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I Norge er naturfagene integrert 

Grunnskolen  

1. -10. klasse 

naturfag 

Gymnasium 

1. klasse:  

Naturfag, 5 timer 

Gymnasium 

2. 3. - klasse 

Programfag: Biologi, fysikk, 
kjemi, geofag, teknologi og 

forskningslære 

Allmenndannende Allmenndannende Studiespesialiserende 



..men har vi lyktes? 

• Lærere blir undervist i naturfag i lærerutdanningen 

• Men de som underviser i lærerutdanningen kommer fra 

fagdisiplinene 

 

• Temaene i naturfag læreplanen er tett koblet til disiplinene 

• Det samme er læreboka i naturfag 

 

• Lærere på gymnasium har etterlyst et naturfag i 1. gymnasium som 

forbereder eleven på disiplinfagene 

 

• Veldig få timer på barnetrinnet 

Utfordring: 
Mye stoff, alle fag skal med 

Fragmenter framfor 
sammenhenger 

Lite tid 



Nå fornyer vi naturfaget 

fra 1.-11. klasse 

• Fremdeles integrert og 

fokuserer på helhet og 

sammenheng 

• Har et allmenndannende 

fokus, men på gymnasium er 

det også yrkesretting 

• Mer vekt på opplæring ute i 

naturen.  

• Mer praktisk  

• Mindre fokus på detaljer og 

enkeltemner  

 

 

 

Kjerneelementer i naturfag: 

• Naturvitenskaplige praksiser 

og tenkemåter 

• Energi og materie 

• Kropp og helse 

• Teknologi (+ programmering) 

• Jorda og livet på jorda 

 

Hvorfor beholder vi det 
integrerte faget? 



Norge fornyer læreplanen - fagfornyelsen 

 

https://portefolio.wikispaces.com/Ludvigsen-utvalget 

I framtiden trenger vi 
kunnskap som er 

overførbar og 
kompetanse som går 

på tvers av fagene 



Nye læreplaner - 

Fagfornyelsen 

 
- nye læreplaner 2020  

- kjerneelementer 

- tverrfaglige tema: 

 
Bærekraftig utvikling 

Helse og livsmestring 

Demokratisk deltakelse 

 

Skolen skal ikke utdanne elever til å kun 
repetere det vi allerede har av kunnskap.  
Det er behov for evne til kritisk tenkning 

og kreative ferdigheter. 
Meld. St. 28 

Dybdelæring 

Tverrfaglig tema 



DYBDELÆRING 

Merethe Frøyland og Majken Korsager, Hellseminar 16 november 

2018 

La oss ta en titt på 

DYBDELÆRING 



Dybdelæring 

Målet med dybdelæring er at elevene utvikler robuste mentale nettverk 
som gjør dem i stand til å:  
 

– overføre kunnskap til nye situasjoner 

– se komplekse sammenhenger   

 

 
 

Modifisert fra: Pellegrino and Hilton, 2012. Education for Life and Work: Developing 

Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. 



Dybdelæring 
 
  
Kunnskap  

fakta, modeller, 
teori, lover 

 

Målet er 
robuste mentale 

nettverk 

..for at eleven skal gjøre 
koblinger og se sammenhenger 



Dybdelæring 
 
 

Må øves inn 

Robuste 
mentale 
nettverk 

 
Kunnskap  

fakta, modeller, 
teori, lover 

 

Ferdigheter 
prosedyrer og  

strategier 

… for å frigjøre kapasitet til 
å organisere kunnskap.   



Dybdelæring 
 
 

Må øves inn 

Robuste 
mentale 
nettverk 

 
Kunnskap  

fakta, modeller, 
teori, lover 

 

Holdninger 
motivasjon og tro 

på egne evner 

Ferdigheter 
prosedyrer og  

strategier 

… for at eleven skal 
oppnå mestring. 



