Fagfornyelsen - naturfag
- hvordan ivareta de ulike delene av læreplanen

Lillehammer 10. januar 2020
Anne Bergliot Øyehaug, Inn

Nettverkssamlinger naturfag 2019-2020
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
1200 – 1220 Oppsummering fra forrige nettverkssamling
1220 – 1300 Erfaringsdeling fra utprøvingen

1300 – 1310 Kaffe
1310 – 1410 Dypdykk i den nye læreplanen.
1410 – 1420 Pause
1420 – 1520 Undervisningseksempler knyttet til
kompetansemål.
Diskusjon i gruppene/eksempler fra ulike trinn
1520 – 15.50 Forberedelse til mellomarbeidet
15.50 – 16.00 Kort evaluering

Læringsmål for dagen:
Dere skal :

• Bli kjent med kompetansemålene i læreplanen i
naturfag, samt bli bevisst samspillet mellom
kompetansemålene og de andre delene av
læreplanen
• Bli kjent med og reflektere overmotiverende og
elevaktive læringsaktiviteter og som gir
dybdelæring og progresjon av sentrale ideer

Hvorfor skal alle lære 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

Kjerneelementer i fagfornyelsen….
Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
Arbeid med kjerneelementet naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter skal Naturvitenskapelige arbeidskombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.
og tenkemåter
Teknologi
Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering,
i arbeid med naturfag.
Energi og krefter
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..
Stoffer, partikkelmodellen
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 Celleteori
utviklet seg.
Kropp og helse
Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen.

Evolusjon

Vurdering av egne undervisningsplaner:

• Er utarbeidet etter gjeldende læreplan, men harmonerer relativt bra med «de viktigste
prinsippene i naturfag», selv om disse ikke nevnes spesifikt i læreplanen.

• Harmonerer godt: Tema næringsstoffene og ernæring og helse.
•

Oppstart m repetisjon av grunnleggende kjemi fra u-skolen. Atomer, molekyler, bindinger,
organiske forbindelser.

•

•

Dette knyttes til oppbygging og funksjon av næringsstoffene.

•

•

(big idea: alt er bygd opp av atomer)
(big idea: alt er bygd opp av atomer, og alt levende er bygd opp av celler)

Oppbygging av næringsstoffene gjentas gjennom fordøyelse og forbrenning av næringsstoffene.

•
•

(big idea: alt er bygd opp av atomer, og alt levende er bygd opp av celler)
Dybdelæring og progresjon sikres ved
• Repetisjon og gjentakelse – bygge sten på sten. Bygger ny kunnskap på eksisterende.
• Praktiske forsøk (molekylbygging, påvisning av ulike næringsstoffer i matvarer, nedbrytning av næringsstoffer m
enzymer i spytt og kunstig magesaft). Små demonstrasjoner gjøres i tillegg.

• Arbeid med å tegne og skrive om prosesser, forklare hverandre prosesser, skrive rapporter på forsøk.

• En positiv erfaring fra utprøvingen

• Noe som var utfordrende

5.kl: Vi hadde akkurat starta på kjemi
og skulle vidare ha om lunge, hjerte og
blodsystemet fram til jul. Det einaste
eg endra på var at eg fokuserte meir
på partiklar/molekyler i begge
temaene enn eg hadde tenkt. Vi kom
inn på partikler i forb. med
faseoverganger for vatn, gasser i luft,
og gassutvekslingen i lungene. Det
fungerte ganske bra.

• nei

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).

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

Læringsprogresjoner

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

1. trinn

2. trinn

3. Trinn

4. Trinn

5. Trinn

6. Trinn

7. Trinn

8. Trinn

9. Trinn

10. Trinn

Naturvitenskapelige arbeids- og tenkemåter

Atom- og molekylteorien for stoffer
Kraft, Bevegelse og Energi
Økologi, tilpasning, evolusjon
Celleteorien

VG1

Læringsprogresjon
som forskningsområde
Læringsprogresjoner skiller seg fra den tradisjonelle tilnærmingen til læreplanutvikling
• er forankret i empirisk testede og testbare hypoteser om hvordan elever lærer
• tar hensyn til hvordan kunnskap og ferdigheter er organisert i hjernen og
• hvordan dette påvirkes av ulike tilnærminger til fagstoffet
Resultatet:
Beskrivelse av emiprisk testede læringsløp (Læringsprogresjon)

