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Naturfagsenteret 

• Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen  

– Senteret er et nasjonalt ressurssenter for læring i 

naturfag  (barnehage og grunnopplæring). 

– Hovedoppgave: 

lede og koordinere nasjonalt arbeid med å utvikle 

kvaliteten på opplæringen i naturfag i samsvar med 

Kunnskapsløftet og nasjonal utdanningspolitikk.  

- arbeidsmåter, læringsstrategier, vurderingsformer, 

utvikle undervisningsopplegg og verktøy til bruk i 

skolen 



Naturfagsenteret 

• Opprettet i 2003 

• I dag: 31 ansatte (heltid, deltidsansatte, 

stipendiater) 

 



Mari Ugland Andresen 

 

og Utdanning for 

bærekraftig utvikling 

(UBU) 



Strategi for utdanning for bærekraftig 

utvikling 2012-2015 
«Kunnskap for en felles framtid» 
 

«Visjon 

Norge skal ha et utdanningssystem 

som bidrar til bærekraftig utvikling 

lokalt og globalt» 

 
 



….Strategi for UBU 

«Mål  
Utdanning for bærekraftig utvikling har som mål å:  

• utvikle barn og unges kompetanser slik at de kan bidra til 

bærekraftig utvikling på ulike områder i natur og samfunn 

 

• stimulere til å utvikle nettverk og samarbeids-relasjoner mellom 

barnehager, skoler, aktuelle etater, frivillige organisasjoner og 

forskningsinstitusjoner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå» 

• … 

 



Naturfagsenteret og UBU i dag 
Den naturlige skolesekken 

• www.natursekken.no 

• Skoleprosjekter 

• Regionkontakter 

• Eksterne aktører 
 

 

 

 

Internasjonaltalt arbeid 

• Globe 

• CoDes/sustain.no 

• Nordisk: Ekstremvær og 

naturfarer 

• Deltakelse ved konferanser 

 

  

Forskning: 

Søknad til Forskningsrådet 

innenfor «Klimaforsk»: Nye 

problemstillinger og miljøer inn i 

klimaforskningen 

 

 

 

 

Læreplanarbeid 

 

 

 

www.naturfag.no 

• TEMASIDER 

 

 

 

 

 

Konferanser 

 

 

 

www.forskerfrø.no 

 

 

 

www.miljølære.no 

www.Kartiskolen.no 

 

 

 

 

 

http://www.natursekken.no/
http://www.naturfag.no/
http://www.forskerfrø.no/
http://www.miljølære.no/
http://www.kartiskolen.no/


Hva gjøres for å styrke Undervisning for 

bærekraftig utvikling i naturfag i skolen? 
Fra Naturfagsenteret: 

– Læreplanarbeid 

– Inspirere til flerfaglig/tverrfaglig 

samarbeid 

– Inspirere til samarbeid med andre 

samfunnsaktører 

– Utvikle undervisningsmateriell 

– Utvikle nettbaserte ressurser 

– Legge til rette for å bruke 

læringsarenaer utenfor 

klasserommet 

 

 

 



Strategi for styrking av realfagene 

2010-2014 

«Realfag for framtida 
• Begreper i realfag er i utgangspunktet 

abstrakte. Det blir derfor viktig å konkretisere 

begrepene for å gi elevene mulighet for 

forståelse på sitt nivå. Det betyr at 

opplæringen i realfag i tilstrekkelig grad må 

være praksisorientert for at eleven skal lære. 

• Naturfagene skal gi kjennskap til naturen, 

positive naturopplevelser og gjennom det en 

sterk bevissthet om miljøvern. Dette er bare 

mulig hvis de ulike naturmiljøene brukes 

bevisst som en praktisk arbeidsarena i 

naturfagene.» 

