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Ekstremt mye lakselus 
•Oppdrettslaks rømmer 
•Smitte til villaks og ørret 
•Lakselusmidler: krepsdyr 
mister skallet og dør 



Nye ideer,  
nye løsninger,  
nye tilpasninger  

Trenger… 



Hva er formålet 
med naturfag? 



(…) En viktig del av allmennkunnskapen 
er å kjenne til at naturvitenskapen er i 
utvikling, og at forskning og ny 
kunnskap i naturvitenskap og teknologi 
har stor betydning for 
samfunnsutviklingen og for livsmiljøet. 

Fra formålet med naturfaget LK06/13 



(…) Samtidig skal naturfag bidra til at barn og 
unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir 
dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom 
natur, individ, teknologi, samfunn og forskning. 
Dette er viktig for den enkeltes mulighet til å 
forstå ulike typer naturvitenskapelig og 
teknologisk informasjon. Dette skal gi den 
enkelte et grunnlag for å delta i prosesser i 
samfunnet. 

Fra formålet med naturfaget LK06/13 



Naturfag –  
en viktig del av 
allmenndannelsen 

Minst like viktig 
som Ibsen og 
2.verdenskrig 

 



Aftenposten 09.04.2013 

Ignorans 
Blant en del intellektuelle i dag hersker fortsatt en 
utbredt uvitenhet knyttet til naturvitenskapelige 
kjensgjerninger, og i første omgang er det kanskje 
mangelen på kunnskap vi bør utfordre. Jeg har i en 
periode gått rundt med et knippe klimaspørsmål 
som jeg har stilt noen av landets ledende 
intellektuelle, og jeg har iblant fått følelsen av å bli 
møtt av en massiv uvitenhet, nærmest som et «Nei, 
er du gæren, det har jeg virkelig ikke peiling på.» 



Alle trenger noe 
naturfaglig kunnskap 
for å ta avgjørelser i 
egne liv 

Barnet mitt er 
sykt, skal jeg gi 
antibiotika? 

Jeg har magetrøbbel. 
Skal jeg kutte ut 
melk og gluten? 



I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen 
som et produkt som viser den kunnskapen vi har i 
dag og som prosesser som dreier seg om hvordan 
naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres. 
Prosessene omfatter utvikling av hypoteser, 
eksperimentering, systematiske observasjoner, 
diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, 
begrunnelser for konklusjoner og formidling. 
Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i 
opplæringen og integreres i de andre 
hovedområdene. 

 

Det handler om å stille spørsmål, sette seg inn i et tema og skaffe 
seg kunnskap gjennom å innhente og sortere ulike typer 
informasjon, lese kritisk, trekke ut og bearbeide viktig informasjon, 
planlegge og gjennomføre egne utforskninger, registrere, bearbeide 
og tolke data, sammenligne med andres resultater, argumentere for 
gyldigheten av resultater, diskutere egne resultater i lys av teori, 
samt skriftlig og muntlig formidling av resultater.  
Dette er naturfag! Dette er GRF!  

Forskerspiren 

LK06/13 



Ikke bare produkt  
– også prosesser:  
Naturvitenskapens 
egenart (NoS) 



 
• Progresjon  
• Dybde 
• Fagovergripende/brede 

kompetanser 

 
 

 
 

Ludvigsenutvalget 



Eksempel på framtidas 
naturfag i dagens skole 



Utviklet ved Lawrence Hall of Science 
 
•Forskningsbasert 
•Utforskning og GRF 
•Mange økter i hvert tema 
•Fordypning og progresjon 
•Oversatt og tilpasset norske forhold 
•Nettressurser 
•Tilgjengelig for lærere på kurs 



Lærerveiledning på nett 
Elevbøker  

Utstyrsbokser 

Oversatt og tilpasset 
norske forhold basert på 
Naturfagsenterets 
klasseromsforskning 



1. Systematisk variasjon av utforskende aktiviteter 

2. Gjør det! Les det! Si det! Skriv det! 

3. Fokus på få begreper 

4. Eksplisitt undervisning 

5. Hvordan forskere jobber 
 

Læringsforløp over flere uker gir robust læring 

 

