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Grovplan

Datoer:
• 7.september 9.00-12.00 – digitalt
• 18. november 13.00-16.00 - digitalt
• 28.januar 9.30–15.00 – fysisk Lillehammerområdet
• Onsdag 7.april 9.00-12.00 – digital

Samlingene vil inneholde både forelesninger og 
arbeid/diskusjon i grupper. Det vil være et forarbeid før 
hver samling, og mellom samlingene skal deltakerne 
utføre en utprøving i egen praksis. Innholdet i 
samlingene kan bli justert etter behov. Digitale samlinger 
foregår på Zoom, og det vil bli lagt ut lenke på forhånd. 
Informasjon, presentasjoner og oppgaver til 
mellomarbeid vil bli lagt ut på www.dekom.no
Ansvarlig for samlingene er Ingunn Solbakken 
(ingunn.solbakken@inn.no)

Samling 1
• Fagets relevans
• Hva er nytt? - nye og gamle kompetansemål

– Hvordan endrer dette min undervisningspraksis?

• Big ideas <–> kjerneelementer
• Dybdelærings-begrepet

Samling 2
• Kompetansebegrepet i naturfag
• Kompetansemålene, progresjon i undervisningen
• Grunnleggende ferdigheter - progresjon

Samling 3
• Lek, utforsking og praktisk arbeid i naturfag
• Teknologi og programmering

Samling 4
• De tverrfaglige temaene og naturfag
• Hvor står vi nå, og veien videre
• Evaluering

http://www.dekom.no/


Tidsplan

• 09.00 – 10.30: Naturfagets relevans, the big
ideas, hva er nytt?

– Forelesninger og diskusjoner i break-out rooms

• 10.30-10.50: Framlegg fra gruppene

• 11.00-11.30: Dybdelæring

• 11.00-11.45: Diskusjon i break-out rooms

• 11.45-12.00: Framlegg fra gruppene og 
avslutning av dagen



Læringsmål for dagen

Etter dagen i dag skal dere kjenne til:

– hvorfor naturfag har en plass i skolen

– pedagogiske bakgrunnen til nye læreplanen

– hva som er spesifikt nytt i LK 2020

– Begrepene "big ideas" og "dybdelæring"



Hvorfor skal alle lære naturfag?

Hva skal barn lære?
Hvorfor skal barn lære 
naturfag
Tenk og del (breakout)



Scientific literacy – det folk flest bør 
kunne om naturvitenskap







Overordnet del: 
Fagovergripende verdier/kompetanser

Hvordan kan naturfag bidra til dette?
Skriv kort i chatten.



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



Fagfornyelsen

• Fagene skal fornyes og slankes for å gi rom til 
mer dybdelæring

• Flere fag, blant annet naturfag, skal bli mer 
praktisk og utforskende

• Digital dømmekraft, digital skaperkraft og 
programmering skal få større plass

• Kjerneelementer

• Tverrfaglighet



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)



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



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, partikkelmodellen

Celleteori

Evolusjon

Naturvitenskapelige arbeids-
og tenkemåter



Hva er nytt?

Læreplan 06 (7.trinn)
Forskerspiren
• formulere naturfaglige spørsmål om noe 

eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, 
lage en plan og gjennomføre undersøkelser

• samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er 
viktig å lage og teste hypoteser ved 
systematiske observasjoner og forsøk, og 
hvorfor det er viktig å sammenligne 
resultater

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

• trekke ut og bearbeide naturfaglig 
informasjon fra tekster i ulike medier og lage 
en presentasjon

• lese og forstå faremerking på 
hverdagsprodukter

Læreplan 20 (7.trinn)
Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
• 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-virkning-
argumenter, trekke slutninger, vurdere 
feilkilder og presentere funn

• bruke og vurdere modeller som 
representerer fenomener man ikke kan 
observere direkte, og gjøre rede for hvorfor 
det brukes modeller i naturfag

• lese og forstå faremerking og reflektere over 
hensikten med disse 

• gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig 
kunnskap er utviklet og utvikler seg 

• gi eksempler på hvordan tradisjonell 
kunnskap har bidratt og bidrar til 
naturvitenskapelig kunnskap



Hva er nytt?

