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Datoer for samlingene Tema

Mandag 21. oktober 2019 Naturfagets viktigste ideer. 
Dybdelæring

Fredag 10. januar 2020 Kompetansemålene

Fredag 27. mars 2020 Naturfag som del av større helhet

Alle dager 12:00-1600
Sted: Kommunestyresalen, Lillehammer



Tidsplan

• 12.00 – ca 12.20 Hvordan fagnettverkene inngår i en helhet 
og skal bidra til det skolebaserte arbeidet med 
fagfornyelsen

• 12.20 – 13.00 Hva skal barn lære i naturfag? 
Gruppediskusjoner

• 13.00 – 13.10 Kaffe 
• 13.10 – 14.10 Om dybdelæring, big ideas og progresjon i 

naturfag. Gruppediskusjoner
• 14.10 – 14.20 Pause
• 14.20 – 15.20 Eksempler fra naturfagundervisning. 

Gruppediskusjoner 
• 15.20 – 15.50 Forberedelse til mellomarbeidet
• 15.50 – 16.00 Kort evaluering



Læringsmål for dagen:

• Bli kjent med og diskutere hva som er de 
viktigste prinsippene i naturfag 
(kjerneelementer)

• Planlegge undervisning som gir dybdelæring 
og progresjon av sentrale ideer

Dere skal :



Hvorfor skal alle lære naturfag?

Tenk par del



Scientific literacy
– det folk flest bør 

kunne om 
naturvitenskap

Diskuter figuren







Hva skal barn lære i naturfag?

• Tenk-par-del



Overordnet del: 
Fagovergripende verdier/kompetanser

Gi eksempler på hvordan elever kan 
oppnå disse kompetansene i 
naturfagundervisningen



Naturvitenskapens egenart

Forskere i naturvitenskap har gjennom tidende hatt ulike oppfatninger om hva som er 
forholdet mellom de tilegnede kunnskapene (produkt) og virkeligheten, altså om hvordan 
forskere skal tilegne seg kunnskap om naturen og naturens lover (prosess).

De tilegnede 
kunnskapene
(PRODUKT)

Hvordan forskere skal 
tilegne seg kunnskap om 

naturen og naturens lover
(PROSESS)



Naturvitenskapens egenart



Dette skal elever lære i naturfag:

• Tråd 1: Å forstå naturvitenskaplige forklaringer (for eksempel om 
hva som kjennetegner celler)

• Tråd 2: Delta i naturvitenskapelige arbeidsmåter (lage hypoteser, 
planlegge undersøkelser, tolke data)

• Tråd 3: Reflektere over naturvitenskaplig kunnskap og 
naturvitenskapelige arbeidsmåter (hva er typisk for 
naturvitenskap?)

• Tråd 4: Samhandle og kommunisere i naturvitenskap (la elever 
«snakke» og samarbeide naturfag)

De fire læringstråder

I gruppa: Prøv å kategorisere kompetansemål (fra høringsutkastet) i læringstråder
(merk at det kan være flere verb i et og samme kompetansemål – kan «høre til» flere 
læringstråder)



Utvalget anbefaler

…fire kompetanseområder som grunnlag for fornyelse av skolens innhold:
1. fagspesifikk kompetanse
2. kompetanse i å lære
3. kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
4. kompetanse i å utforske og skape

Sammenlign med de fire læringstrådene:
1. Å forstå naturvitenskaplige forklaringer
2. Delta i naturvitenskapelige arbeidsmåter  
3. Reflektere over naturvitenskaplig kunnskap og naturvitenskapelige arbeidsmåter 
4. Samhandle og kommunisere i naturvitenskap 

Utvalget brukte begrepet byggesteiner om 
sentralt innhold og kompetanse i 

fagområdene.
Fagenes metoder og tenkemåter er 
spesielt viktig del av byggesteinene, 

inkludert å tenke kritisk og løse problemer.

ØKT 2:



Fornyelse av fagene

Utvalget har tatt opp problemet med stofftrengsel i 
skolen (delutredning NOU 2014/7)

«For at læreplanene skal være gode 
styringsdokumenter og arbeidsredskaper for skoler 
og lærerkollegier, bør innholdet være knyttet til de 
sentrale metodene, tenkemåtene og 
sammenhengene i faget. 