Undervisningen må åpne «læringsdørene» 

må  

øves 

inn 

 
Kunnskap 

fakta, modeller, teori, 
lover 

 

Ferdigheter 
prosedyrer og  

strategier 

Holdning, 
som motivasjon og tro 

på egne evner, 

Målet er robuste 
mentale 
nettverk 

Modifisert etter Mayer 2010 

Ikke for mye, 
kjerneelementer, 

bruke tid 

Faglige praksiser må 
innøves for å øke 

kapasitet 

Relevant, kontekst og 
mestringsopplevelse,  

lære å lære 



Undervisningen må hjelpe elevene til å 

bygge forståelse 

• Observerer nøye og beskriver hva som er der 

• Bygger forklaringer og tolkninger 

• Resonnerer basert på evidens 

• Vurderer ulike synspunkter og perspektiver 

• Gjør forbindelse/koblinger 

• Avdekker kompleksitet og går i dybden 

• Undrer og stiller spørsmål 

• Fanger essensen og formulerer konklusjoner 

Ron Ritchhart, Mark Church og Karin Morrison (2011): Making Thinking Visible. How 

to promote engagement, understanding, and independence for all learners 

Dette er 
tankeprosesser 



Mer dybdelæring enn overflatelæring 

 

Dybdelæring Overflatelæring 

Elever relaterer nye ideer og begreper til 
tidligere kunnskap og erfaringer. 

Elever jobber med nytt lærestoff uten å 
relatere det til hva de kan fra før. 

Elever organiserer egen kunnskap i 
begrepssystemer som henger sammen. 

Elever behandler lærestoff som atskilte 
kunnskapselementer. 

Elever ser etter mønstre og underliggende 
prinsipper. 

Elever memorerer fakta og utfører 
prosedyrer uten å forstå hvordan eller 
hvorfor. 

Eleven vurderer nye ideer og knytter dem til 
konklusjoner. 

Eleven har vanskelig for å forstå nye ideer 
som er forskjellige fra dem de har møtt i 
læreboka. 

Elever forstår hvordan kunnskap blir til 
gjennom dialog og vurderer logikken i et 
argument kritisk. 

Eleven behandler fakta og prosedyrer som 
statisk kunnskap, overført fra en allvitende 
autoritet. 

Eleven reflekterer over sin egen forståelse og 
sin egen læringsprosess. 
Sawyer: The Cambridge Handbook of the Learning Sciences 

Eleven memorerer uten å reflektere over 
formålet eller over egne læringsstrategier. 



Gimp og Mopi var akler. En gring muffet Gimp og 
Mopi i bogsen. Mopi pyttet en av Gimps fropper, 
fordi di ikke kunne skruppe sim. Gimp bofte «Komp 
app froppen min!» Men Mopi ville ikke kompe hen 
til ilt. Derfor svurpet Gimp Mopi, og aklene breste 
til skvitt. Etter det forvittet Armp i sleppen. Hen 
taplet begge aklene, og luppet dem til boppen. 
 

1) Hva var Gimp og Mopi? 
2) Hvorfor pyttet Mopi en av Gimps fropper? 
3) Hvorfor svurpet Gimp Mopi? 

 Hood, S. and Solomon, N. (1985): Focus on Reading.  

 A Handbook for Teachers Oversatt av Naturfagsenteret 
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Dele egne 

erfaringer 

Gjennom 20 års FoU 
prosjekt har jeg erfart to 
sentrale grep i 
undervisningen som er 
viktige for å lykkes med 
dybdelæring: 

 

- Å fokusere på 
naturvitenskapelige praksiser 
og tenkemåter:  
Steinprosjektet 
- Å gi elever oppdrag: Lektor2 
 



 

 
 

Hvordan endre 
undervisningen 
fra overflatelæring 
til dybdelæring? 



 

Min erfaring med 

steinundervisning 
 

Mange steiner 

Mange navn 

Mye å memorere 

Lite jeg klarte å anvende 

Aldri hvorfor dette var viktig 

 

Typisk overflatelæring  



Fra memorering til anvendelse 
• Hva kan være interessant 

med stein?  
– De forteller historier 

(geologiske prosesser) 

• Hvordan kan elever lese 
historiene når de er ute? 
(anvendelse) 
– Vi valgte de tre 

hovedhistoriene. 

