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Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar 
på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet og er på den 
måten en del av vår kultur.  
 
Naturvitenskapens lover og teorier er modeller av en sammensatt virkelighet, og disse modellene 
endres eller videreutvikles gjennom nye observasjoner, eksperimenter og ideer. 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.  
 
Selv om naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner som biologi, fysikk og kjemi og geofag, er 
målet at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk framstår som et helhetlig fag.  
 
Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om 
naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. I denne 
sammenhengen har samer og andre urfolk kunnskap om naturen som det er viktig å vise respekt for.  
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 deltakelse i demokratiske prosesser i samfunnet.  
 
Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger er 
nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter. 
Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der 
naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår. Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, 
eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter vil berike 
opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon. Kompetanse i å forstå 
ulike typer naturvitenskapelige tekster, metoder og teknologiske løsninger gir et godt grunnlag for 
yrkesfaglige utdanninger, videre studier og livslang læring i yrke og fritid.  
 

Tillegg 
Gud har skapt verden og holder den oppe. Nøyaktig hvordan dette har skjedd og skjer, gir ikke 
Bibelen noe entydig svar på. Faget skal hjelpe elevene til å se hvordan teorier og modeller om 
verdens tilblivelse bygger på forskjellige forutsetninger. At naturen er Guds skaperverk og mennesket 
har fått ansvar for å forvalte den, gir et viktig perspektiv på natur- og miljøvern. 
 
Naturvitenskapens teorier bygger på en virkelighetsoppfatning og et kunnskapssyn som i større eller 
mindre grad vil prege forskningen og forskningens resultater. Undervisningen skal hjelpe elevene til å 
vurdere kunnskap i lys av dette.  
 
Mennesket står i en særstilling i skaperverket, med en naturside og en åndsside. Menneskets verdi er 
forankret i skapelsen, livet er hellig og ukrenkelig fra unnfangelse til død. Faget skal hjelpe elevene til 
å vurdere hvilke konsekvenser dette bør få for naturvitenskapelig forskning på mennesket. Kristen 
etikk er et godt grunnlag for å vurdere hva som er godt for enkeltmennesker og samfunn. Elevene 
skal motiveres til å bruke sine evner og sin naturfaglige kompetanse til det beste for sine 
medmennesker, både lokalt og globalt. 
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