Litteratur:
Corcoran, T., Mosher, F., A., & Rogat, A. (2009). Learning Progressions in
Science: An Evidence-based Approach to Reform. NY: Center on Continuous
Instructional Improvement, Teachers College — Columbia University.
Mosher, F.A. (2011). The Role of Learning Progressions in Standards-Based
Education Reform. CPRE Policy Brief #RB-52. Philadelphia: Consortium for Policy
Research in Education. DOI: 10.12698/cpre.2011.rb52

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)

Erfaringsdeling utprøving
Positiv

Utfordring

• Elevene får trening i å bruke
fagord og begreper på en annen
måte enn når de møter de i
tekster. Elevene lærer faget på en
annen måte. Har brukt
grubletegninger fra naturfag.no
for å stimulere til samtaler

• Å få med alle elevene, og få de til
å benytte fagord og uttrykk.

• Oppleve gleda og engasjementet
frå elevane når dei lærer utanfor
klasserommet

• Logistikk kan vere utfordrande
når du vil bort frå skulen.

• Vi har satt i gang et forsøk, lekt
forskere og kommet med forslag
til resultat (hypotese) - Elevene
ble veldig engasjerte.

• Lite tid til naturfag

Erfaringsdeling utprøving
Positiv

Utfordring

• Ute i nærmiljø - samarbeid –
observasjon – innhente
materialer klassifiserte – satte
navn på ulike arter –– muntlig
trening. Motiverte elever

• Mange fortalte om globale
forskjeller – hvilke arter
hjemlandet hadde. Andre
hadde nok med å lære
navnene bartrær og nåltrær.

• Flere som deltok aktivt i
læringsarbeidet og var
kreative

• Tenke utenfor
lærebok/lærerveiledning og
løsrive seg fra disse.

• Elevene var mer motiverte og
jobbet bedre når de fikk jobbe
utforskende både alene og i
grupper.

Erfaringsdeling utprøving
Positiv

Utfordring

• Fint å få synliggjort
progresjonen i
kompetansemålene i
planleggingsfasen. Se de store
linjene.

• Vrient å gjøre utvalg i kilder.
Lærebok hadde en litt annen
vinkling enn ønsket.

• Følelsen av tid til fordypning.
Lettere å ikke la seg styre av
boka.

• Logistikk og tidsbruk

• Deltagende og ivrige elever.
Blir mer skapende,
reflekterende og nysgjerrige
på ulike naturfaglige
fenomener (sansene).

• Tydelig progresjon i opplegget

Erfaringsdeling utprøving
Positiv
• Stor elevaktivitet
Tverrfaglig prosjekt – norsk,
naturfag og samfunnsfag.
• Dybdelæring og utforskende
arbeid
• Det er gøy og ungene yter
mer når vi arbeider
grundigere med et tema og
med flere kompetansemål
samtidig.

Utfordring

• Kunne gi presis og god
rettleiing til alle
• Nok tid til samarbeid
• Lage gode nok planer
• Trygghet i fag
• Å balansere tidsbruken og
timefordelingen på en god
måte

Erfaringsdeling utprøving
Positiv
Positiv
• Elevene får mer utbytte av timen.
Mer knytta til noe konkret, artig å
sammenligne elevene seg i
mellom. Sammenheng mellom
praksis og teori
-

Mere praktisk arbeid gjør elevene
engasjerte og arbeidsomme.
Temabasert arbeid gjorde at
elevene syntes det ble mere
matnyttig

• Lettere å se sammenhengen og
det store bildet når temaer
kommer igjen i flere fag.

Utfordring
-

Negativt er at dette tar dobbelt
så lang tid som normal
undervisning og at dette er noe vi
bare kan gjøre for utvalgte tema

-

Klare beholde oversikt på en grei
måte når det er forskjellige
lærere i fagene.

-

Klare å holde på den røde tråden
i temaet. Ikke bli for vid i
tolkninger.