Læreplan 06 (7.trinn)
Mangfold i naturen
• planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett 

naturområde, registrere observasjoner og 
systematisere resultatene

• undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare 
funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og 
illustrasjon

• undersøke og diskutere noen faktorer som kan 
påvirke frøspiring og vekst hos planter

• beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og 
dyrearter og ordne dem systematisk

• fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr 
brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, 
og diskutere om bruken er bærekraftig

Læreplan 20 (7.trinn)
Jorda og livet på jorda
• 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 

• foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet 
i nordområdene og gi eksempler på betydningen av 
tradisjonell kunnskap i naturforvaltning 

• utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke 
dette til å diskutere samspill i naturen 

• beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og 
årstider oppstår, og samtale om hvordan dette 
påvirker livet på jorda 

• gjøre rede for jordas forutsetninger for liv 
og sammenligne med andre himmellegemer i 
universet



Hva er nytt?

Læreplan 06 (7.trinn)
Kropp og helse
• beskrive utviklingen av menneskekroppen fra 

befruktning til voksen
• forklare hva som skjer under puberteten og 

samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i 
seksuell orientering

• beskrive i hovedtrekk hjerte- og 
lungesystemet og hvilken funksjon det har i 
kroppen

• forklare hvordan kroppen selv beskytter seg 
mot sykdom, og hvordan man forebygger og 
behandler infeksjonssykdommer

• samle informasjon og tallmateriale og 
diskutere helseskader som kan oppstå ved 
bruk av ulike rusmidler

Læreplan 20 (7.trinn)
Kropp og helse
• gjøre rede for fysiske og psykiske 

forandringer i puberteten og samtale om 
hvordan dette kan påvirke følelser, 
handlinger og seksualitet

• gjøre rede for noen av kroppens 
organsystemer og beskrive hvordan 
systemene virker sammen



Hva er nytt?

Læreplan 06 (7.trinn)
Fenomener og stoffer
• bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive 

planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan 
årstider og månefaser oppstår

• beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt 
dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet

• gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og 
innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å 
beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken 
for miljøet lokalt og globalt

• forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til 
klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av 
ekstremvær

• undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere 
observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen

• gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og 
presentere resultatene

• beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer 
og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

• forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan 
omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler

• gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og 
beskrive hva som kjennetegner dem

Læreplan 20 (7.trinn)
Energi og materie
• 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 
• utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og 

samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet 
• gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, 

platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre 
ulike landskap



Hva er nytt?

Læreplan 06 (7.trinn)
Teknologi og design
• planlegge, bygge og teste 

mekaniske leker og forklare 
prinsipper for mekaniske 
overføringer

• planlegge, lage og teste enkle 
produkter som gjør bruk av 
elektrisk energi, og reklamere 
for ferdig framstilt produkt

• beskrive livsløpet til et produkt 
og diskutere i hvilken grad 
produktet er forenelig med 
bærekraftig utvikling

Læreplan 20 (7.trinn)
Teknologi
• utforske, lage og programmere 

teknologiske systemer som 
består av deler som virker 
sammen

• designe og lage et produkt 
basert på brukerbehov

• reflektere over hvordan 
teknologi kan løse 
utfordringer, skape muligheter 
og føre til nye dilemmaer



Diskuter i breakout-rooms

• Hvorfor mener dere naturfag har sin plass i 
skolen?

• Hva oppfatter dere som de største endringene 
sammenliknet med forrige læreplan?

• Hvilke endringer i egen undervisningspraksis 
ønsker dere å gjøre for å gi bedre plass til 
praktisk og utforskende arbeid?



