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• Bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringa og økt motivasjon og 
interesse for naturfagene 

• Barnehage – grunnskole – videregående skole – lærerutdanning 

 





www.naturfagsenteret.no/tidsskrift  

http://www.naturfagsenteret.no/tidsskrift


Mål for sesjonen 

• Bli bevisst på hvordan bruk av digitale ressurser kan fremme 
dybdelæring i realfagene.  



Målet med dybdelæring 
… er å gi elevar robuste mentale nettverk som gjør dem i stand til 
å:  
 
• overføre kunnskap til nye situasjoner 
• se komplekse sammenhenger   

Hvordan kommer eleven dit? 



 

Overflatelæring Dybdelæring 

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

Elever relaterer nye ideer og begreper til 
forkunnskaper og erfaringer. 

Elever behandler lærestoffet fragmentert. Elever organiserer egen kunnskapen i 
sammenheng. 

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

Elever ser etter mønster og underliggende 
prinsipper. 

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

Eleven vurderer nye ideer og knytter dem til 
konklusjoner. 

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

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

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

Eleven reflekterer over sin egen forståelse og 
sin egen læringsprosess. 

Modifisert fra Sawyer 2014: The Cambridge Handbook of the Learning Sciences 

Hvordan legge til rette for progresjon fra 
overflatelæring til dybdelæring? 

Veien mot dybdelæring 



Oppgave 1 



CO2-utslipp 

Økninga av CO2 er et globalt problem 
som må løses gjennom internasjonalt 
samarbeid. Hvor mye skal de ulike 
landene kutte?  
 
• Dere skal nå prøve ei enkel simulering 

(C-ROADS). 
 

 



Simuleringa C-ROADS  

• C-ROADS er ei simulering som illustrerer langtidsvirkninger 
av klimagassutslipp. Dere skal nå prøve denne simuleringa i 
elevrolla. 

Sett dere i par og åpne simuleringa:  
https://croadsworldclimate.climateinteractive.org   



Simuleringa C-ROADS  

• Still inn simuleringa på den enkleste varianten: «Global»  



Simuleringa C-ROADS  

• Variablene kan justeres for å påvirke temperaturen i år 2100.   

Årstall 
utslippsmengden 

når toppen 

Årstall  
utslippsreduksjonen 

starter 

Årlig reduksjons-
rate 

Innsats som skal 
legges i å forhindre 

avskoging 

Innsats som skal legges i 
å plante ny skog 



Simuleringa C-ROADS 
Oppgave: Utforsk hvordan dere kan oppnå togradersmålet i år 2100. 



Diskuter to og to: 

• Hvilke av kjennetegnene (A–L) på 
arket passer til oppgava dere 
nettopp gjennomførte?  

• Plott svarene deres i Mentimeter. 

 

• menti.com 

 

https://www.mentimeter.com/s/70e151b280db962370918dba23abb040/7e63b2ecf9fe/edit


Oppgave 2  



Simuleringa C-ROADS  

• Dere skal nå jobbe i par med den samme simuleringa (C-ROADS) 
som i oppgave 1.  
 

• Denne gangen får dere noen instruksjoner.  
 



Simuleringa C-ROADS 
• Still inn simuleringa på «3 Region». 
• Hold pekeren over de ulike regionene for å se hvilke land de 

representerer.  



Simuleringa C-ROADS 
• La avskoging og skogplanting være 0 %.  
• Sett inn at utslippsmengden toppes i 2030, 2035 og 2040. 
• Sett inn at vi begynner å redusere i år.  



Simuleringa C-ROADS 
• Utforsk temperaturendringa ved å justere på årlig reduksjon i 

de ulike regionene. 
• Diskuter de temperaturendringene dere observerer. 

 



Simuleringa C-ROADS  
• Utforsk hvor mye avskoging og skogplanting har å si for 

temperaturendringa ifølge simuleringa. 
 



Simuleringa C-ROADS  
• Bruk kun variabelen «årlig reduksjonsrate», og gi to ulike forslag til 

hvordan vi kan oppnå togradersmålet i år 2100. 
• Vurder, og argumenter for og imot, de to forslagene. 



Diskuter to og to 

• Hvilke av kjennetegnene (A–L) på 
arket passer til oppgava dere 
nettopp gjennomførte?  

• Plott svarene deres i Mentimeter. 