Erfaringsdeling nye læreplaner
Dette ser jeg fram til
•

ENDA flere praktiske og utforskende
arbeidsmetoder

•

Naturfag skal bli mer utforskende og
praktisk fag. Dybdelæring

•

Utforske en selvvalgt problemstilling
– kan bli en fin kreativ prosess – gitt
at vi har nok tid

•
•

Arbeide enda mere praktisk og
utforskende med faget. La elevene
lage flere egne modeller.
Fokus på dybdelæringen

Dette virker utfordrende:
•

Skape og bruke teknologi
Designe nye produkter.
(Utfordringer skyldes MANGEL PÅ
kunnskap + tilgang til utstyr og
materiell)
UNDERVEISVURDERING (dialog om
elevens utvikling)

•

Teknologi, programmering

•

Vurdere og lage programmer som
modellerer naturfaglige fenomener

•

Utforske en selvvalgt problemstilling
– avgrensning og konkretisering - tid

Erfaringsdeling nye læreplaner
Dette ser jeg fram til

Dette virker utfordrende:
•

• Jobbe mer utforskende og
praktisk.
• Ha mer variert undervisning

•
•

Få nok avsatt tid til å lage utfyllende
årsplaner for hvert trinn, slik at man
får til en god progresjon i
dybdelæringen.
Skolen ikke har ressurser til
naturfagsutstyr.
Utfordrende med nye læreplanen kan
være programmering

• Undringen og utforskingen.
Jobbe praktisk og konkret.
F.eks registrere været ila våren

•
•

Frigjøre seg fra lærebok
Å finne relevant lærestoff. Benytte
forskjellige plattformer

• Mer utforskende undervisning.

•

Nye årsplaner? Bli enige på tvers av
trinn.

•

Vanskelig å få oversikt over
kronologien, rekkefølgen man tar
temaer i.

Erfaringsdeling nye læreplaner
Dette
jeg jeg
framfram
til
Detteserser
til

• Delta i tverrfaglige tema
• Spennende med mer fokus på
teknologi og programmering
• Mer dybdelæring og praktisk
tilnærming (u.trinn)
• Jeg ser frem til å koble
sammen teorien om genetikk
og evolusjon, da dette er
veldig viktig for å forstå livet
på jorda

Dette virker utfordrende:
Dette
virker utfordrende:

• Bruke programmering til å
utforske naturfaglege fenomen

• Mangel på utstyr til å få det
til, klassestørrelser (30 elever i
hver klasse). (u.trinn)
• utfordrende å lære opp elever
i python for å modellere
naturfaglige fenomener, dette
kommer til å bli et tidssluk…

Ny læreplan FAGFORNYELSEN

Noe jeg ser fram til....


Fordi målene er så åpne, gir det
læreren mulighet til å tilpasse lokale
forhold. Jeg ser for meg at jeg vil
legge vekt på praktisk arbeid, bruke
nærmiljøet, skogen i ulike årstider,
trekke inn primærnæringen som for
eksempel gardsbesøk, bli mere bevisst
på lokale ressurser som kan trekkes inn
dybdelæring

Virker utfordrende...


Å bruke læreplanen etter intensjonen,
og ikke «hoppe» rett til
kunnskapsmålene. Slik jeg har forstått
den nye lærerplanen vil UDIR at vi skal
jobbe sammen med andre lærere,
med tverrfaglige temaer, lage et
felles prosjekt hvor fag blir utvisket

Erfaringsdeling
• Del erfaringer fra utprøvingen i gruppa og velg
et eksempel dere deler i plenum (ca 20
minutter)

Identifiser kompetansemålene som har med stoffer å gjøre og finn ut hvordan
dette emnet er representert fra 1. trinn i grunnskolen til VG1
Reflekter over verbene i de ulike kompetansemålene

Stoffer - progresjon
1-2.
trinn

•

utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter
egenskaper

3-4
trinn

•
•

sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

5-7.
trinn

•

bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede
for hvorfor det brukes modeller i naturfag
utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem
bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

•
•
8-10
trinn

•
•
•
•
•

VG1
(SF)

•
•
•

•

bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for
modellenes styrker og begrensinger
utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen
forbrenningsreaksjoner
bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske
forbindelser
gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet
beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer

drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå
og forklare verden
• utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer
• utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på
anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda
gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på
helse og miljø
gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helseog bærekraftsperspektiv
beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon

