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Kunnskapsløftet
Generell del

Angir overordna mål for
opplæringen og som
inneholder det
verdimessige, kulturelle
og kunnskapsmessige
grunnlaget for
grunnopplæringen

Prinsipper for
opplæringen

Handler om kvalitet i
opplæringen og som
inneholder viktige
prinsipper for skolens
opplæringsvirksomhet

Læreplaner
for fag

Fag og
timefordeling

Oppdrag 42-10
 Overordna rammeverk for GRF
 Revidere læreplaner i NA, SA, NO, ENG, MA

• Økt fokus på bærekraftig
utvikling
• Omfanget av planen
• Styrke elevenes kompetanse i
å bearbeide data og bruke
naturfaglig evidens.

Direktoratet bes gjennomgå læreplanene i samfunnsfag, naturfag og
engelsk og foreslå endringer som legger til rette for systematisk
utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene med tydelig
progresjon og i samsvar med fagenes egenart
Særlig om naturfag
(…) Departementet registrerer at det er ulike synspunkter på behovet for
endringer i læreplanen i naturfag. I lys av dette og at
revideringsoppdraget omfatter alle de grunnleggende ferdighetene,
legger departementet til grunn at det er behov for en bredere
gjennomgang også av læreplanen i naturfag

Revidert læreplan i naturfag
Mye fokus på kompetansemål.
Men MÅ også kjenne de andre
delene av fagplanen for å få
helhetsforståelse av faget!

Læreplan for fag
• Formål med faget
• Beskrivelser av hovedområder
• Beskrivelser av de grunnleggende ferdighetene
(Lesing, skriving, regning, muntlig ferdighet, digital ferdighet)

• Kompetansemålene
• Bestemmelser for sluttvurdering i faget

Forskerspiren og
GRF

Forskerspiren
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,
systematiske
observasjoner,
Deteksperimentering,
handler om å stille spørsmål,
sette seg
inn i et tema og skaffe
seg diskusjoner,
kunnskap gjennom
å innhente
og sortere
ulike typer
kritisk
vurdering,
argumentasjon,
informasjon,
lese kritisk,
trekke ut og bearbeide
viktig informasjon,
begrunnelser
for konklusjoner
og formidling.
planlegge
og gjennomføre
egne utforskninger,
registrere, ibearbeide
Forskerspiren
skal ivareta
disse dimensjonene
og tolke data, sammenligne med andres resultater, argumentere for
opplæringen og integreres i de andre
gyldigheten av resultater, diskutere egne resultater i lys av teori,
hovedområdene.
samt
skriftlig og muntlig formidling av resultater.
Dette er naturfag! Dette er GRF!

UBU-perspektivet

Bør styrke UBU-perspektivet

LK06 gikk i revers om utdanning
for bærekraftig utvikling
sammenlignet med den forrige
læreplanen (Schreiner, 2007)

En åpenbar svakhet med UBU i
Norge er faglig fragmentering
og at bærekraftig utvikling
mislykkes som et tverrfaglig
emne (Lauman, 2007)

Det bør utvikles et rammeverk
som ser alle emner fra et
bærekraftig perspektiv
(Lauman, 2007)

Læreplananalyse om UBU
• UBU-perspektivet tydelig i generell del av
læreplanen gjennom beskrivelsen av «Det
miljøbevisste mennesket»

Det miljømedvitne mennesket
…
Mennesket er ein del av naturen, og
gjer stadig val med konsekvensar ikkje
berre for eiga velferd, men også for
andre Naturfag,
folk og for naturmiljøet.
Vala har
økologi og etikk
konsekvensar
påog
tvers
av landegrenser
Kunnskap
forsking
har betra
og over
generasjonar:
Livsstil
påverkar
menneska
si helse,
lyft deira
levekår
helse; og
vårt
lands
forbruk
er årsak
heva
deira
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Menneske,
miljø
og velferd
interessekonfliktar
i andre
land;
tids
avfall blir
verda
- men
harvår
også
forsterka
… ureining
problem
for neste
ulikskapane
islektledd.
verdssamfunnet
Samspelet
mellom
økonomi,
økologi ogog
naturen.
teknologitrugsmåla
stiller vår mot
tid overfor
særlege
….
kunnskapsmessige
og moralske utfordringar for
Naturglede
å sikre ei berekraftig utvikling. Denne må ta
utgangspunkt
i dei grensene
som
Friluftsliv
rører både
kropp, sinn
og natur,
ressursar,
teknologisk
nivå
og på
sosiale tilhøve set,
tanke.
Fostringa
må leggje
vekt
og i dei konfliktane
blir utløysteog
når
samanhengen
mellomsom
naturforståing
miljøomsyn skal
prioriterast.om
Politisk må
naturoppleving:
kunnskapen
utviklinga
mot ein bane
som kan
elementa
ogstyrast
om samspelet
i livsmiljøet
sameinast
si evne
må
gå samanmed
medbiosfæren
erkjenninga
av attilviå tole
avandre
menneskeleg
verksemd. Og i ei
erverknadene
avhengige av
arter, samkjensla
bærekraftig
utvikling
må etisk fostring til
med
dei og gleda
over naturliv.
samkjensle og solidaritet med verdas fattige
vere eit berande prinsipp.
…

Læreplananalyse om UBU
• UBU-perspektivet tydelig i generell del av
læreplanen gjennom beskrivelsen av «Det
miljøbevisste mennesket»
• Norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag i LK06:
• Formålet med faget: alle har beskrivelser som kan
bidra til UBU
• MEN disse intensjonene er lite synlige i
kompetansemålene
(Naturfagsenteret 2012)

Naturfag
Formålet med faget
…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

…Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen
til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til
bærekraftig utvikling.
…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.

Reviderte
kompetansemål

Etter 2. og 4. trinn

Sterkere fokus på å bruke
nærområdet: kjennskap, bevissthet
og respekt. Samtale, fortelle,
beskrive, gjøre, argumentere

2.trinn
• gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen, og samtale om
hvorfor dette er viktig
• gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere
dem i grupper
4.trinn
• praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig
• fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom
meninger og fakta
• beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet og
argumentere for omsorgsfull framferd i naturen (nytt)

Etter 7. trinn

Innfører begrepet bærekraft.
Undersøke og diskutere: mer
refleksjon og bevissthet

• planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere
observasjoner og systematisere resultatene
• fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant
annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig
• beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet og undersøke
noen typer som finnes i nærområdet
• beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er
forenelig med bærekraftig utvikling (nytt)

Etter 10. trinn

Utvidet innhold i begrepet
bærekraft. Mer aktiv bruk av
begrepet bærekraft

 undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i
nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
 observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et
naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og
foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikkefornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike
måter å produsere energi på
 utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes
funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
 teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en
produksjonsprosess og vurder materialbruken ut fra miljøhensyn

Vg1

Fokus på systemisk
forståelse, refleksjon og
handlingskompetanse

• gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
• undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
• gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en
populasjon
• kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for
egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig
forbruksmønster
• undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål
og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i
debattinnlegg

Oppsummering
Det er forsøkt å få til progresjon knyttet til bærekraft, fra å
samtale om og å oppleve på de laveste trinnene gjennom å
bruke verb som gjenkjenne, samtale om, praktisere, fortelle
om, beskrive, argumentere, til en gradvis økende systemisk
forståelse, refleksjon og handlingskompetanse gjennom bruk
av verb som diskutere, undersøke, forklare, vurdere.
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