Utvalget mener at en prioritering av sentrale 
byggesteiner, kombinert med tydeligere 
beskrivelser av progresjon i læreplaner og 
støttemateriell, samlet sett vil legge bedre til rette 
for god læring.» (NOU 2015/8)



Fagets mest grunnleggende prinsipper

Ludvigsenutvalget:

Byggesteiner
(om sentralt innhold og sentral kompetanse i 
fagområdene)

Stortingsmeldingen om fornyelsen av 
Kunnskapsløftet:

Kjerneelementer
(om fagenes sentrale begreper, metoder, tenkemåter, 
kunnskapsområder og uttrykksformer)



Hvorfor velge det mest sentrale?
• Ideer som har sammenheng med hverandre 

er lettere å aktivere i nye situasjoner enn 
fragmenterte kunnskap

• Det å knytte nye erfaringer til eksisterende 
kunnskap og erfaringer gir mulighet for 
dybdelæring

• Det å arbeide grundig med noen utvalgte 
områder i stedet for å arbeide overfladisk 
med mange temaer vil bidra til dybdelæring

Vi bør samle oss om noen få store ideer som grunnlag for å forstå verden! 



Fagets mest grunnleggende prinsipper

I følge Bruner er struktur å forstå hvordan 
ting henger sammen. 

For å oppnå at lærestoffet blir organisert i 
en struktur som er gunstig med tanke på 
hukommelse, forståelse og anvendelse, må 
fagets mest grunnleggende prinsipper 
(basic ideas), være fokus for 
undervisningen. 



De aller viktigste og mest grunnleggende ideene?

• Mange temaer som tilsynelatende 
ikke har noe med hverandre å gjøre, 
som gjennomgås suksessivt i korte, 
avgrensede tidsrom

• Eller se temaer i sammenheng og 
relatert til noen grunnleggende 
ideer (big ideas) som bygges 
planmessig opp over mange år

Kraft, Bevegelse og Energi

1. trinn 2. trinn 3. Trinn 4. Trinn 5. Trinn 6. Trinn 7. Trinn 8. Trinn 9. Trinn 10. Trinn VG1

Atom- og molekylteorien for stoffer

Skogen Kroppen Kjemi Magnetisme Pubertet
Menneske og 

skogen
Mekaniske 

leker
Stein Livet på jorda

5. trinn

Celleteorien

Naturvitenskapelige arbeids- og tenkemåter

Økologi, tilpasning, evolusjon



• ha forklarende kraft i forhold til en stor mengde objekter, 
hendelser og fenomener som elever møter i sine liv, i og etter sin 
skolegang

• framskaffe et fundament for å forstå problemstillinger slik som 
bruk av energi, og det å være involvert i å treffe avgjørelser som 
har innvirkning på miljøet og egen og andres helse

• lede til glede og tilfredsstillelse gjennom det å være i stand til å 
finne svar på de typer av spørsmål som folk stiller om seg selv og 
den verden som omgir dem

• ha kulturell betydning – for eksempel i det å øve innflytelse på de 
menneskelige vilkår og tilstander - reflektere bragder i 
naturvitenskapshistorien, få inspirasjon fra studier av naturen og 
innvirkningen menneskelig aktivitet har på miljøet

Kriterier BIG IDEAS



Ideer i naturvitenskap Ideer om naturvitenskap

• All materie består av ørsmå partikler
• Objekter kan virke inn på andre objekter på 

avstand 
• Å endre bevegelsen til et objekt krever at det 

viker en nettokraft på det(krefter)
• Den totale mengden av energi i universet er 

alltid den samme, men kan omformes fra en 
energiform til en annen 

• Jordas sammensetning og dens atmosfære og 
prosessene som inntreffer innenfor dem skaper 
jordas overflate og dens klima

• Solsystemet vårt er en ørliten del av milliarder 
av galakser i universet

• Organismer er organisert på basis av celler og 
har et endelig livsspenn

• Organismer krever tilførsel av energi og stoffer 
som de ofte er avhengig av eller konkurrerer 
med andre organismer om (økologi)

• Genetisk informasjon overføres fra en 
generasjon organismer til en annen

• Mangfoldet av levende og døde organismer er 
resultatet av evolusjon 

• Naturvitenskap handler om å finne 
årsaker til fenomener i naturen

• Vitenskapelige forklaringer, teorier 
og modeller er de som er i best 
overensstemmelse med den til 
enhver tid foreliggende kunnskap

• Kunnskapen som blir produsert av 
vitenskapen blir benyttet i 
ingeniørarbeid og teknologi for å 
skape produkter til å betjene 
menneskelige formål

• Vitenskapelige anvendelser har ofte 
etiske, sosiale, økonomiske og 
politiske implikasjoner





Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
Arbeid med kjerneelementet naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter skal 
kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene. 

Teknologi
Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, 
i arbeid med naturfag. 

Energi og materie
Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover, modeller for og begreper 
om energi, stoffer og partikler for å forklare vår fysiske verden..

Jorda og livet på jorda
Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Elevene skal få 
en grunnleggende forståelse for hvordan jorda er dannet og hvordan livet på jorda har 
utviklet seg. 

Kropp og helse
Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. 

Kjerneelementer i fagfornyelsen….





Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
Arbeid med kjerneelementet naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter skal 
kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene. 