Tenk par del: Hva med småskole og ungdomstrinn?
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
• Gi eksempel på noe elevene lærer om stoffer
og modeller tidlig på barnetrinnet som kan
være relevant på ungdomstrinn og
videregående

Tenk-par-del
• Gi et eksempel på en aktivitet knyttet til et av
kompetansemålene om stoffer på «ditt» trinn

Stoffers kjennetegn
Fenomener og stoffer etter 2. årstrinn
• utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter
egenskaper
Fenomener og stoffer etter 4. årstrinn
sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

Hva er stoffers egenskaper?
– Gass, flytende eller
fast stoff
– Farge
– Løselighet i vann
– Leder strøm
– Tungt
– Lett
– Osv…

• beskrive og sortere stoffer
etter observerbare kjennetegn

Forsøk på 1. – 4. årstrinn
Forskerspiren etter 2 og 4. årstrinn
Observere metaller?

Hva er ”å observere”?
• Å se
– Glans eller ikke glans?
– Lyspære lyser eller ikke?
(leder strøm)
• Å kjenne, føle
– Er stoffet mykt eller hardt?
– Leder det varme eller ikke?
• Å høre
• Å lukte
• Å smake

Forsøk på 1. – 4. årstrinn
Forskerspiren etter 4. årstrinn
observere, beskrive og undres

Hva er ”å observere”?
•

•
•

•
•

Å se
– Fargeforandringer
– Forandring i ”konsistens”: nytt stoff,
gassutvikling, utfelling, stoffer
smelter, stoffer løses, stoffer blir
seigere
– Lys, flamme
Å kjenne, føle
– Temperaturforandringer
– Forandring i ”konsistens
Å høre
– Smell, ”Bjeff”
Å lukte
– Gode lukter, vonde lukter, kjente
lukter
Å smake
– Surt, søtt, salt

Kjennetegn på
kjemiske og fysiske endringer

Og hva med lufta sine egenskaper?

Partikkelmodellen for stoffer
Sentral modell i naturfag som danner grunnlag for dyp
forståelse av mange prosesser i fysikk, kjemi og biologi

Kilde: http://www.chem.purdue.edu/gchelp/atoms/states.html

Partiklene = M
? olekyler
Atomer
Ioner
…?

Natriumklorid(Salt)

Kalsiumkarbonat (Kritt) Vann

Beskrive stoffers (gasser, væsker og faste stoffer)
oppbygning vha partikkelmodellen
I gasser er partiklene
– Langt fra hverandre
– Normalt ikke borti hverandre
– Ikke bundet til hverandre

– Beveger seg raskt (ca 500 m/s ved romtemperatur)
– Beveger seg i rette linjer til de kolliderer med veggene i
beholderen eller med hverandre
– Blir reflektert som elastiske kuler ved kollisjon

Elevene skal kunne
beskrive sentrale egenskaper ved
gasser, væsker, faste stoffer og
faseoverganger ved hjelp av
partikkelmodellen (etter 7. trinn)

Ny læreplan
• bruke partikkelmodellen til å forklare
faseoverganger og egenskapene til faste
stoffer, væsker og gasser

1. Beskrive stoffers (gasser, væsker og faste
stoffer) oppbygning vha partikkelmodellen
I væsker er partiklene
– Uordnet, men nær hverandre
– Kan bevege seg forbi hverandre på en
uordnet måte
– Er svakt bundet til hverandre
• Bindingene er sterke nok til at partiklene holder
seg i nærheten av hverandre, men svake nok til
at partiklene kan bevege seg forbi hverandre

1. Beskrive stoffers (gasser, væsker og faste
stoffer) oppbygning vha partikkelmodellen
I faste stoffer er partiklene
– Er tettpakket på en systematisk måte

– Vibrerer om et fast punkt (vibreringen
bestemmer temperaturen til stoffet)
– Er sterkt bundet til nabopartikler

– Vibrerer på faste plasser

Modell av partikler i fast stoff
(to forskjellige partikkeltyper)

lav temperatur
10.03.2014

høy temperatur
Brit Skaugrud, Skolelab-kjemi, UiO

45

2. Beskrive sentrale egenskaper til
stoffer ved hjelp av partikkelmodellen
Varierte arbeidsmåter for å forstå
sentrale egenskaper ved gasser:
A.
B.
C.
D.