Hovedprinsipper 



Lage en 
hypotese 

Planlegge og 
gjennomføre et 

eksperiment 

Notere og 
organisere data 

Analysere resultater 
Lage en 

forklaring 
basert på bevis 

Kommunisere 
resultater 

Stille et nytt 
spørsmål 

Stille et 
spørsmål 

Tema/ 
Observasjon 

Model from Seeds/Roots, Barber (2009) 

Utforskende aktiviteter 



• Engasjere elevene i både førstehånds- og 
andrehånds undersøkelser 

 

Tekst Erfaring 

Systematisk 
veksling 

Fokus på språk 
og begreper 

Systematisk variasjon av utforskende aktiviteter 



Gjør det! Si det! Les det! Skriv det! Si det! Les det! Skriv det! Gjør det! 
Skriv det! Si det! Gjør det! Les det! Gjør det! Skriv det! Les det! Si det! 
Gjør det! Si det! Les det! Skriv det! Si det! Les det! Skriv det! Gjør det! 
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Gjør det! Si det! Les det! Skriv det! Si det! Les det! Skriv det! Gjør det! 
Skriv det! Si det! Gjør det! Les det! Gjør det! Skriv det! Les det! Si det! 
Skriv det! Si det! Gjør det! Les det! Gjør det! Skriv det! Les det! Si det! 
Gjør det! Si det! Les det! Skriv det! Si det! Les det! Skriv det! Gjør det! 
Skriv det! Si det! Gjør det! Les det! Gjør det! Skriv det! Les det! Si det! 
Gjør det! Si det! Les det! Skriv det! Si det! Les det! Skriv det! Gjør det! 
Skriv det! Si det! Gjør det! Les det! Gjør det! Skriv det! Les det! Si det! 
Gjør det! Si det! Les det! Skriv det! Si det! Les det! Skriv det! Gjør det! 
Skriv det! Si det! Gjør det! Les det! Gjør det! Skriv det! Les det! Si det! 
Skriv det! Si det! Gjør det! Les det! Gjør det! Skriv det! Les det! Si det! 

 

 

 

 

 

Gjør det! 
Elever lager sitt eget lim 

Les det!  
Undre over hva ting er 
laget av og hvorfor 

Skriv det! 

Elever skriver ned 
oppskriften 

Si det! 
Diskutere resultater. 
Hvilket lim er det 
beste? 

Tverrfaglig og overførbart! 



Fokus på et lite utvalg nøkkelbegreper som elvene møter 
gjentatte ganger gjennom skrive, gjøre, lese og snakke 

 

•Utvikles gradvis over tid 

•Å forstå et ord - ikke et “enten eller fenomen”, det varierer 
fra at man gjenkjenner ordet og vet man har hørt det før, til 
man kan bruke det aktivt på tvers av, og i nye situasjoner  

 

 

Begreper 



 

 Økt Begreper 

1.1 egenskap, kjemisk reaksjon, rent stoff, bevis, observere 

1.2 + produkt, utgangsstoff 

1.3 (ingen nye) 

1.4 + forsøk, hypotese 

1.5 + forklaring 

1.6 + forskningsmiljø 

1.7 + atom, molekyl, stoff  

1.8 (ingen nye) 

1.9 + kommunisere 

1.10 (ingen nye) 

Begreper i Kjemiske endringer 



 
Klasseromsdialog med spørsmål og diskusjoner  
 
-læreren snakker 70-80% av tiden  
 

-en lærer stiller 200-300 spørsmål/dag 
 

-60% huske fakta, 20% prosedyre, <5% diskusjon av ideer 
 

-70% av svarene varer mindre enn 5 sek (3 ord)  
 
        (J. Hattie 
2012 )        

  

Elevene må si det! 

Elevene må oppfordres 
til å bruke 
naturfagsordene i hele 
setninger i ulike 
sammenhenger 
 



• Tydelige mål 

• Tydelige oppgaver 

• Begrunnelser for hvorfor f.eks. lesestrategier 

• Eksplisitt på hvordan forskere jobber 

• Eksplisitt på begreper og koblinger mellom begreper 
f.eks. ved bruk av begrepsvegg 

Eksplisitt undervisning 



• Ikke bare praktisk 

• Jobber mye med tekster 

• Begrepene er viktig når forskere skal kommunisere 
om, og forstå det de gjør 

Hvordan forskere jobber 

Verken forskere eller elever 
kan lære alt ved å bare gjøre 
– de må også kunne lese, 
skrive og diskutere 
 



Kjemiske endringer 

Film 

http://www.naturfagsenteret.no/c2046757/artikkel/vis.html?tid=2054035&within_tid=1512163




 
Utforskning 1 (10 økter) 

Lese bok 
Hva kjennetegner 
kjemiske reaksjoner? 

