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Språk og grunnleggende ferdigheter som
drivkrefter for dybdelæring i naturfag
Sonja M. Mork
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Dybdelæring betyr at elevene gradvis og over tid
utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger
innenfor et fag. Elevenes læringsutbytte øker når de
gjennom dybdelæring utvikler en helhetlig forståelse av
fag og ser sammenhengen mellom fag, samt greier å
anvende det de har lært, til å løse problemer og
oppgaver i nye sammenhenger. (s. 14)

Hvordan kan språk og GRF bidra?
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Hva tenker du kjennetegner naturvitenskapene?
Tenk i ett minutt
Diskuter med sidemann i ett minutt
Del i plenum
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Hvordan framstilles naturvitenskapene og
naturvitenskapelige forskere?
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Google «forsker» januar 2020
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Google «scientist» januar 2020

The classic stereotype of the scientist
portrays him (as opposed to her) as an
individual surrounded by a plethora of
test tubes, potions and equipment
(Driver et al., 1996)

The image is one of action, an individual
engaged in manipulating the material world,
exploring and exposing its inner secrets, but not
one of discourse, i.e. reading, writing and
communicating science (Osborne, 2002)
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(…) science teaching has suffered because
science has been so frequently presented just
as so much ready-made knowledge, so much
subject-matter of fact and law, rather than as
the effective method of inquiry into any
subject-matter (Dewey, 1910)
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Sosiologene Bruno Latour & Steve Wolgar (1979)
• Antropologisk studie
• Forskningslab’en til Roger Guillemin, Nobelpris i medisin i 1977
• Fokus: Hvordan daglige aktiviteter bidro til konstruksjon av scientific
facts
Observerte
• Sterk fokus på skriftlige dokumenter
• Alle på lab’en skrev (forskere, teknikere)
“…a strange tribe" of
"compulsive and manic
writers who spend the
greatest part of their day
coding, marking, altering,
correcting, reading, and
writing"

• Få aktiviteter som ikke var koblet til skriving
• Sosiale interaksjoner var viktige

…the "production of
papers" for publication
in a scientific journal is
the primary focus of a
laboratory.
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Siri Vatsø Haugum, 2019
Kritikk og konsensus
Fagfelle-vurdering

Kommunisere
som en forsker

Formulere
vitenskapelige
spørsmål
Gjøre observasjoner
Lese litteratur

Relatere til teori,
kontekst
Skrive
vitenskapelig
tekst

Elementer i
forskningsundervisning

Illustrere,
bruke figurer
og tabeller

Tenke som en forsker

Utvikle hypoteser og
testbare prediksjoner
Utforske måter å
teste prediksjoner
Designe
datainnsamling

Analysere og teste
resultater statistisk

Bruke
vitenskapelig
utstyr

Samle og
håndtere data

Mye literacy…
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Registrere og
dokumentere

Bruke verktøy og teknologi som en forsker
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• Språkets rolle i naturfagundervisning
• Identifiserte og analyserte strategier
lærere og elever brukte når de
kommuniserte om naturfag
• Vekt på analyse av mønstre ved sosial
interaksjon
Betegnet som den mest
komplette analyse av
klasseroms-diskurs fram
til da
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Talking science
“Learning science means learning to talk science. It also means learning
to use this specialized conceptual language in reading and writing, in
reasoning and problem solving, and in guiding practical action in the
laboratory and in daily life. It means learning to communicate in the
language of science and act as a member of the community of people
who do so. “Talking science” means observing, describing, comparing,
classifying, analyzing, discussing, hypothesizing, theorizing, questioning,
challenging, arguing, designing experiments, following procedures,
judging, evaluating, deciding, concluding, generalizing, reporting,
writing, lecturing and teaching in and through the language of science.”
(Lemke, 1990, p. 1)
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Norris & Phillips (2003)
Argumenterte for revisjon av “scientific literacy”
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Skilte mellom the fundamental and derived sense of
scientific literacy.
Derived sense innebærer å være kunnskapsrik innen
naturvitenskapene
Fundamental sense refererer til å kunne lese og skrive
når innholdet er naturvitenskapelig: beherske språk,
diskursmønstre og naturvitenskaplige måter å
kommunisere på