Gjør det!
Si det!
Les det!
Skriv det!

Hvilke sentrale
egenskaper ved
gasser?

Utforske luft i sprøyte
Tegne luft i sprøyte
Dramatisere luft i sprøyte
Beskrive observasjonene og tolke
data (Begrepskort: luft, trykk,
temperatur, partikkel, kollidere,
fart)
Tanken bak:
Flere tilnærminger –
flere muligheter for flere
til å lære!

Elevene skal kunne
beskrive sentrale egenskaper ved
gasser, væsker, faste stoffer og
faseoverganger ved hjelp av
partikkelmodellen (etter 7. trinn)

B. Tegne luft i sprøyte

Gjør det!
Si det!
Les det!
Skriv det!

• Tenk deg at du kan se luftpartiklene
med ”magiske briller”
• Tegn inn 20 partikler i sprøyta når
stempelet er i posisjon A
• Tegn inn partiklene når stempelet er
blitt flyttet slik som i B

Hva skjer med trykket inne i sprøyta når
stempelet flyttes fra posisjon A til B?

Bruk partikkelmodellen til å forklare hva som
skjer!

Elevene skal kunne
beskrive sentrale egenskaper ved
gasser, væsker, faste stoffer og
faseoverganger ved hjelp av
partikkelmodellen (etter 7. trinn)

Elev (7. trinn) som ikke har
hatt undervisning om
partikkelmodellen

Dramatisere luft i sprøyte

• Elevene beveger seg i rette linjer med
armene langs kroppen
• Når de kolliderer med hverandre eller
veggen, skal de reflektere som baller som
blir kastet mot en vegg (elastiske støt)
• Jo høyere temperatur, jo raskere beveger
elevpartiklene seg
• Elevpartiklene skaper trykk ved at de
kolliderer med veggene i sprøyta

•

Gjør det!
Si det!
Les det!
Skriv det!

bruke partikkelmodellen til å
forklare faseoverganger og
egenskapene til faste stoffer,
væsker og gasser

Tolke data fra utforskingen av luft i
sprøyte

FAGSPESIFIKKE BEGREP:
Partikkel
Kollidere
FORSKERSPIREBEGREP:
Temperatur
Bevis
Volum
Forklaring
Trykk
Observere

•

Gjør det!
Si det!
Les det!
Skriv det!

bruke partikkelmodellen til å
forklare faseoverganger og
egenskapene til faste stoffer,
væsker og gasser

Vær bevisst
observerbare egenskaper er på makronivå
beskrivelser vha partikkelmodellen er på mikronivå

MAKRO
Stoffet…
har temperatur,

MIKRO
men partiklene…
har bevegelsesenergi (fart)

kan utvide seg,

er alltid like store
(mellomrommet varierer)

har farge,

er fargeløse

Beskrive faseoverganger ved hjelp av
partikkelmodellen

Energi avgis

gass

kondensering

størkning

fordamping

smelting
væske

Energi tilføres

fast stoff

Kilde: http://www.chem.purdue.edu/gchelp/atoms/states.html
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Beskrive kjemiske reaksjoner på mikronivå
Introdusere atomer og molekyler
Elevene skal kunne

Molekylene endrer seg, men atomene er de
samme

2H2 + O2 → 2H2O
-> Massebevaring

utforske faseoverganger og
kjemiske reaksjoner og beskrive
hva som kjennetegner dem
(etter 7. trinn)

utforske kjemiske reaksjoner,
forklare massebevaring og gjøre
rede for betydninger av noen
forbrenningsreaksjoner
bruke atommodeller og
periodesystemet til å gjøre rede
for egenskaper til grunnstoffer
og kjemiske forbindelser (etter
10. trinn)

Beskrive kjemiske reaksjoner på mikronivå
Bindinger: I kjemiske reaksjoner
brytes bindinger mellom atomene og nye dannes

Hva holder atomene sammen?
Hvordan formidle dette til elever på
mellomtrinnet/ungdomstrinnet/videregående?
Bindinger
mellom
molekylene

Bindinger mellom
atomene inni molekylet

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

Definisjon kjemiske reaksjoner
• I en kjemisk reaksjon dannes det nye stoffer
med nye egenskaper (makronivå)

Bevis for kjemiske reaksjoner
• Temperaturendring
• Fargeendring
• Gassdannelse
Du kan observere bevis for at det har skjedd en
kjemisk reaksjon

ØKT 1.2. OBSERVERE EN KJEMISK REAKSJON
Forberedelse av
utstyr

Hva skjer når vi blander natron,
kalsiumklorid, fenolrødt og vann?

