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Vedlegg 3 Frigitte oppgaver i naturfag 
 
I det følgende er alle frigitte oppgaveenhetene i naturfag vist i norsk versjon. For å øke verdien av 
denne oversikten har vi i tabellen nedenfor gitt en oversikt for hvert spørsmål hvordan det er 
klassifisert etter kategoriene beskrevet i kapittel 2. Når det gjelder kategorien ”Kompetanse”, refererer 
tallene 1-3 til disse: 

1. Kunne identifisere naturvitenskapelige problemstillinger 
2. Kunne forklare fenomener naturvitenskapelig 
3. Kunne bruke naturvitenskapelig evidens 

 
Enhet Kompe-

tanse 
Kunnskap Holdninga p-verdi 

Norgeb 
p-verdi 
OECDb 

Genmodifiserte avlinger 1 1 Om naturfag  57 % 61 % 
Genmodifiserte avlinger 2 1 Om naturfag  72 % 74 % 
Genmodifiserte avlinger 3   Interesse   
Grand Canyon 1 1 Geofag  46 % 61 % 
Grand Canyon 2 2 Geofag  64 % 68 % 
Grand Canyon 3 2 Geofag  74 % 76 % 
Grand Canyon 4   Verdsetting   
Sur nedbør 1 * 2 Fysikk/kjemi  54 % 58 %  
Sur nedbør 2 3 Fysikk/kjemi  53 % 67 % 
Sur nedbør 3 * 1 Om naturfag  32 % 36 %  
Sur nedbør 4   Interesse   
Sur nedbør 5   Verdsetting   
Drivhus 1 3 Om naturfag  53 % 54 %  
Drivhus 2 * 3 Om naturfag  29 % 34 %  
Drivhus 3 2 Geofag  15 % 19 % 
Mary Montague 1 2 Biologi  80 % 75 % 
Mary Montague 2 2 Biologi  70 % 75 % 
Mary Montague 3 2 Biologi  68 % 62 % 
Mary Montague 4   Verdsetting   
Solkremer 1 1 Om naturfag  32 % 41 % 
Solkremer 2 1 Om naturfag  64 % 58 % 
Solkremer 3 1 Om naturfag  42 % 43 % 
Solkremer 4 * 3 Om naturfag  21 %  27 %  
Fysisk trening 1 2 Biologi  60 % 53 % 
Fysisk trening 2 2 Biologi  76 % 82 % 
Fysisk trening 3 2 Biologi  47 % 45 % 
Klær 1 1 Om naturfag  49 % 48 % 
Klær 2 2 Teknologi  73 % 79 % 
 
a Interesse for å lære spesifikke emner i naturfag, eller Verdsetting av naturvitenskapelige 
undersøkelser 
b Prosent riktige svar. For oppgaver med i alt 2 poeng (angitt med * i venstre kolonne) gjelder tallene 
prosent av full uttelling 
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GENMODIFISERTE AVLINGER 
GENMODIFISERT MAIS BURDE FORBYS  

Naturvernorganisasjoner krever at man forbyr en ny type genmodifisert mais (GMO-
mais). 

GMO-maisen er laget for å motstå et nytt og veldig sterkt plantevernmiddel som 
ødelegger vanlige maisplanter. Dette nye plantevernmiddelet vil ødelegge mesteparten av 
ugresset som vokser i maisåkrer.  

Naturvernerne hevder at siden dette ugresset er en matkilde for små dyr, spesielt insekter, 
vil bruken av dette nye plantevernmiddelet sammen med GMO-mais skade miljøet. 
Tilhengerne av GMO-mais sier derimot at en vitenskapelig undersøkelse har tilbakevist 
dette.  

Her er noen detaljer fra den vitenskapelige undersøkelsen som er nevnt i artikkelen ovenfor:  

• Det ble sådd mais i 200 åkrer over hele landet.  

• Hver åker ble delt i to deler. På den ene delen ble det dyrket genmodifisert (GMO) 
mais som ble behandlet med det nye plantevernmiddelet. På den andre delen ble 
det dyrket vanlig mais som ble behandlet med et vanlig plantevernmiddel.   

