
 Genetikk, økosystemer og populasjoner 

 

Kunnskap om biologisk mangfold og genetisk diversitet er svært viktig for  

samfunnets evne til å ta vare på naturen og for en bærekraftig utvikling.  

Naturfag blir raskt mye mer spennende når den utøves i praksis.  

 

Besøkssenter for Øvre Pasvik Nasjonalpark har utviklet sammen med NIBIO  

Svanhovd et genetisk undervisningslaboratorium kalt Forskerlaben som er basert på  

metoder som brukes i rovdyr forvaltning i dag. Gjennom Forskerlaben, lærer  

elevene om genetikk, rovdyr forvaltning og atferd, i tillegg til bærekraftig bruk av 

naturen gjennom undervisning og praktiske oppgaver.  

 

Ved Forskerlaben får elevene mulighet til å aktivt delta i laboratoriearbeid som 

DNA-isolering, PCR, gel-elektroforese og analyse av genotyper. Alt  

laboratoriearbeid foregår i egne lokaler med topp moderne utsyr. Øvelsene og  

forelesningene vil være relevante og tilpasset lærerplanen til ulike trinn ved  

grunnskolen, ungdomsskolen og videregående skole.   

 

Barne- og mellomtrinnet  

En dag med forelesning og laboratoriearbeid.  Vi kan ta imot grupper med maks 16 

elever. Dagen starter kl. 9.00 og avsluttes kl. 14.00. 

 

Ungdomsskole og videregående 

En eller to dager med forelesninger og laboratoriearbeid, inkludert rapportskriving.  

Vi kan ta imot maks 12 elever. Dagene starter kl. 9.00 og avsluttes kl. 14.00 

 

Forskerlaben er mobil! 

Forskerlaben er mobil og det kan holdes både forelesning og praktiske øvelser ved 

skolen. Dette forutsetter at skolen har egnede lokaler. Mobil forskerlaben tar 3 timer 

og kan gjennomføres med maks 16 elever per gang. I løpet av en vanlig skoledag 

har vi muligheten til å kjøre to grupper av maks 16 elever. Vi har mulighet til å reise 

rundt i Finnmark og besøke skoler, ta kontakt! 

  
Lyst til å vite mer? 

Er dette noe for din skole? Vil du vite mer om opplegget, og hvordan man kan delta?  

Ta kontakt med Victoria Gonzalez:  

Epost: victoria.gonzalez@nibio.no 

Tlf: 916 84 166  

NIBIO Svanhovd 

9925 Svanvik 

Telefon: 46 41 36 00 

E-post: svanhovd@nibio.no 