Observasjoner
Skjedde det en kjemisk reaksjon?
Hvilke bevis observerte dere?
• Gult
• Blåste seg opp(gass)
• Varmt

Har produktene de samme egenskapene som
utgangsstoffene?

I en kjemiske reaksjon dannes det nye stoffer som
har andre egenskaper enn utgangsstoffer

Massebevaring

2H2

+ O2

2 H2O

Definisjon kjemisk reaksjon på
mikronivå
• I en kjemisk reaksjon brytes først bindinger mellom
atomene i de opprinnelige molekylene
(utgangsstoffene).
• Deretter dannes det nye bindinger som gir oss helt
nye molekyler (produkter) (mikronivå)

Varm Gul Gass reaksjonen

Vann som løsemiddel:
http://www.youtube.com/watch?v=DAilC0sjvy0&feature=related

Ca2+

Kalsiumklorid løst i vann:

Varm Gul Gass reaksjonen
Produktene:

Kalsiumkarbonat

Natriumklorid

Filtrering
Når den gule væsken helles oppi
kaffefilteret, vil alle større
partikler holdes tilbake.

Kun vann og de aller minste
partiklene vil passere gjennom
filteret. Vi kaller dette for
filtratet.

Tenk-par-del: Hvorfor passerer natriumklorid gjennom
filteret og ikke kalsiumkarbonat?

Modeller - Varm Gul Gass reaksjonen

Partiklene = M
? olekyler
Atomer
Ioner
…?

Natriumklorid(Salt)

Kalsiumkarbonat (Kritt) Vann

VGG-forsøket/poseforsøket
• Tenk deg dine elever (på det trinnet du
underviser) gjennomfører dette forsøket. Hvilke
kompetansemål ville vært relevante og hvilke
naturfaglige perspektiver ville du vektlagt?

Evolusjonsteorien

Viktige elementer i evolusjonsteorien
Catley, K., Lehrer, R., and Reiser, B. (2005). Tracing a prospective learning progression for developing understanding of evolution.

• Biologisk mangfold
(spesielt genetisk variasjon innen en art)

• Struktur/funksjon
(bygningstrekk tilpasset levevis)

• Økologi
(mange populasjoner lever sammen i økosystemer)

• Variasjon
(på grunn av arvelighet, mutasjoner og naturlig utvalg)

• Endring
(over korte eller lengre tidsperspektiver)

• Geologiske prosesser
• Å argumentere ved å henvise til evidens (innhente evidens)
• Matematiske modeller (Måle, lage søylediagram, Venn-diagram osv)

Læringsprogresjon evolusjonsteorien
1. trinn

2. trinn

3. Trinn

4. Trinn

5. Trinn

6. Trinn

7. Trinn

8. Trinn

Evolusjonsteorien

•

Når er elever modne for å forstå
byggesteiner/begreper som er relevant for
evolusjonsteorien?

•

I hvilken rekkefølge bygger disse begrepene
logisk på hverandre?

•

Hvilke kritiske koblinger mellom disse
begrepene og relaterte ideer er nødvendige
for at elevene skal forstå evolusjonsteorien?

9. Trinn

10. Trinn

VG1

Når er elever modne for å forstå byggesteiner/begreper som er
relevant for evolusjonsteorien?

Eksempelet Biologisk mangfold
Catley, K., Lehrer, R., and Reiser, B. (2005). Tracing a prospective learning progression for developing understanding of evolution.