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



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

• 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



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?



Stoffers kjennetegn

Hva er stoffers  egenskaper?
– Gass, flytende eller 

fast stoff
– Farge
– Løselighet i vann
– Leder strøm
– Tungt
– Lett
– Osv…

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



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

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


Partiklene = ?Molekyler

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) 

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

Ny læreplan



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 høy temperatur

10.03.2014 Brit Skaugrud, Skolelab-kjemi, UiO 38



2. Beskrive sentrale egenskaper til 
stoffer ved hjelp av partikkelmodellen

Varierte arbeidsmåter for å forstå 
sentrale egenskaper ved gasser:

A. Utforske luft i sprøyte
B. Tegne luft i sprøyte
C. Dramatisere luft i sprøyte
D. Beskrive observasjonene og tolke 

data (Begrepskort: luft, trykk, 
temperatur, partikkel, kollidere, 
fart)

Gjør det! 
Si det! 
Les det! 
Skriv det!

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

Hvilke sentrale 
egenskaper ved 

gasser?

Tanken bak:
Flere tilnærminger –

flere muligheter for flere 
til å lære! 



B. Tegne luft i sprøyte

• 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!

Gjør det! 
Si det! 
Les det! 
Skriv det!

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

http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=1144885&within_tid=895075


Tolke data fra utforskingen av luft i 
sprøyte

Gjør det! 
Si det! 
Les det! 
Skriv det!

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

FAGSPESIFIKKE BEGREP:
Partikkel
Kollidere
Temperatur
Volum
Trykk

FORSKERSPIREBEGREP:
Bevis
Forklaring
Observere



MAKRO
Stoffet…

MIKRO
men partiklene…

har temperatur, har bevegelsesenergi (fart)

kan utvide seg, er alltid like store
(mellomrommet varierer)

har farge, er fargeløse

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



Beskrive faseoverganger ved hjelp av 
partikkelmodellen 

45

gass væske fast stoff

kondensering størkning

fordamping smelting

Energi avgis

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

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


Beskrive kjemiske reaksjoner på mikronivå

2H2 + O2 → 2H2O

Elevene skal kunne

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)

Introdusere atomer og molekyler

Molekylene endrer seg, men atomene er de 
samme

-> Massebevaring



Bindinger: I kjemiske reaksjoner

brytes bindinger mellom atomene og nye dannes

Beskrive kjemiske reaksjoner på mikronivå

Hva holder atomene sammen?
Hvordan formidle dette til elever på 
mellomtrinnet/ungdomstrinnet?

Bindinger mellom 
atomene inni molekylet  

Bindinger 
mellom 
molekylene

http://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=2056789


Diskuter i break-out rooms

• Hva forstår dere med begrepet dybdelæring

• Hvordan vil dere legge til rette for 
dybdelæring i naturfag?

• På hvilken måte vil dere kontrollere/vurdere 
om det har foregått dybdelæring hos elevene?



Første mellomarbeid:

A. Ta utgangspunkt i noen av dine egne planer og opplegg for perioden september til 
november. 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 naturfagets kjerneelementene? Hvordan? Prøv 
ut endringene og skaff deg erfaringer. Finn ut hva elevene tenker er det viktigste i 
faget. 

( På neste samling skal dere presentere kort erfaringer fra utprøvingen (i grupper). 
Elevenes tanker om hva som er det viktigste i faget må være en del av presentasjonen)

• Presenter ditt fags nye kjerneelementer i profesjonsfellesskapet på skolen din 
(både innenfor og mellom fag) og eksemplifiser med erfaringene du har fra 
oppgave A. Skoleledelsen organiserer denne delingen på en hensiktsmessig måte 
for best mulig læring på tvers i profesjonsfellesskapet 

• Hva er du mest fornøyd med i de nye læreplanene? Hva overrasket deg mest? Hva 
tror du tolkes mest ulikt av ulike lærere og skoler?