Observere en kjemisk 
reaksjon 
VGG (Varmt, Gult, Gass) 
(natron, CaCl2, fenolrødt) 

Skrive en vitenskapelig 
oppskrift - instruksjon 

Gjenta VGG for å forstå 
– lage hypotese 
med og uten fenolrødt 

Skrive ny instruksjon 

Stoffer Observasjon 

m/fenolrødt 

u/fenolrødt 

Utforske VGG vha atomer, 
molekyler, kjemiske formler 

Lage modeller av 
molekyler 

Kjemiske endringer 



        
Utforskning 2 

Lese bok med fokus på: 
spørsmål, hypotese, 
variable, framgangsmåte, 
kreativitet 

Variabel, data,  
nye spørsmål VGG  

Hypoteser og 
datatabeller 

Planlegge og revidere 
framgangsmåte 

Utføre forsøk 
+ sikkerhet 

Lese bok med fokus på 
hva man trenger for å lage  
en presentasjon 

Lage og presentere 
poster på konferanse 

Skrive forklaringer 

Stoffer Observasjon 

Kjemiske endringer 

http://www.glogster.com/kellywambaugh/hyg-reaction/g-6llup52n136u0lat35guaa0


Økt 1.1 Kjemiske reaksjoner overalt 

Fra lærerveiledning 



Tenk-par-del 

1. Hva vet du om kjemiske 
reaksjoner? 

 

2.  Hvilke spørsmål har dere     
om kjemiske 
reaksjoner? 

 



 

Forskerark 



 



Hva skjer når vi blander natron, 
kalsiumklorid, fenolrødt og vann? 



Tradisjonell naturfag 

• Følger instruksjoner når de 
gjør eksperimenter fra 
læreboka? 

• Lite fokus på 
instruksjonstekster? 

• Skrive instruksjoner når de 
jobber med åpne forsøk? 

Forskerføtter 

• Eksempler på mange typer 
instruksjonstekster 

• Hva kjennetegner disse? 
Liste over kjennetegn på 
instruksjonstekster 

• Sammenligne god og dårlig 
instruksjonstekst – hva er 
forskjellig? 

• Skrive egne instruksjoner 

• Følge egne instruksjoner 

 

Instruksjonstekster 
Mål: Lære om 
instruksjonstekster og 
betydningen de har i 
forskning 

Grundig innføring gir 
kunnskaper om, og 
ferdigheter i å skrive 
instruksjoner. Investerer 
i framtida! Del av 
grunnmuren elevene 
skal bygge sin naturfag-
kompetanse på 



… gjør elevene i stand til 

•å skrive egne tekster i sjangeren 

•å foreta kritisk vurdering av tekster i sjangeren 

•å gi tilbakemelding på andres tekster i sjangeren 

 

•Sjangerkjennetegn er konkrete og kan brukes av lærer 
i underveisvurdering 

Sjangerkunnskap 



Irene, Nesoddtangen        

• Engasjerende 

• Mye læring i at teorien knyttes opp til de praktiske 
øvelsene 

• Svake lesere klarer fint å lese bøkene i par 

• Elevene kommer raskt  og grundig inn i nye begrep 

• Mange av de som til vanlig ikke er muntlig aktive har 
vært det 

• Etter første økt kom flere elever dagen etter og 
hadde oppdaget andre kjemiske reaksjoner enn de vi 
snakket om i klassen 

 

 

Lærers erfaringer etter 10 økter 



Elevene likte også godt måten å 
jobbe med ny fagtekst på, at de fikk 
påstander i forkant og laget egne 
spørsmål. De ga tilbakemelding om at 
det ble mer spennende å lese på den 
måten. 
 