Trinn

Biologisk mangfold

1-2 trinn

Elevene kan observere likheter og ulikheter
mellom organismer

3-4 trinn

Elevene kan karakterisere organismer og
klassifisere dem etter kjennetegn

5-8 trinn

Elevene kan betrakte biologisk mangfold som et
resultat av endring, variasjon og økologi

5-8 trinn

Byggesteinene i evolusjonsteorien
utvides og raffineres..
(basert på Catley, Lehrer og Raiser)

3-4. trinn

Mangfold/Variasjon/Endring: Observere og sammenlikne kjennetegn ved organismer
1-2. trinn

Struktur/funksjon: Hva er funksjonen til tennene våre?

Økologi: Hvem bor hvor i naturen? Insekter på vann og på land…
Geologi: Fossiler

Argumentasjon og matematisk modellering:
Grafer/måling av f. eks lengder

Elever 1 og 2. trinn

Elever 1 og 2. trinn

5-8 trinn

Byggesteinene i evolusjonsteorien
utvides og raffineres..
(basert på Catley, Lehrer og Raiser)
Mangfold: Hvordan kan dyr klassifiseres systematisk?
Struktur/funksjon: Hvordan kan visse kjennetegn bidra til
overlevelse?
Økologi: Hvem overlever i naturen? Tilpasning

3-4. trinn

Variasjon: Innad i arten og mellom arter
Argumentasjon og matematisk
modellering: Modeller/måling av
f. eks omkrets og lengde

Endring: Hvordan kan endringer føre til overlevelse/død?
Geologi: Flere fossiler

Mangfold/Variasjon/Endring: Observere og sammenlikne kjennetegn ved organismer
1-2. trinn

Struktur/funksjon: Hva er funksjonen til tennene våre?
Økologi: Hvem bor hvor i naturen? Insekter på vann og på land…
Geologi: Fossiler
Argumentasjon og matematisk modellering:
Grafer/måling av f. eks lengder

Elever 3-5. trinn

Elever 3-5. trinn

Sammenlikne fossiler med hverandre eller med nålevende dyr (geologi - endring)

Hvilke av disse bjørkemåleren vil overleve?
(struktur/funksjon + variasjon – endring - tilpasning)

Arv av egenskaper

Et innblikk i
undervisningsenhet 3
(fra forskningsprosjektet
Inclusive Science
Education – NordForsk)

Planters oppbygning og funksjon
Hva kan dere om:
• Planters oppbygning og funksjon
• Frøspiring

Tenk-par-del

Energi

Stoffer

Evolusjon
(bygningstrekk, tilpasning)
Stoffer

6-8 trinn

Mangfold: Det kan være en sammenheng mellom variasjon innad i
arten og mellom arter. Mangfold er et resultat av mekanismer som
involverer endring, variasjon og økologi
Struktur/funksjon: Hvilke ulike kjennetegn innad i arten har
betydning for overlevelse i et bestemt habitat?
Økologi: Det som skjer med en art i kan påvirke andre arter (et
økosystem). Konkurranse om ressurser og næringskjeder
Variasjon: Variasjoner innad i arten (arves) og mellom arten har
betydning for hvilke individer som overlever
Endring: Endringer kan skje både på individnivå og i omgivelsen og
kan påvirke hvem som overlever og reproduserer seg selv (Naturlig
utvalg)
Geologi: Se på hvordan bergarter har utviklet seg
Argumentasjon og matematisk modellering: Lage modeller som
viser hvordan naturlig utvalg påvirker antall organismer. Lage grafer
som viser hvordan populasjoner er forskjellige

3-4. trinn

1-2. trinn

Byggesteinene i evolusjonsteorien utvides og
raffineres..
(basert på Catley, Lehrer og Raiser)

Identifiser kompetansemålene som har med evolusjon å gjøre og finn ut
hvordan dette emnet er representert fra 1-10 trinn
Reflekter over verbene i de ulike kompetansemålene

Evolusjon – progresjon (kjernelemenet Livet på jorda)
1-2.
trinn

•
•

utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området
og hverandre
oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året
deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon

3-4
trinn

•

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte
hvorfor noen arter dør ut

5-7.
trinn

•

gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike
organismers særtrekk
gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det
biologiske mangfoldet i nærmiljøet
utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

•
•
8-10
trinn

•

•
•
VG1
(SF)

•

•

beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare
utvikling av biologisk mangfold
sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og
funksjon
utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere
hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for
evolusjon
gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk
mangfold

Tverrfaglige temaer

Tenk-par-del:
Hvilke utfordringer og muligheter
ser dere for dere?

