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Hvem er vi

• Pernille Bronken Eidesen
• leder for Avdeling for biologididaktikk 

ved Universitetet i Oslo, Professor i 
biologi ved Universitetssenteret på 
Svalbard (UNIS), leder av HKdir –
prosjektet FieldPass

• Simen Salomonsen Hjelle
• Teknikker på FieldPass prosjektet ved 

UNIS, masterstudent i biologi ved 
UNIS/Universitet i Tromsø



Bakgrunn
En vanlig undervisningsform i biologi er å presentere 
teori og generaliserte sammenhenger i klasserommet 
→ demonstrere/utforske i praksis (lab- og feltarbeid)

Utfordringer:

• Koblingen mellom teoriundervisning og 
feltundervisning ofte uklar for studenter (læring 
fungerer ikke som osmose).
• Virkelighetens gradienter er komplekse og

overlappende...

• Feltarbeid gir mange inntrykk - krever filtrering

Foto: Snorre Sønstebø



Forventning…..



Realitet…..



Vi trengte et verktøy som kunne bidra til:

1. Bedre forberedelse/Planlegging/
Virkelighetsorientering (Før felt) 

2. Muliggjøre etterarbeid/Repetisjon 
(Etter felt)

3. Evaluering av feltferdigheter 

Valgt løsning:
Lage og bruke virtuelle feltguider (VFG)



Hva gjorde vi?

360 bilder fra felt

Konstruere guiden

Publisere online



Skjermdump fra vår VFG nettside



Et eksempel på bruk av VFG 

Vi skal planlegge et 
fenologistudie, og prøve 
å bruke erfaringer fra 
feltarbeid i planleggingen 

Testet ut på 
iEarth/bioCEED workshop 
2022



Vi skal sette ut kameraer som tar 
bilder av reinrose over tid
-> se hvordan reinrosedominert 
vegetasjon endrer seg over en 
sesong
-> se på insektsaktivitet

Figur 1. (A) Kamera stativ, (B) Kamera, (C) Batteri, (D) Solcellepanel 

Kriterier: 
- Skal stå over tett vegetasjon med reinrose
- Nærhet til fuktige områder (viktig for insekter)   
- Pass på at solcellene får nok lys 



Kapp Nathorst
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VFG skjermbytte



Hva vi har testet VFG til så langt

1. Forberedelse/Planlegging/
Virkelighetsorientering (Før felt)

2. Etterarbeid/Repetisjon (Etter felt)
3. Evaluering av feltferdigheter



Noen tilbakemeldinger fra 
studenter

• Enklere å planlegge for feltarbeid

• Mer realistiske forventninger

• Lærer mer gjennom repetisjon, og bruke 
ferdigheter tilegnet i felt i VFGer i etterkant

• Kan ikke erstatte feltarbeid

• Savner å se sesongvariasjon

• Guidene kan gjerne inneholde mer 
informasjon



Vil du vite mer?

• Nettside: 

www.360.LearningArcticBiology.info 

• Publikasjon om hvordan vi lagde 
VFGene og erfaringer så langt snart klart 
til innsending til Nordic Journal of STEM 
education

• Planer for VFGer fra to lokasjoner som 
går gjennom ulike årstider