Teknologi
Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, 
i arbeid med naturfag. 

Energi og materie
Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover, modeller for og begreper 
om energi, stoffer og partikler for å forklare vår fysiske verden..

Jorda og livet på jorda
Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Elevene skal få 
en grunnleggende forståelse for hvordan jorda er dannet og hvordan livet på jorda har 
utviklet seg. 

Kropp og helse
Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. 

Kjerneelementer i fagfornyelsen….

Energi og krefter

Stoffer

Celleteori

Evolusjon



Hva forbinder dere med dybdelæring?

• Tenk-par-del



Dybdelæring dreier seg om

«…elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, 
begrepssystemer, metoder og sammenhenger innenfor
et fagområde. 

Det handler også om å forstå temaer og 
problemstillinger som går på tvers av fag- eller 
kunnskapsområder. 

Dybdelæring innebærer at elevene bruker sin evne til å 
analysere, løse problemer og reflektere over egen læring 
til å konstruere en varig forståelse.»



Definisjon av dybdelæring

Kilde: Ohlsson, S. (2011). Deep learning: how the mind overrides experience. Camebridge: Camebridge University Press.

Kapittel 1 i lærebok Dybdelæring i naturfag (upublisert)



Dybdelæring

Dybdelæring er en kompleks reise fra nybegynner til ekspert. 

Det som skiller en ekspert fra en nybegynner er ikke bare 
mental kapasitet som intelligens eller hukommelse, men 
hvordan hjernen bearbeider, lagrer og henter fram igjen 
kunnskaper og ferdigheter. (Mayer, 2002). 



Hva har dybdelæring med kjerneelementer/big
ideas å gjøre?

• Tenk-par-del



Progresjon
«Elevers forståelse utvikler seg over tid i et læringsforløp innenfor et 
bestemt fagområde.

Progresjon skaper utviklingsprosesser som muliggjør dybdelæring.»



Progresjon

Forståelsen for bærende ideer i naturfag utvikler seg 
gradvis og etter en progresjon. 

Utviklingen av forståelse for bærende ideer er en 
gradvis prosess som starter med ideer i en bestemt 
kontekst med læring av fenomener i denne 
konteksten. 

Etter hvert som elevene bruker ideene fra en kontekst 
til å forklare ideen i en annen kontekst så vil de forstå 
at ideen kan brukes som forklaring i mange kontekster



Lower anchor to Upper anchor



Læringsprogresjoner

…se temaer i sammenheng og relatert til noen grunnleggende 
ideer (big ideas) som bygges planmessig opp over mange år

Kraft, Bevegelse og Energi

1. trinn 2. trinn 3. Trinn 4. Trinn 5. Trinn 6. Trinn 7. Trinn 8. Trinn 9. Trinn 10. Trinn VG1

Atom- og molekylteorien for stoffer

Celleteorien

Naturvitenskapelige arbeids- og tenkemåter

Økologi, tilpasning, evolusjon



Tenk par del

• Gi eksempler på hvordan en 
legge opp til  progresjon av 
følgende grunnleggende 
ideer i undervisningen på 
«dine trinn»:

• Naturvitenskapelige 
arbeids- og tenkemåter

• Atom- og molekylteorien 
(partikkelmodellen)

• Energi (inkludert kraft og 
bevegelse)

• Evolusjon/økologi

• Celleteorien



Et innblikk i 
undervisningsenhet 3

(fra forskningsprosjektet 
Inclusive Science 

Education – NordForsk)

Økt 3



Planters oppbygning og funksjon
Tenk-par-delHva kan dere om:

• Planters oppbygning og funksjon

• Frøspiring



Naturvitenskapelig arbeidsmåte

Tenk-par-del

Hva kan dere om:
• Naturvitenskapelige, systematiske eksperimenter









Økt 1



Økt 2



Økt 3









Økt 4



Økt 5 og 6



Økt 7



Økt 8





Etter 2. trinn Etter 4. trinn Etter 7. trinn Etter 10. trinn Etter Vg1

planlegge og 
gjennomføre ulike typer 
undersøkelser med 
identifisering av 
variabler, innhente og 
bearbeide data og 
skrive rapport med 
diskusjon av 
måleusikkerhet og 
vurdering av mulige 
feilkilder

innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre 
beregninger og framstille resultater grafisk

bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra 
eksperimentelt arbeid og feltarbeid

bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med 
eller uten digitale hjelpemidler

beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

Kompetanse fra tidligere trinn tas med oppover i læringsforløpet
In

n
h

en
te

 o
g 

b
ea

rb
ei

d
e
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at

a 
i F

o
rs

ke
rs

p
ir

en



Småskole-trinn Stoff-forståelse
Volumforståelse
Stoffer kan endre seg ved påvirkning

Ungdomstrinn
VG 1

Syrer/baser
Organisk kjemi
Elektrisitet
Kretsløp i naturen
Fotosyntese, Celleånding
Kjemiske reaksjoner 
Periodesystemet
Atomets oppbygning

Tenk par del: Hva med småskole og ungdomstrinn?