Lærers erfaringer  



Hva synes du elevene har lært fra Kjemiske endringer? (n=82) 

0 10 20 30 40 50 60

Begreper, fagspes. og forskerspire

Instruksjons-tekst

Utforske en variabel av gangen

Lage gode, presise spm

Jobbe som forskere,

Lage hypotese

Bevis for kjemisk reaksjon

Gj.føre og lage egne forsøk

Være nøyaktig i praktisk arbeid

Lage tabeller

Presentere resultater

Diskutere og argumentere faglig

Lesestrategier, bedre til å lese fagtekst

Forsøk innebærer mer arbeid enn bare å utføre forsøkene

Kjemi

Atomer - molekyler, partikkelmodellen

Observere



Alle lærere som har 
besvart spørreskjema sier 
at kurset kommer til å 
påvirke deres framtidige 
undervisning 



Tenk-par-del. La dem bruke begrepene 
mer aktivt! Tvinge dem til å bruke 
begrepene. Si hvordan starte setninger 
f.eks. Planlegge mer systematisk i forhold 
til å få elevene til å lese mer før 
utforskning. Skrive mer i naturfag, ikke 
bare rapporter. Ha høyere mål for 
elevene. Utrolig hva de kan lære! (Oslo) 
 

Ja, jeg kommer til å bruke alle de enhetene 
som ligger på naturfagsenterets sider så 
lenge jeg har tilgang. Jeg bruker allerede de 
samme metodene i samfunnsfag, engelsk 
og andre fag når det gjelder innlæring av 
nye begreper. Kjemiske endringer er 
motiverende for elevene (Tromsø) 
 

Ja, fordi jeg ser at dette 
er en måte å jobbe på 
som gjør elevene 
engasjerte og som fører 
til læring (Tromsø) 

Faget er ufarliggjort. 
Det finnes database 
hvor jeg kan finne 
oppskrifter (Bergen) 

Eg kjem til å velga ut store delar av 
opplegget og gjer det meir til mitt eige. 
Men eg likar svært godt at det er mykje 
lesing, skriving og munnleg aktivitet. 
Dette er eit supert opplegg som er fint og 
kombinera med norskundervisninga og 
kjem til å ta med mykje både 
begrepslæringa og diskusjonane (Bergen) 



 

 

 

 

 

GRF + utforskning + fokus på begreper gir: 

  - variasjon i undervisningen 

  - synergieffekter 

  - elevengasjement 

Forskerføttermodellen 



… er å forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, 
figurer og argumenter gjennom målrettet arbeid med 
naturfaglige tekster. Dette innebærer å kunne identifisere, 
tolke og bruke informasjon fra sammensatte tekster i bøker, 
aviser, bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer og digitale 
kilder. Lesing i naturfag inkluderer kritisk vurdering av 
hvordan informasjon framstilles og brukes i argumenter, 
blant annet gjennom å kunne skille mellom data, antakelser, 
påstander, hypoteser og konklusjoner.  
 
Utviklingen av leseferdighet i naturfag går fra å finne og bruke uttrykt informasjon i enkle tekster til å forstå 
tekster med stadig flere fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon. Kravet til kritisk lesing 
og evne til å identifisere relevant informasjon og vurdere kilders troverdighet øker, fra å kunne bruke 
tilrettelagte kilder til å kunne innhente og sammenligne informasjon fra ulike kilder og vurdere relevansen. 

LK06/13 

Å kunne lese i naturfag… Skal lese mange typer 
tekster, ikke nok å bare 
lese læreboka 



… er å forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, 
figurer og argumenter gjennom målrettet arbeid med 
naturfaglige tekster. Dette innebærer å kunne identifisere, 
tolke og bruke informasjon fra sammensatte tekster i bøker, 
aviser, bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer og digitale 
kilder. Lesing i naturfag inkluderer kritisk vurdering av 
hvordan informasjon framstilles og brukes i argumenter, 
blant annet gjennom å kunne skille mellom data, 
antakelser, påstander, hypoteser og konklusjoner.  
 
Utviklingen av leseferdighet i naturfag går fra å finne og bruke uttrykt informasjon i enkle tekster til å forstå 
tekster med stadig flere fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon. Kravet til kritisk lesing 
og evne til å identifisere relevant informasjon og vurdere kilders troverdighet øker, fra å kunne bruke 
tilrettelagte kilder til å kunne innhente og sammenligne informasjon fra ulike kilder og vurdere relevansen. 