 



St.melding  nr 22: Ungdomstrinnet 

«Motivasjon – Mestring – Muligheter 

• Opplæringen skal bli mer variert 

og ta i bruk et større spekter av 

læringsarenaer, slik at flere 

elever får større utbytte av 

skoletiden» 
 

Eks: Valgfag 

• Natur og miljø 

• Demokrati i praksis 

• Trender og forbruk 

• Levande kulturarv 

 

 

 

 



….Strategi for UBU-ansvar 

«Kommunalt nivå 

Barnehage- og skoleeiere skal 

• Lede arbeidet med implementering av utdanning for bærekraftig 

utvikling 

• » 

«Barnehage- og skolenivå 

Ledere, førskolelærere og lærere skal 

• følge opp arbeidet med bærekraftig utvikling 

• støtte og oppmuntre tilsatte til å drive utdanning for bærekraftig 

utvikling 

• arbeide for at barnehagen og skolen skal bli en bærekraftig 

enhet» 

 



….Strategi for UBU-ansvar 

«Nasjonalt nivå  

Nasjonale utdanningsmyndigheter skal  

• sette mål for tilrettelegging av tiltak i 

opplæringssystemet  

• sørge for at temaet er integrert i nasjonale læreplaner  

• sørge for at nasjonale tiltak er tilgjengelig for skolene  

• stimulere til tilbud om kompetanseutvikling» 

 



«Gir skoler mulighet til å videreutvikle egen 

praksis innenfor undervisning for bærekraftig 

utvikling» 

Den naturlige skolesekken 

Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til å 

utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn, bevissthet 

om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og 

lærere i grunnopplæringen. 



Samarbeid mellom to departement 

og to direktorat 



Naturfagsenteret 
-administrerer Den naturlige skolesekken 

SKOLEPROSJEKTER 

SKOLER 

REGIONKONTAKTER EKSTERNE AKTØRER 



Den naturlige skolesekken, 

skoleåret 2012/2013  

• Skoler 
– 154 skoler i aktivitet med midler 

– Regionale samlinger i november 2012 og i april 2013 
 

• Eksterne aktører 
– Ca 2 millioner kroner tildelt til eksterne aktører 

– 20 aktører i gang med ulike prosjekter i samarbeid 
med skoler 

 

• Kick-off 17. oktober 2012 

• Tre regionale konferanser 

• Ny utlysning hvert år! 
 

 

 

 

 



Hvordan kan skolen bidra til å utvikle elevenes 

kompetanser for bærekraftig utvikling? 

 
• Undervisningen  tar utgangspunkt  i reelle erfaringer og/eller 

problemstillinger i samfunnet   

 

• Undervisningen baseres på elevmedvirkning og deltagelse   

 

• Eks: Elevene får mulighet til å bidra med samfunnsnyttig informasjon /er 

med på å øke vår samlede forståelse og kunnskap om problemstillingen(e) 

 

• Samarbeid mellom skolen og andre samfunnsaktører (for eksempel 

forskning, forvaltning, industri/næringsliv) 

 

 

 



 
Eksterne aktører kan i samarbeid med 

skolene  

 • bidra til å oppfylle de komplekse målene i læreplanen 

• styrke skolens rolle og posisjon i (lokal) samfunnet 

• styrke samfunnet som helhet i å bidra til bærekraftig 

utvikling 

(Czippan, Varga og Benedict 2010) 

 

Database over tilbydere: Tilbydere i DNS på Kart 

i skolen 

http://www.natursekken.no/artikkel/vis.html?tid=1996510&g5
http://www.natursekken.no/artikkel/vis.html?tid=1996510&g5


  miljolare.no –  et verktøy for 

 bærekraftig utvikling 

    

• Nasjonal nettressurs som legger til rette for samarbeid mellom 

skoler, forskning og lokale samfunnsaktører 

 

• Er basert på tanken om at barn og unges læring kan være en 

viktig ressurs i arbeidet for bærekraftig utvikling 

 

• Elevene gjør undersøkelser i sitt nærmiljø og rapporterer sine 

funn miljolære.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