Bærende idé Innføring i generelt 
prinsipp

Utvidelse. Anvendelse av generelt prinsipp

Stoffer
(faseoverganger 
og kjemiske 
reaksjoner)

8. trinn (høst):
Introduksjon av 
faseoverganger og kjemiske 
reaksjoner ved hjelp av 
partikkelmodellen

8. trinn (høst):
Celleånding – en kjemisk 
reaksjon (kontekst 
sirkulasjonssystemet)
8. trinn (vår):
Fotosyntese – en kjemisk 
reaksjon (kontekst flaskehage)
Fotosyntese og celleånding
(kontekst karbonets kretsløp og 
næringskjeder)

9. trinn (vår)
Destillasjon av olje – faseovergang 
(kontekst destillasjonstårn)
Forbrenning av olje og gass – en 
kjemisk reaksjon (kontekst klima og 
karbonets kretsløp)

Energi
(energioverføring)

8. trinn (høst):
Introduksjon av 
energioverføring i kjemiske 
reaksjoner 

8. trinn (vår):
Fotosyntese og celleånding –
energioverføring i kjemiske 
reaksjoner
(kontekst næringskjeder)

9. trinn (vår)
Utvidelse av energibegrepet
Energioverføring og energiformer  -
termisk energi, elektrisk energi og 
kjemisk energi
(kontekst energibruk og klima)

Evolusjon 8. trinn (vår):
Organismers tilpasning til 
miljøet

9. trinn (vår)
Sammenhengen mellom biotiske og 
abiotiske faktorer i skog
(kontekst energibruk og karbonets 
kretsløp)





Kapittel 4:
Holt, Anne; Øyehaug, Anne Bergliot. 
Dybdelæring av kjemiske og fysiske endringer 
En longitudinell studie av elever på ungdomstrinnet



Undervisning som fremmer forståelse og dybdelæring



3. Elevene skal demonstrere sin 
forståelse…

Debatt: De ulike interessegruppene legger fram sin side av saken

…legge opp til at elevene når læringsmålene (viktige prinsipper, 
progresjon, fagovergripende, tverrfaglige…)

…… legge opp til at dybdelæring skjer (kreativ 
problemløsing, overføring av kunnskap, endring av 

antagelser..)



Tenk par del

• Gi eksempler på hvordan en 
kan legge opp til  progresjon 
i en de grunnleggende ideer 
i undervisningen:
A. I en undervisningsperiode

B. Gjennom et skoleår

• Naturvitenskapelige 
arbeids- og tenkemåter

• Atom- og molekylteorien 
(partikkelmodellen)

• Energi (inkludert kraft og 
bevegelse)

• Evolusjon/økologi

• Celleteorien



Samskaping/forberedelse 
til mellomarbeid (ca kl.1520) 

• Snakk sammen i gruppa om hvordan 
undervisningsplanene deres ivaretar de viktigste 
ideene i naturfag og progresjon av disse. Hva bør 
endres slik at planene bedre ivaretar disse 
perspektivene?

• Arbeid med konkrete opplegg som kan prøves ut 
før neste samling, som legger opp til progresjon 
av en eller flere viktige ideer/kjerneelementer



Mellomarbeid og forarbeid (før 10. jan.)

A: Vurder egne undervisningsplaner: Hva harmonerer godt med de 
viktigste prinsippene/ideene i naturfag og progresjon av disse? 
Hvordan knyttes dette til virkelighetsnære oppgaver/aktiviteter? 
Hvorfor? Hva bør/kan du endre slik at planene/oppleggene 
harmonerer enda bedre med de viktigste prinsippene/ideene i 
naturfag? Hvordan? Prøv ut endringene og skaff deg erfaringer. 

B: Skolebasert erfaringsutveksling – Presenter naturfagets viktigste 
ideer for kolleger i eget og andre fag på egen skole. Eksemplifiser med 
erfaringene fra utprøving. 

C: Forarbeid til neste samling. Undersøk den vedtatte nye læreplanen 
i naturfag. Begynn med det mest aktuelle klassetrinnet for deg og se 
etter de lange linjene før og etter dette trinnet. Hva gleder du deg til 
og hva er utfordrende?



Send på e-post til meg innen 8. januar

• En positiv erfaring fra 
utprøvingen

• Noe som var utfordrende

To PP-slides:

A. 

• Noe du ser fram til etter 
å ha lest de nye 

læreplanene

• Noe som du ser på som 
utfordrende

B. 

(sender påminnelse ca 3. januar)