LK06/13 

Å kunne lese i naturfag… 



Skal bruke mange 
kilder og være kritisk 



Spørreundersøkelse 
blant lærere vår 2013 
 



Tekstkilder 
Hvor ofte ber du elevene om 
dette i naturfagtimene? 

Lærerspørreskjema i naturfag våren 2013 
Totalt 466 naturfaglærere (11. trinn: 101, 8.-10. trinn: 273, 1.-7. trinn: 92) 

1= aldri eller nesten aldri 

2 

3 

4 

5 

6 = i hver eller nesten hver time 



Læreboka/bøkene 
Hvor ofte hender dette i 
naturfagklassen? 

Lærerspørreskjema i naturfag våren 2013 
Totalt 466 naturfaglærere (11. trinn: 101, 8.-10. trinn: 273, 1.-7. trinn: 92) 

1= aldri eller nesten aldri 

2 

3 

4 

5 

6 = i hver eller nesten hver time 



Scientific literacy (PISA) 

 

• Tradisjonelt mest vekt på 2, PISA legger mer vekt på 1 og 3 

• PISA 2006: Norske elever best på 2, litt svakere på 1 og langt 
under OECD-gjennomsnittet og de andre nordiske land på 3 
(Kjærnsli m. fl. 2007) 

 
1. Å kunne identifisere naturfaglige problemstillinger (Undersøkelser) 
2. Å kunne forklare fenomener naturvitenskapelig (Forklaringer) 
3. Å kunne bruke naturfaglig evidens (Argumentasjon) 
 



PISA 2006 

(Kjærnsli m. fl., 2007) 



– Bruke naturfaglig evidens til å trekke konklusjoner 

– Gi grunner for eller imot konklusjoner og finne fram til 

antakelser som ligger under når konklusjoner er trukket 

– Kunne kommunisere konklusjonene og de resonnementene 

og den evidens de bygger på 

Avgjøre om et spørsmål er mulig 

å utforske naturvitenskapelig 

– Identifisere nøkkelord for å søke 

etter naturfaglig informasjon 

– Kjenne til de viktigste trinnene i 

en naturvitenskapelig  

undersøkelse 



I Norge er det en tydelig tendens til at elevene relativt sett 
er særlig svake i kompetanse 3 og betydelig bedre i 
kompetanse 2. Kompetanse 3 er særlig viktig når det gjelder 
anvendelse i samfunnslivet. Denne kompetansen handler for 
eksempel om å trekke slutning fra naturfaglig informasjon i 
form av data – egne eller hentet fra andre kilder – på en 
logisk, stringent måte til en hverdagssituasjon eller et 
samfunnsspørsmål. Det dreier seg om en type kompetanse 
som i sitt vesen går langt videre enn til naturfaget, fordi en 
viktig side ved den er rasjonell og logisk tenkemåte. Dette er 
så grunnleggende aspekter ved utdanning at det gjerne 
kunne vært tatt med blant de grunnleggende ferdighetene i 
Kunnskapsløftet. 

(Kjærnsli m. fl., 2007) 



Mål for naturvitenskapen:  

Produsere ny kunnskap om naturen 

 

Avgjørende for å nå målet:  
Argumentasjon og kritikk 



Argumentasjon  
- sentralt i 
naturvitenskap og 
viktig del av 
allmenndannelsen 



Utdanne kritiske 
borgere for et 
demokratisk samfunn 
 

      Hvorfor slipper 

oljeindustrien å redusere 

CO2-utslippene på norsk 

sokkel? 

      Hvilke miljø-

konsekvenserhar store 

vindmølleparker langs 

kysten? 

Skal vi ha ulv i Norge? 

     Hvor pålitelig er testing av 

nye medisiner?  

 

      Hva er miljø-

konsekvensene av 

å dumpe 

steinmasser fra 

Engebøfjellet i 

Førdefjorden? 



Folkeopplysningen (NRK TV) 
• 20 % har matintolleranse. 

