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Jorden som system (Earth system science)

• Samvirkende komplekse systemer

• Tilbakekobling, metastabil likevekt
og “tipping points”

• Menneskelig innvirkning (forcing)

• Prosesser på forskjellige tidskalaer

• Antropocen (menneskets tidsalder)

Aktuelle fagtemaer på Institutt for Geofag

«Geofag handler om å forstå jordsystemene, både hvordan de virker sammen og hver for seg, 

og hvordan de former jorda over tid» Introduksjon til GFG01-02 læreplan

https://www.udir.no/lk20/gfg01-02


Aktuelle undervisningstemaer på Institutt for Geofag

• Digital undervisning i geofag / digital feltundervisning (koronarelevant)

• Feltarbeid (et særtrekk for geofag) / bruk av den lokale geotopen

• Studenter som partners og studentaktiv læring

• «Signature pedagogies» i geofag

• Misoppfatninger i geofag («misconceptions»)
(for eksempel innenfor tid eller systemtenking)

Gi gjerne innspill på temaer og 
oppgaver som interesserer dere!



Eksempler på oppgaver i geofagdidaktikk
Bacheloroppgaver (eksempler fra 2018-2021)

Hvorfor velger studenter høyre geofaglig utdannelse? En kvantitativ studie om elevers motivasjon og påvirkning under valget av geofag i høyere 
utdanning» 

Helklassesamtale for etiske perspektiver i geofag - En kvalitativ studie av en eksperts perspektiv på etikk i bærekraftsundervisningen og med 
helklassesamtale som tilhørende undervisningsmetode

Hva skjer med breakout rooms når Covid-19 er historie? En kvalitativ studie av foreleseres erfaringer fra digital undervisning under koronapandemien i 
geofag ved UiO

«Bostedet mitt består av mange geologiske utforminger» En kvalitativ studie av elevenes og lærers opplevelse av et utarbeidet selvstendig feltopplegg i 
en tid med digital undervisning

Det manglende perspektivet? En undersøkelse av studenters oppfatning om arbeidslivsrelevansen til de geofaglige utdanningene i Norge 

Psykososiale faktorer som grunnlag for et godt læringsmiljø ved fire geofaglige utdanninger i Norge

Hvordan påvirker digitale verktøy geofagstudenters opplevelse av læring i felt? En studie av opplæring av Fieldmove til bruk i feltarbeid. 

Masteroppgaver (eksempler frå 2007-2017)

Den lokale geotopen - bruken av nærmiljøet i geografiundervisninga i den vidaregåande skulen : med indre Nordfjord som feltområde

Geografiske Informasjonssystemer (GIS) i den norske skole

Feltarbeid i skolen – teori og praksis: Eksempler fra Groruddalen, nordøst Oslo.

Elevars koplingar under feltarbeid i geofag: Ei undersøking av korleis elevar koplar mellom ulike kunnskapar under feltarbeid i geofag

På oppdrag for motivasjon og læring i geofag. Geofaglæreres forståelse av oppdrag og oppdragets funksjon i geofagundervisning

Bruk av museum i geofag: En studie av fire museumsopplegg og deres muligheter for et meningsfullt bidrag i undervisningen

Kom gjerne å snakk med oss hvis dere 
har tanker om spennende oppgaver =)