• Man fant omtrent like mange insekter på GMO-maisen som ble behandlet med 
det nye plantevernmiddelet, som på den vanlige maisen som ble behandlet med 
det vanlige plantevernmiddelet. 

Spørsmål 1: GENMODIFISERTE AVLINGER  

Hvilke deler av undersøkelsen som nevnes i artikkelen, ble bevisst variert? Sett ring rundt 
”Ja” eller ”Nei” for hver av disse faktorene.  

Ble denne delen av undersøkelsen bevisst variert?  Ja eller Nei? 

Antall insekter i miljøet Ja / Nei 

Bruk av ulike typer plantevernmiddel Ja / Nei 
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Spørsmål 2: GENMODIFISERTE AVLINGER  

Det ble sådd mais i 200 åkrer over hele landet. Hvorfor har forskerne brukt mer enn ett sted?  

A For at mange bønder skulle få prøve den nye GMO-maisen.  
B For å se hvor stor mengde GMO-mais det gikk an å dyrke. 
C For at så stort område som mulig skulle bli dekket med GMO-avlinger.  
D For å inkludere forskjellige dyrkingsvilkår for mais.  
 

 

Spørsmål 3: GENMODIFISERTE AVLINGER  

Hvor interessert er du i denne informasjonen? 

Kryss av i én boks for hver linje. 

  Veldig 
interessert 

Middels 
interessert 

Lite 
interessert 

Ikke 
interessert 

a) Å lære om hvordan man 
genmodifiserer planter 1 2 3 4 

b) Å lære hvorfor noen planter ikke 
påvirkes av plantevernmidler 1 2 3 4 

c) Å forstå bedre forskjellen mellom å 
krysse planter og å genmodifisere 
dem 

1 2 3 4 
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GRAND CANYON 
Grand Canyon ligger i et ørkenområde i USA. Den er en svært vidstrakt og dyp dalkløft med 
mange bergarter som ligger lagvis. I tidligere tider har bevegelser i jordskorpen løftet disse 
lagene. I våre dager er Grand Canyon blitt opptil 1,6 km dyp på enkelte steder. I bunnen av 
kløften flyter elven Colorado.  

Det bildet av Gran Canyon du ser her, er tatt fra sørsiden. Man kan se forskjellige bergarter 
som danner kløftens vegger. 

 

Kalkstein A 

Leirskifer A 

Kalkstein B  

Leirskifer B 

Skifer og granitt 
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Spørsmål 1: GRAND CANYON  

Nærmere fem millioner mennesker besøker nasjonalparken Grand Canyon hvert år. Man er 
bekymret for slitasjen på parken fra et så stort antall besøkende.  

Kan man svare på følgende spørsmål ved hjelp av naturvitenskapelige studier? Sett ring 
rundt «Ja» eller «Nei» for hvert av spørsmålene. 

Kan man svare på følgende spørsmål ved hjelp av 
naturvitenskapelige studier? 

Ja eller Nei? 

Hva er omfanget av erosjonen forårsaket av bruken av turstier?  Ja / Nei 

Er parken like vakker i dag som for 100 år siden ? Ja / Nei 

Spørsmål 2: GRAND CANYON  

Temperaturen i Grand Canyon varierer fra mindre enn 0 oC til mer enn 40 oC. Selv om 
området er ørken, inneholder sprekker i fjellet av og til vann. På hvilken måte bidrar disse 
temperaturvariasjonene sammen med vannet til å øke forvitringen av fjellet? 

A Når vannet fryser, oppløses det varme fjellet. 
B Vannet binder fjellet sammen. 
C Vannet sliper fjelloverflaten.  
D Når vannet fryser, utvider det seg i fjellsprekkene. 

Spørsmål 3: GRAND CANYON  

I laget med kalkstein A i Grand Canyon finnes det mange fossiler av marine dyr, som 
muslinger, fisker og koraller. Hva skjedde for millioner av år siden som kan forklare at slike 
fossiler finnes der? 