Særlig gluten eller melk (Astma og 

allergiforbundet) 

• 2012: SPU om: oftest 
selvdiagnostisering 
(Opplysningskontoret for melk og 
meieriprodukter) 

 
MEN 
• Mindre enn 1 % av den voksne 

befolkning har matallergi 
• 1 % har cøliaki 
• 1-2 % har laktoseintoleranse 
Kan lett diagnostiseres 
 

• Ca 2 % har intoleranse 
som lar seg påvise vs 20 
% som oppgir at de har 
intoleranse 
 
 

Fastleger gir diffuse svar.  
Alternativbransjen har tydelige 
svar: 90 % får beskjed om at de har 
en eller annen intoleranse 



Problemstilling 

 

Skal gruveselskap få tillatelse til 

sjødeponi i Repparfjorden i 

forbindelse med utvinning av 

kobber? 

 
Setting: TV-debatt 

SSI – sosiovitenskaplige tema 



05.05.2011: Gruvedrift blir stor utfordring for reindrifta 



28.09.2011: Norges neste industrieventyr 



02.12.2011 Direktorat snur i omstridt 

gruvesak 



20.03.2013: Regjeringen sier ja til omstridt gruveprosjekt 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/presse
senter/pressemeldinger/2014/Reguleringsplan-
for-Nussir-og-Ulveryggen.html?id=753353  

http://www.nrk.no/nordnytt
/regjeringen-sier-ja-til-
nussir-1.11617771  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Reguleringsplan-for-Nussir-og-Ulveryggen.html?id=753353
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29.08.2014. Miljørapport slaktes 

Les teksten og strek 

under alle argumenter 

for og i mote utvinning 

av kobber i Kvalsund 



Konflikt: Kobberutvinning i Kvalsund, sjødeponi i Repparfjorden 

Nærings- og 
morderningsdept.: 
• mineralstrategi 
• næringsutvikling 

Kvalsund kommune: 
• arbeidsplasser 
• skatteinntekter 
• Infrastruktur 
• tilflytting 

Gruveselskapet Nussir: 
•profitt 

 

Fiskeridept: 
• Innsigelser etter at  

høringsfristen gikk ut 

FO
R

 
M

O
T 

Sametinget og 
Områdestyret for 
reindrift i Vest-
Finnmark: 
innsiglesler pga 
reindrrift 

Fylkesmannen i Finnmark 
• Avviser innsigelser fra 

reindriftsnæring 

Landbruks og matdept, Nærings- og 
fiskeridept.  
• Anbefaler sjødeponi 

Havforskningsinstituttet 
• Henviser til rapport som 

slakter miljørapporten 
vedtak er fattet på 
bakgrunn av 

Miljøbevegelsen 

Lokale fiskere 



Forberedelse - organisering 
• Grupper på 3-4 personer (antall grupper må være partall) 

• Tildeles roller 
• Halvparten av gruppene argumenterer for – halvparten mot 

• Flere korte debatter på 5-7 min 
• En gruppe for og en gruppe mot sitter i panelet 

• Lærer er programleder og publikum kan være aktivt 

Under debatt 
• Følge debattregler (be om ordet, rekkefølge, replikk etc) 

• Begrunne argumenter 

Etter debatt 
• Debrifing 

 

Rollespilldebatt 



Hver gruppe 

•Skumme gjennom utdelte tekster 
– Finne/streke under argumenter som støtter «sitt» syn 

•Lage liste/oversikt over argumentene 

•Tenke gjennom hvilke argumenter motparten har 

•Lage liste 

•Velge hvilke interessegrupper enkeltpersoner representerer 
– Lag bordskilt 

 

Rollespilldebatt 



Tverrfaglig 
Relevant 
Engasjerende 
Fokus på argumentasjon 
 

SSI – sosiovitenskaplige tema 

    Framtidas naturfag 
må fokusere mer på 
SSI 



Spådom? 

Ønsker? 
Håp? 

Drømmer? 



• Allmenndannende! 

• Relevant! 

• Fordypning og progresjon gir engasjement! 

• Naturfag - glimrende arena for å utvikle brede 
kompetanser 

• Naturfag er tverrfaglig: biologi, kjemi, fysikk, geofag, 
teknologi 

 

 

Fremtidas naturfag 

TID – Naturfag trenger flere timer! 



Utfordringer 
Lærebøker 

Lærerkompetanse 

Timetall 
Lærerutdanning 

Læreplaner 

Politikere 
Økonomi 

Skoleledelse 

Naturfaglig utstyr 