The fundamental sense er også sentral for
scientific literacy
Konsekvenser for naturfagundervisning
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IN THIS SPECIAL ISSUE ON
EDUCATION, SCIENCE
FOCUSES ON THE
CONNECTION BETWEEN
LEARNING science in
school and the acquisition
of language and
communication skills,
emphasizing the benefits
of teaching science and
literacy in the same
classrooms whenever
possible.
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LK06/13
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Naturvitenskapen har vokst fram
som følge av menneskers
nysgjerrighet og behov for å
finne svar på spørsmål om sin
egen eksistens, om liv og
livsformer og vår plass i naturen
og i universet, og er på den
måten en del av vår kultur (LK06)

Savner det filosofiske
perspektivet…
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Fagets relevans og sentrale verdier
Bærekraftig
utvikling

Naturfag er et sentralt fag for å beskrive og forstå hvordan vår fysiske verden er
bygget opp.
Faget skal bidra til at elevene får naturopplevelser og et faglig grunnlag for å
verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig
utvikling.
Naturfag skal også bidra til at elevene utvikler kompetanse til å ivareta egen og
andres helse.

Folkehelse og
livsmestring

Når elevene tar i bruk naturfaglig språk og naturfaglige metoder, praksiser og
tenkemåter i arbeid med faglige emner, vil de få grunnlag for å forstå hvordan
naturfaglig kunnskap brukes og utvikles.
Kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn kan fremme
elevenes evne til kritisk tenkning og bidra til at de tar bevisste valg i hverdagen.
Naturfag skal forberede elevene på et arbeids- og samfunnsliv som vil stille krav til en
utforskende tilnærming og teknologisk kompetanse.

Språk og GRF

Demokrati og
medborgerskap
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Kjerneelement
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Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal
gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et
naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller
for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking
og forståelse av naturfaglig teori. Naturvitenskapene har et spesielt språk og

fagspesifikke måter å tenke på for å forklare fenomener og hendelser.
Kjerneelementet beskriver fagets uttrykksformer, metoder og tenkemåter.
Arbeid med kjerneelementet naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

Spesifiseres i beskrivelsene av de
grunnleggende ferdighetene og i
kompetansemålene
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Muntlige ferdigheter
Muntlige ferdigheter i naturfag er å kunne delta i fagsamtaler og dele og utvikle
kunnskap med naturfaglig innhold basert på observasjoner, erfaringer og faglig
informasjon.
Muntlige ferdigheter i naturfag innebærer også å bruke naturfaglige begreper for å
beskrive, vise forståelse, formidle kunnskap, utvikle spørsmål, argumentere,
forklare, reflektere og begrunne egne holdninger og valg.
Utviklingen av muntlige ferdigheter i naturfag går fra å kunne lytte og samtale om opplevelser og observasjoner
til å kunne presentere og diskutere stadig mer komplekse sammenhenger i faget og å kunne benytte seg av et
stadig mer presist naturfaglig språk.
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Å kunne skrive
Å kunne skrive i naturfag er å formulere spørsmål og hypoteser og skrive
naturfaglige forklaringer basert på evidens og kilder.
Det innebærer også å beskrive observasjoner og erfaringer og å formulere og
argumentere for synspunkter.
Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke tegninger og tekst til gradvis å ta i bruk mer presist
naturfaglig språk, inkludert figurer og symboler. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster
og benytte ulike teksttyper som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og mottaker.
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Å kunne lese
Å kunne lese i naturfag er å kunne forstå naturfaglige begreper, symboler, figurer
og argumenter gjennom arbeid med naturfaglige tekster.
Lesing i naturfag innebærer også å utforske, identifisere, tolke og bruke
informasjon fra ulike teksttyper og vurdere kritisk hvordan naturvitenskapelig
informasjon framstilles og brukes i argumenter.
Utviklingen av å lese i naturfag går fra å finne og bruke informasjon i tekster til å forstå tekster med stadig flere
fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon.
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Å kunne regne
Å kunne regne i naturfag er å kunne innhente, bearbeide og framstille relevant
tallmateriale.
Regning i naturfag innebærer å bruke begreper og velge passende
måleinstrumenter, måleenheter og formler for å løse naturfaglige
problemstillinger.
Regning i naturfag er også å kunne sammenligne, vurdere og argumentere for om
beregninger, resultater og framstillinger er gyldige eller ikke.
Utviklingen av å regne i naturfag går fra å bruke enkle metoder for å telle opp, sortere og klassifisere til å kunne
vurdere valg av metoder, begreper, formler og måleinstrumenter. Elevene utvikler også regneferdigheter ved å
lage mer avanserte framstillinger og ved å bruke regning i faglig argumentasjon.
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Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter i naturfag er å kunne bruke digitale verktøy til å utforske,
registrere, beregne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og
publisere data fra forsøk, feltarbeid og andres studier.
Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier, kritisk
vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige emner.
Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad
utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.
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Utforske i naturfag