A Tidligere folkestammer har transportert havprodukter fra havet helt til dette området. 
B Før i tiden var havet mer opprørt enn i dag, og kjempebølger dro med seg marine dyr 

langt innover landet. 
C I denne tidsepoken var dette området dekket av et hav som senere har trukket seg 

tilbake.  
D Noen marine dyr levde på landjorda før de flyttet seg til havet. 
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Spørsmål 4: GRAND CANYON  

Hvor enig er du i disse utsagnene? 

Kryss av i én boks for hver linje. 

  Svært 

enig 
Enig Uenig 

Svært 

uenig 

a) Systematiske studier av fossiler er viktig. 
1 2 3 4 

b) Tiltak for å beskytte nasjonalparkene mot 
ødeleggelse bør støtte seg på 
naturvitenskapelig kunnskap.  

1 2 3 4 

c) Naturvitenskapelige undersøkelser av 
geologiske lag er viktig. 1 2 3 4 
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SUR NEDBØR 
Statuene på bildet nedenfor kalles Karyatidene og ble satt opp på Akropolis i Athen for mer 
enn 2500 år siden. Statuene er laget av en type stein som kalles marmor. Marmor består av 
kalsiumkarbonat.  

I 1980 ble de opprinnelige statuene, som var tæret av sur nedbør, flyttet til et museum på 
Akropolis og erstattet med kopier.   
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Spørsmål 1: SUR NEDBØR  

Vanlig nedbør er litt sur fordi den har absorbert noe karbondioksid fra lufta. Sur nedbør er 
surere enn normal nedbør fordi den i tillegg har absorbert andre gasser som svoveloksider 
og nitrogenoksider.  

Hvor kommer svoveloksidene og nitrogenoksidene som er i lufta, fra?  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

Man kan finne ut hvordan sur nedbør virker på marmor ved å legge marmorbiter i eddik over 
natten. Eddik og sur nedbør har omtrent samme surhetsgrad. Når man legger en marmorbit 
i eddik, dannes det gassbobler. Man kan finne massen til den tørre marmorbiten før og etter 
forsøket.  

Spørsmål 2: SUR NEDBØR  

En marmorbit har en masse på 2,0 gram før den legges i eddik over natten. Dagen etter tar 
man opp biten og tørker den. Hva er massen av den tørkede marmorbiten?  

A Mindre enn 2,0 gram 
B Nøyaktig 2,0 gram 
C Mellom 2,0 og 2,4 gram 
D Mer enn 2,4 gram 

Spørsmål 3: SUR NEDBØR  

Noen elever som gjorde dette forsøket, la også marmorbiter i rent (destillert) vann over 
natten.  

Forklar hvorfor elevene tok med denne delen i forsøket sitt. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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Spørsmål 4: SUR NEDBØR  

Hvor interessert er du i denne informasjonen? 

Kryss av i én boks for hver linje. 

  Veldig 

interessert 

Middels 

interessert 

Lite 

interessert 

Ikke 

interessert 

a) Å vite hvilke menneskelige aktiviteter som 
bidrar mest til sur nedbør 1 2 3 4 

b) Å lære om teknologi som minsker 
utslippene av gasser som gir sur nedbør 1 2 3 4 

c) Å forstå metodene som brukes til å 
reparere bygninger som er skadet av sur 
nedbør 

1 2 3 4 

 

Spørsmål 5: SUR NEDBØR  

Hvor enig er du i disse utsagnene? 

Kryss av i én boks for hver linje. 

  Svært  

enig Enig  Uenig    

Svært 

uenig 

a) For å bevare gamle ruiner bør man basere 
seg på naturvitenskapelige studier som 
finner årsakene til skadene.  

1 2 3 4 

b) Påstander om årsakene til sur nedbør bør 
basere seg på naturvitenskapelig forskning.  1 2 3 4 
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DRIVHUS 
Les tekstene og svar på spørsmålene som følger. 

DRIVHUSEFFEKTEN: REALITET ELLER INNBILNING? 

Alt levende trenger energi for å overleve. Energien som opprettholder livet på jorda, 
kommer fra sola, som sender ut energi i verdensrommet fordi den er så varm. En svært liten 
del av denne energien når jorda. 