Naturfag

Bærekraftig utvikling

Eksempel fra mellomtrinnet:
• gjøre rede for betydningen av biologisk
mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare
det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Skolehagen – et tiltak for bærekraftig utvikling

Tverrfaglig tilnærming til

Bærekraftig utvikling
NATURFAG
•

Demokrati og medborgerskap

stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og
samle data for å finne svar
skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkningargumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike
organismers særtrekk
utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

•
•
•

SAMFUNNSFAG

NORSK
•

•

Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og
begrunne egne standpunkter i samtaler
Presentere faglige emner muntlig med og
uten digitale ressurser
Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i
ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike
formål

•
•

MAT og HELSE
•

Bruke matmerking og kostmodellar
til å setje saman eit sunt, variert og
berekraftig kosthald og reflektere
rundt vala sine

Beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det
demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne
korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike
styresett
Utforske og presentere ei global utfordring ved
berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan
ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på
å motverke utfordringa og korleis samarbeid
mellom land kan bidra

•

KRLE
•

Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til
menneskets levesett og levekår og klodens framtid

Dilemmaer – for eksempel
plantebasert kosthold
Undervisning med utgangspunkt i en sammensatt problemstilling…

Elevene kan for eksempel undersøke og belyse følgende
komplekse problemstilling:
Bør alle familier i Norge gå over til et mer
plantebasert kosthold?

Fler- og tverrfaglig undervisning
Undervisning med utgangspunkt i en sammensatt problemstilling…
Planters
form/funksjon
Spireforsøket

Skolehage

Samfunnsfag

Naturfag
Uke 1

Uke 2

Uke 3

Oppsummere planters
kjennetegn

Næringskjeder.
Hvem spiser
hvem ? Hvor mye
energi går tapt?

Begrepet
bærekraftig
utvikling

Demokrati –
muligheter for
å påvirke

Mat og helse
Bærekraftig mat:
Hva er et
bærekraftig
måltid?

Lage en vegetarrett

KRLE

Norsk

Etisk refleksjon
over menneskers
levesett og
klodens fremtid

Intervju som metode –
hva mener du om å
innføre et mer
plantebasert kosthold?

Skriv en kort
argumenterende tekst
om menneskers
levesett og klodens
fremtid

Argumenterende
skriving

Undersøkende arbeid vegetarmat: Grupper tar for seg de ulike interessegruppene
Skrive avisinnlegg

Uke 4

Debatt: De ulike interessegruppene legger fram sin side av saken

Fler- og tverrfaglig undervisning
Undervisning med utgangspunkt i en sammensatt problemstilling…
Planters
form/funksjon
Spireforsøket

Skolehage

Samfunnsfag

Naturfag
Uke 1

Uke 2

Uke 3

Oppsummere planters
kjennetegn

Næringskjeder.
Hvem spiser
hvem ? Hvor mye
energi går tapt?

Begrepet
bærekraftig
utvikling

Demokrati –
muligheter for
å påvirke

Mat og helse
Bærekraftig mat:
Hva er et
bærekraftig
måltid?

Lage en vegetarrett

KRLE

Norsk

Etisk refleksjon
over menneskers
levesett og
klodens fremtid

Intervju som metode –
hva mener du om å
innføre et mer
plantebasert kosthold?

Skriv en kort
argumenterende tekst
om menneskers
levesett og klodens
fremtid

Argumenterende
skriving

Undersøkende arbeid vegetarmat: Grupper tar for seg de ulike interessegruppene
Skrive avisinnlegg

Uke 4

Debatt: De ulike interessegruppene legger fram sin side av saken

Mellomarbeid
A. Del i kollegiet:
• Hva er karakteristisk for kompetansemålene i naturfag på
ditt trinn? (verb, innhold osv) Hvordan kan disse kobles til
de tverrfaglige temaene?
B. Utprøving
Velg to kompetansemål i Fagfornyelsen naturfag, et av
dem bør være knyttet til utforsking
• Gjennomfør et undervisningsopplegg knyttet til disse
• Reflekter: Hvordan kan disse kompetansemålene
integreres i et opplegg som ivaretar en eller flere av de
tverrfaglige temaene?