119
ganger

• Handler om å øve på naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
• Tre praksiser som må være med

• Spørsmål som kan undersøkes
• Jobbe med data
• Lage forklaringer basert på data
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Utforske i naturfag

• Stort spenn innen hver praksis
• En utforskning kan variere i omfang
• Alle praksiser må ikke være med i alle
utforskninger
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Naturvitenskapelige praksiser og
tenkemåter
Spørsmål

stille spørsmål

2.trinn 4.trinn
x

lage hypoteser*

7.trinn 10.trinn Vg1 s.spes

x

x

x

x

x

x

utforske en selvvalgt naturfaglig
problemstilling
Data

organisere data

(x)

x

x

x

identifisere variabler

x

skille mellom observasjoner og slutninger

x

Progresjon,
anvende,
dybdelæring

x
x

argumentere for valg av metoder

x

Forklaring lage forklaringer

x

x

bruke årsak-virkning-argumenter

x

trekke slutninger

x

vurdere feilkilder

x

drøfte forklaringer
sammenligne, bruke, vurdere, lage modeller

(x)
x

samle data for å finne svar

presentere funn
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Progresjon,
anvende,
dybdelæring?

x
x

x

x

(x)

x

x

x
x

Lærere på alle trinn
bør kjenne til
progresjonene og
bygge på disse

x
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Hva forbinder du med ordet system?
Tenk i ett minutt
Diskuter med sidemann i ett minutt
Del i plenum
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Kunnskap om jorda som system og hvordan
menneskene påvirker dette systemet, skal gi
elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg

Fagfornyelsen naturfag 1-10

Elevene skal forstå hvordan kroppens store og
små systemer virker sammen.
4
Kunnskap om kroppens systemer og hvordan de
påvirker hverandre, skal hjelpe elevene til å ta
vare på egen kropp og helse i et livslangt
perspektiv.

Etter 4.trinn
• utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
Etter 7.trinn
• utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
• gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
Etter 10.trinn
• bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger
• utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker
• bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser
• utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
• sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker

signalsystemene
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Observere
Undersøke
systemer ved å
bruke sansene
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Observere egenskaper
• utseende (form, farge osv.)
• lukt, lyd
• hvordan noe føles (konsistens, hard, myk, tung, lett osv.)
• noen krever påvirkning
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Observere et system

Hva tror du dette
systemet kan brukes til?

4

Diskuter med sidemann
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Begrepene funksjon og evidens
Funksjon: hva noe
gjør eller hva noe
kan brukes til

Evidens: det du samler av
informasjon og som
hjelper deg å forklare noe
Hva observerte du ved
kirsebærsteinuttakeren som
hjalp deg å finne ut hvilken
funksjon den har?
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Lage figur
Figur: en enkel tegning som
fremheve detaljer som har
med funksjonen å gjøre

Hva bør med på en figur av
kirsebærsteinuttakeren?