Jordas atmosfære ligger som et beskyttende teppe rundt overflaten av vår planet og 
forhindrer de temperaturvariasjonene som ville forekommet i en lufttom verden.  

Det meste av strålingsenergien som kommer fra sola, passerer gjennom jordas 
atmosfære. Jorda absorberer noe av denne energien, og noe blir reflektert tilbake fra jordas 
overflate. En del av den energien som reflekteres, blir absorbert av atmosfæren.  

Som et resultat av dette, er gjennomsnittstemperaturen over jordoverflaten høyere enn 
den ville vært hvis det ikke var noen atmosfære. Jordas atmosfære har samme virkning som 
et drivhus, derav navnet drivhuseffekt.  

Det sies at drivhuseffekten er blitt sterkere i løpet av det tjuende århundre.  

Det er et faktum at gjennomsnittstemperaturen i jordas atmosfære har økt. I aviser og 
tidsskrifter blir de økte utslippene av karbondioksid ofte oppgitt som hovedårsaken til 
temperaturøkningen i det tjuende århundre. 

 



 11 

→ 
År 

Utslipp av karbon-    ↑  
dioksid (tusen 
millioner tonn per år) 

20 

10 

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980       1990 

Gjennomsnitts- 
temperatur 
i jordas                  ↑ 
atmosfære (°C) 

→ 
    År 

   1860    1870    1880    1890    1900    1910   1920  1930  1940  1950  1960  1970  1980 1990 

15,4 

15,0 

14,6 

En elev som heter André, blir interessert i den mulige sammenhengen mellom 
gjennomsnittstemperaturen i jordas atmosfære og utslippene av karbondioksid på jorda. 

På et bibliotek kommer han over disse to grafene. 

Ut fra disse to grafene konkluderer André med at økningen i gjennomsnittstemperatur i 
jordas atmosfære med sikkerhet skyldes at utslippene av karbondioksid har økt. 
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Spørsmål 1: DRIVHUS  

Hva er det ved disse grafene som støtter Andrés konklusjon? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Spørsmål 2: DRIVHUS  

En annen elev, Janne, er uenig i Andrés konklusjon. Hun sammenligner de to grafene og sier 
at noen områder i de grafiske framstillingene ikke støtter konklusjonen hans. 

Gi et eksempel på et område i de grafiske framstillingene som ikke støtter Andrés 
konklusjon. Begrunn svaret ditt. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Spørsmål 3: DRIVHUS  

André holder fast på sin konklusjon om at den gjennomsnittlige temperaturøkningen i jordas 
atmosfære skyldes at utslippene av karbondioksid har økt. Men Janne mener at 
konklusjonen hans er forhastet. Hun sier: ”Før du godtar denne konklusjonen må du være 
sikker på at andre faktorer som kan påvirke drivhuseffekten, er konstante”. 

Nevn en av de faktorene Janne sikter til. 

................................................................................................................................. 
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MARY MONTAGU 
Les avisartikkelen og svar på spørsmålene som følger. 

VAKSINASJONENS HISTORIE 

Mary Montagu var en meget vakker kvinne. I 1715 fikk hun kopper og overlevde, men 
arrene forsvant ikke. Under et besøk i Tyrkia i 1717 oppdaget hun at de brukte en 
metode som var vanlig i dette landet, kalt inokulasjon. Denne behandlingen gikk ut på at 
en svekket form for koppevirus ble overført ved risping av huden til unge og friske 
personer. Disse personene ble syke, men i de fleste tilfellene fikk de bare en mild variant 
av sykdommen.   

Mary Montagu ble så overbevist om at disse inokulasjonene var helt uten fare, at hun lot 
sin sønn og sin datter gjennomgå en inokulasjon.  

I 1796 tok Edward Jenner i bruk inokulasjon av en beslektet sykdom, kukopper, for å 
framstille antistoffer mot kopper. Denne behandlingen hadde færre bivirkninger enn 
inokulasjon av kopper, og personene som hadde blitt behandlet, kunne ikke smitte andre. 
Denne behandlingen ble kalt for vaksinasjon. 
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Spørsmål 1: MARY MONTAGU  

Mot hvilke typer sykdommer kan man la seg vaksinere?  