– Vi reduserte fagbegreper fra 
mange hundre til kun tre 

– Vi koblet fagbegrepene til 
noe som kunne observeres: 
1. Magmatiske er prikkete 

2. Metamorfe er stripete 

3. Sedimentære er lag på lag 
med fossiler 

Dette ble utgangspunktet mitt for å 
lage et undervisningsopplegg for andre 

klasse på barnetrinn.  
Og en erfaren lærer uten geologisk 

bakgrunn gjennomførte 
undervisningen 



I et forskningsprosjekt 

Følger vi to klasser 

•gymnasium, 2. klasse 

•barnetrinnet, 2. klasse  

 

•Begge får undervisning i 

geologi (bergarter) 

 

 

Frøyland, M., Remmen, K.B. and Sørvik, G.O. (2016): Namedropping or Understanding? Teaching 

to Observe Geologically. Science Education, 100(5), 923–951.  



Prikkete steiner  
Magmatiske bergarter 
Steinsmelte som har størknet  
- vulkaner 

Stripete steiner  
Metamorfe bergarter  
Bergarter som er omvandlet pga trykk og temp 
- fjellkjeder 

Lag på lag steiner med fossiler  
Sedimentære bergarter 
Sedimenter som er samlet over lang tid 
-   området har vært dekket av hav 

Fokus på barnetrinnet 

Fokus på 
gymnasium 



1 år etter undervisning 

Besøker to klasser 

•gymnasium, 3. klasse 

•barnetrinnet, 3. klasse  

 

•Kan elevene anvende 

kunnskapen - overføre? 

 

•Oppgaven er…… 

 

 



Task 

 

Sorter 
steinene 
og forklar 



  

- Denne her er ehhh.. 
magmatisk  

- Mmhmm 
- Her ser du siller 

 
- Hva gjør du?  
- Tester hardhet. ..Ja den riper 
- Og hva fant du ut? 
- Neeei, det er en eller annen 

sånn greier over eller under 5 
- Jammen det bruker man i 

forbindelse med mineraler, dette 
er en bergart 
 

- Denne ser ut som en 
skifer, men den er 
svart så den kan være 
en basalt også 

VGS: Etter 10 minutter har elevene 
sortert steinene i to grupper 



Barnetrinn filmen 



Hva sitter elevene igjen med? 

Gymnasium: 
• Erfaring med stein 

• Innføring i mange begreper og 

navn 

• Øvelse i å memorere 

• 1 år seinere: kan mange 

geologiske begrep, men ikke 

anvende dem 

Barnetrinnet: 
• Verktøy til å observere 

geologisk 

• Verktøy til å skille 

hovedgruppene 

• Verktøy til å lese steinens 

historie  

• 1 år senere: Kan anvende 

kunnskap + flere geologiske 

begrep 

 



Elevene på barnetrinn får geobriller 
Undervisningen er endret fra:  

- navn til mønster og historier 

- fakta til observasjon 

- detaljer til systematikk 

Resultat:  

Fra overflatelæring til dybdelæring 

Elevene jobber 
som geologer 



Oppdrag og 

tverrfaglighet 

Samarbeid mellom skole og 

næringslivet - oppdrag 

 

 

 

13 koordinatorer 
over hele landet 

Ca 15 000 elever 
hvert år 



Hvordan kan en lærer og en 

samarbeidspartner legge til rette 

for en slik undervisning? 

Basert på Frøyland og Remmen 2019 



 

 

Det er dyrt å gjøre strandtrekk, derfor har vi ikke hatt 
mulighet til å gjøre dette ofte. Nå er planen at elevene 

skal gjøre strandtrekk på dette stedet hvert år, slik at man 
kan følge utviklingen.  

SAMARBEIDSPARTNER 

Jeg vurderer elevenes læringsutbytte som stort, motivasjonen 
er høyere enn ved tradisjonell klasseromsundervisning, og 
elevene selv gir tilbakemelding om at dette er gøy! Etter 

oppdraget sa elevene at de har større forståelse for hvorfor 
naturfag er et viktig skolefag, og de ser sammenhengen med 

yrkeslivet. 
LÆRER 

Jeg synes det har vært gøy. 
Følte på en måte at jeg var en 
del av noe stort :)  

 ELEV 

Oppdrag fungerer motiverende for mange 



 

Elevene speiler det læreren har fokus på  

Undervisningen gjør en forskjell  

Dersom målet er å gi eleven 
kompetanse for framtiden, bør ikke 

undervisningen handle om dele opp i 
flest mulig disipliner, men heller vise 

sammenhenger og anvendelse 