For at figuren skal gi
mening er det vanlig å
skrive navn på de ulike
delene

34
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Hva er funksjonen
til de ulike delene?

Lage figur

gjør at håndtakene kan beveges

Nål

presse stein gjennom bæret
stein

hvor kirsebær plasseres
Hull i koppen
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Definisjon
Et system består av flere deler
som jobber sammen og
påvirker hverandre
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Hva er funksjonen til systemet?
Jobb i par
Observere nøye
•
•
•
•

Hvilke deler består systemet av?
Hvordan er formen på delene
Hva slags materiale er de laget av?
Hvordan jobber de ulike delene sammen?

Hva er funksjonen til
systemet?
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Oppsummering mystiske systemer

38
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Utforske i naturfag

Spørsmål
• Hva er funksjonen til systemet?
• Hvilke deler består systemet av?
• Hvordan jobber de ulike delene sammen?

Data
• Observasjon
• Form på delene og hvordan de er satt sammen
• Materialer og egenskaper ved materialer

Forklaring
• Data: observasjoner av delene i et system
• Hvordan de er satt sammen
• Hva slags form de har
• Hvilke materialer de er laget av

• Forkunnskaper: egenskaper til materialene
• Evidens som danner grunnlag for å trekke
slutninger om funksjonen til systemet
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Et SYSTEM består av flere
deler som jobber sammen
og påvirker hverandre

OBSERVERE delene

Bevis/evidens

Trekke slutning

Form

Materiale

Funksjon

Egenskap
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Begreper utvikles over
tid. Elevene må bruke
begrepene i mange
sammenhenger
Berit Haug
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Nøkkelbegreper er de begrepene som er
absolutt nødvendig for å forstå et
naturfaglig emne, for eksempel materialer
og egenskaper og sammenhengen mellom
dem

Fra ord til begrep
Observasjon/
Observere

Se

Lukte

Føle

Høre

Begrep

Observasjon
Forklarin
g

Slutning

Jeg observerte
at blandingen ble
varm når jeg
kjente på den.

Bevis/
Eviden
s

Gjenkjennelse

Lav 

Definisjon

Passiv 
Observasjon:
Å bruke
sansene til å
samle
informasjon
om noe.

(Pearson et al. 2011; Haug og Mork, 2015)

Nettverk

Kontekst

Anvendelse

Syntese

Aktiv
En observasjon
er å høre at noe
bruser.

Vi kobler
observasjoner med
det vi vet fra før og
trekker en slutning.

En observasjon
er at epler faller
nedover.
Pearson et al. 2011;
Haug og Mork, 2015

42

21

10.02.2020

System

Begreper

4

Observere

En del begreper er sentrale på
tvers av tema og
grunnleggende for å forstå
naturfag

Form

Funksjon

Materiale

Trekke slutning

Figur

Bevis/evidens

Egenskap
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Systemer i andre sammenhenger
•
•
•
•
•
•

Verktøy knyttet til teknologi, kunst og håndverk, yrkesfag, valgfag…
Lab-utstyr
Systemer i kroppen
Elektrisitet (5-7)
Økosystemer
Verdensrommet
Atomer
Cella som system (8-10)

•…
• Små og store systemer

Elektroniske kommunikasjonssystemer (8-10)

naturfag.no
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Fra opplegget Elektrisitet
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Dybdelæring
Dybdelæring betyr at elevene
gradvis og over tid utvikler sin
forståelse av begreper og
sammenhenger innenfor et fag.
Elevenes læringsutbytte øker
når de gjennom dybdelæring
utvikler en helhetlig forståelse
av fag og ser sammenhengen
mellom fag, samt greier å
anvende det de har lært, til å
løse problemer og oppgaver i
nye sammenhenger. (s. 14)

Læreren må hjelpe elevene
og studentene til å se
sammenhenger ved å
fokusere eksplisitt på
sentrale begreper på tvers
av tema
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• Verktøy for didaktisk
kompetanseutvikling
• Overførbart på tvers av fag
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http://realfagsloyper.no

A

D

B

C
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www.naturfagsenteret.no/tidsskrift
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Takk!
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