A Arvelige sykdommer, som blødersykdom. 
B Sykdommer fremkalt av virus, som polio. 
C Sykdommer på grunn av en feil i kroppens funksjoner, som sukkersyke. 
D Alle sykdommer som det ikke finnes noen behandling for. 

Spørsmål 2: MARY MONTAGU  

Når dyr og mennesker blir syke etter en bakterieinfeksjon og deretter friske igjen, blir de som 
regel ikke syke mer av denne typen bakterier.  

Hva er grunnen til dette? 

A Kroppen deres har drept alle bakteriene som kan framkalle liknende sykdommer.  
B Kroppen deres har laget antistoffer som dreper denne typen bakterier før de får formert seg. 
C De røde blodcellene deres dreper bakterier som kan framkalle liknende sykdom. 
D De røde blodcellene deres fanger opp alle bakterier av denne typen og fjerner dem fra 

kroppen. 

Spørsmål 3: MARY MONTAGU  

Gi en grunn til at det anbefales at spesielt små barn og eldre vaksineres mot influensa.   

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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Spørsmål 4: MARY MONTAGU  

Hvor enig er du i disse utsagnene? 

Kryss av i én boks for hver linje. 

  Svært      
enig Enig Uenig Svært      

uenig 

a) Jeg er for forskning på vaksiner mot 
nye varianter av influensavirus.  1 2 3 4 

b) Bare vitenskapelig forskning kan 
finne årsaken til en sykdom.  1 2 3 4 

c) Man bør utføre vitenskapelige tester 
på virkningen av alternativ 
behandling av sykdommer.  

1 2 3 4 
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M S1 

ZnO 

S2 

S3 S4 

plastark 

lysfølsomt papir 

SOLKREMER 
Mimi og David lurer på hva slags solkrem som gir huden best beskyttelse. Solkremer har en 
solbeskyttelsesfaktor (SBF) som forteller i hvilken grad de absorberer de ultrafiolette strålene i 
sollyset. En solkrem med høy SBF beskytter huden lenger enn en krem med lav SBF. 

Mimi har tenkt ut en måte å sammenligne forskjellige solkremer på. Hun og David har samlet 
sammen følgende materiell: 

• to ark av gjennomsiktig plast som ikke absorberer sollys 

• et lysfølsomt papir 

• en mineralolje (M) og en krem som inneholder sinkoksid (ZnO) 

• fire forskjellige solkremer som de kalte S1, S2, S3 og S4. 

Mimi og David benytter mineralolje fordi den lar nesten alt sollyset passere, og sinkoksid fordi 
det blokkerer sollyset nesten fullstendig. 

David plasserte en dråpe av hvert stoff i sirkler som var markert på et av plastarkene, og som 
han deretter dekket med det andre plastarket. Han la en stor bok på de to arkene for å 
presse dem godt sammen. 

Deretter plasserte Mimi plastarkene på det lysfølsomme papiret. Lysfølsomt papir har den 
egenskapen at det går fra mørkegrått til hvitt (eller svært lysegrått) avhengig av hvor lenge 
det blir utsatt for lys. Til slutt plasserte David arkene på et solrikt sted. 
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Spørsmål 1: SOLKREMER  

Hvilket av disse utsagnene er en vitenskapelig beskrivelse av den rollen mineralolje og 
sinkoksid har i sammenligningen av hvor effektive solkremene er? 

A Mineralolje og sinkoksid er begge stoffer som blir testet. 
B Mineralolje blir testet, og sinkoksid er et kontrollstoff. 
C Mineralolje er et kontrollstoff, og sinkoksid blir testet. 
D Mineralolje og sinkoksid er begge kontrollstoffer. 

Spørsmål 2: SOLKREMER  

Hvilket av disse spørsmålene forsøkte Mimi og David å besvare? 

A Hvilken beskyttelse gir hver solkrem sammenlignet med de andre? 
B Hvordan beskytter solkremene mot ultrafiolette stråler? 
C Finnes det solkremer som beskytter mindre enn mineralolje? 
D Finnes det solkremer som beskytter mer enn sinkoksid? 