 

• menti.com 

 

https://www.mentimeter.com/s/70e151b280db962370918dba23abb040/7e63b2ecf9fe/edit


Digitale ressurser og elevers læring 

Litteratur og forskning 



Digitale ressurser og elevers læring 

• Digitale ressurser omfatter blant annet digitale læringsressurser, 
internett, digitale kameraer, måleutstyr og kommunikasjonsutstyr.  

• Digitale ressurser kan både være fremmende og hemmende for 
elevers læring. 

• Vi skal nå se på hva elever mener, hva forskninga viser og hvordan 
en undersøkelse oppsummerer hva som er viktig for elevenes 
læringsutbytte. 

Strømme og Korsager, 2015 
 



Elevers oppfatning  

• I undersøkelsen Monitor skole 2013 og 2016 svarer de fleste av 
elevene at bruk av datamaskin/nettbrett gir dem bedre læring.  

• Samtidig mener en del elever at det stjeler tida fra læring. 

Egeberg, Hultin og Berge, 2016  

Hva kan være årsak til 
endringene fra 2013 til 2016? 



Hva sier forskninga? 

Digitale ressurser kan fremme elevers forståelse og motivasjon 
for faget det jobbes med, hvis de digitale ressursene: 

• settes inn i en kontekst og brukes sammen med andre 
læringsressurser og metoder 

• brukes til å trene og utvikle ferdigheter som er relevante for 
faget det jobbes med 

• stimulerer til refleksjon 

 

 

 

 

 
Bleck, Bullinger, Lude og Schaal, 2012;  

Lee, Linn, Varma og Liu, 2010;  
Ruchter, Klar og Geiger, 2010 



Hva sier forskninga? 

Digitale ressurser kan hemme elevers forståelse og motivasjon 
hvis: 

• det legges vekt på hvordan de digitale ressursene skal 
brukes, og ikke hvorfor og hva de skal brukes til 

• den teknologiske terskelen blir for høy 

 
Bleck, Bullinger, Lude og Schaal, 2012;  

Lee, Linn, Varma og Liu, 2010;  
Ruchter, Klar og Geiger, 2010 



Hva må til?  
IKT og elevers faglige læringsutbytte 
 
Funn fra SMIL-undersøkelsen 
fra 2014 viser at elevenes  
læringsutbytte er avhengig av:  
 

• tilgjengelige digitale ressurser 

• lærernes digitale kompetanse og evne til å tilpasse 
undervisninga  

• tydelige strategier for IKT-bruk hos skoleeier og skoleleder 

Krumsvik, Egelandsdal, Sarastuen, Jones og Eikeland, 2013  



Digitale ressurser og elevers læring 

Refleksjon og diskusjon 



Diskuter i grupper 

Gjenkjente dere noe fra forskninga i opplevelsen av de to 
oppgavene? 

 

Kan hemme hvis Kan fremme hvis 
• Det legges vekt på hvordan de 

digitale ressursene skal brukes, 
ikke hvorfor og hva de skal brukes 
til 

• den teknologiske terskelen blir for 
stor 

• settes inn i en kontekst og brukes 
sammen med andre læringsressurser 
og metoder 

• brukes til å trene og utvikle ferdigheter 
som trengs innen naturvitenskapen  

• stimulerer til refleksjon 



Viktig å tenke på når vi tar i bruk digitale 
ressurser 

• Læring og fag i fokus – IKT er et verktøy 
• Lav teknologisk terskel – unngå å legge vekt på bruken 
• Plan B 

 • Personvern –  
hva er lov og ikke? 

 



Digitale ressurser fra Naturfagsenteret 



realfagsløyper.no 

• Film http://realfagsloyper.no/infomateriell 
• http://realfagsloyper.no/   

http://realfagsloyper.no/infomateriell
http://realfagsloyper.no/


Dette sier lærere som har 
brukt realfagsløyper: 

Innholdet føles relevant og lett 
å ta i bruk i egen undervisning. 

Det er nyttig med felles planlegging 
og vi får gode faglige diskusjoner. 

Dette passer godt nå som vi skal 
ha tverrfaglig fokus og samarbeid i 

forbindelse med fagfornyelsen. 

Har bidratt til positiv 
stemning i kollegiet. 

Det kan brukes i alle fag. 
Enkel overføring til andre fag. 

Ga gode diskusjoner! 
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Evaluering av workshop DYBDELÆRING 

Følg lenke på 
www.skolelim.no 
Evalueringen tar kun 4 min. å 
gjennomføre  
 
Din tilbakemelding er viktig for å kunne                 
utvikle gode fellestiltak for neste skoleår. 
Takk for deltakelsen! 
 
 
 

http://www.skolelim.no/
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