Spørsmål 3: SOLKREMER  

Hvorfor la de press på det andre plastarket? 

A For å hindre dråpene i å tørke ut. 
B For å spre dråpene mest mulig. 
C For å holde dråpene i sirklene. 
D For å få like tykke dråper. 
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Spørsmål 4: SOLKREMER  

Det lysfølsomme papiret er mørkegrått, men det blir lysegrått når det blir utsatt for litt sollys, 
og hvitt når det blir utsatt for mye sollys. 

Hvilket av disse diagrammene viser det resultatet man ville kunne få? Forklar hvorfor du har 
valgt det. 

Svar: ......................................................  

Forklaring: ............................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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FYSISK TRENING 
Regelmessig, men moderat fysisk trening er bra for helsen vår. 
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Spørsmål 1: FYSISK TRENING  

Hva er fordelene med regelmessig fysisk trening? Sett ringt rundt ”Ja” eller ”Nei” for hver 
påstand.  

Er dette en av fordelene ved regelmessig fysisk trening?  Ja eller Nei? 

Fysisk trening hjelper til å forebygge hjerte- og karsykdommer.  Ja / Nei 

Fysisk trening fører til et sunt kosthold.  Ja / Nei 

Fysisk trening hjelper for å unngå å bli overvektig.  Ja / Nei 

Spørsmål 2: FYSISK TRENING  

Hva skjer med musklene når man trener? Sett ringt rundt ”Ja” eller ”Nei” for hvert utsagn. 

Skjer dette med musklene når man trener? Ja eller Nei? 

Musklene får økt tilførsel av blod.  Ja / Nei 

Fett blir dannet i musklene.  Ja / Nei 

Spørsmål 3: FYSISK TRENING  

Hvorfor må man puste mer når man driver med fysisk trening, enn når kroppen er i hvile?  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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KLÆR 
Les teksten og svar på spørsmålene som følger. 

KLÆR TEKST 

En gruppe engelske forskere utvikler 
“intelligente” klær som skal gi 
funksjonshemmede barn muligheten til “å 
snakke”. Barna har på seg vester som er 
laget av et spesielt elektrotekstil, som er 
koblet opp mot en tale-synthesizer. På denne 
måten kan barna bli i stand til å gjøre seg 
forstått ved bare å berøre det følsomme 
materialet. 

Materialet er laget av vanlig tøystoff med et 
sinnrikt nett av karbonimpregnerte fibre som 
kan lede elektrisitet. Når en trykker på stoffet, 
endres mønsteret i signalene som går 
gjennom den elektriske lederen, og en 
mikroprosessor kan finne ut hvor stoffet er 
blitt berørt. Denne kan igjen utløse hvilken 
som helst elektronisk innretning som er 
tilkoblet, og som ikke trenger å være større 
enn to fyrstikkesker. 

“Det smarte består i hvordan vi vever stoffet 
og hvordan vi får signalene til å passere 
igjennom. Vi kan veve systemet inn i vanlige 
stofftyper på en slik måte at det blir helt 
usynlig,” forklarer en av forskerne. 

Uten å bli ødelagt kan stoffet vaskes, brettes 
eller krølles sammen. Forskeren hevder også 
at det kan masseproduseres rimelig. 
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Spørsmål 1: KLÆR  

Kan disse påstandene fra artikkelen testes ved vitenskapelige undersøkelser i laboratoriet? 

Sett en ring rundt enten ”Ja” eller ”Nei” for hver påstand. 

Stoffet kan Kan påstanden testes ved 
vitenskapelige undersøkelser i 
laboratoriet? 

vaskes uten å bli ødelagt. Ja / Nei 

brettes uten å bli ødelagt. Ja / Nei 

krølles sammen uten å bli ødelagt. Ja / Nei 

masseproduseres rimelig. Ja / Nei 

Spørsmål 2: KLÆR  

Hvilket laboratorieutstyr kan være blant det utstyret du trenger for å kontrollere om stoffet 
leder elektrisitet? 

A Voltmeter 
B Lysboks 
C Mikrometer 
D Lydmåler 
 

 


