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VURDERINGSKRITERIER NATURFAG 

 

MÅL FOR FAGET  

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.  

 

VURDERINGSFORMER   
 

 Muntlig vurdering (samtale mellom elev og lærer) 

 Resultat av en test eller prøve (skriftlig / muntlig / praktisk) 

 Praktiske ferdigheter (f.eks. på lab) 

 Lærerlogg (observasjoner av eleven i ulike læringssituasjoner, med vekt på 

grunnleggende ferdigheter) 

 Elevlogg (egenvurdering) 
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VURDERINGSKRITERIER FOR NATURFAG  

 
MÅLOPPNÅELSE KJENNETEGN 

Høy 

Karakter 5/6 

 Viser solide fagkunnskaper med ubetydelige feil eller 

mangler. Viser god evne til å oppfatte og bruke 

informasjon. Har gode analytiske evner og viser gode 

evner til selvstendig, kreativ og kritisk tankemåte.  

 Muntlige fremstillinger er klare og presise med korrekte 

og relevant bruk av naturfaglige begreper og 

uttrykksformer. Viser svært god evne til å gjøre rede for 

og argumenterer for egne og andres resonnementer. 

Presenterer fagstoff fritt og selvstendig, men gjerne med 

støtte i strukturgivende punkter.  

 Gjennomfører forsøk sikkert og selvstendig og viser 

fortrolighet med vanlige teknikker og naturfaglig utstyr. 

Kan samle inn, bearbeide og tolke data og resultater fra 

forsøk uten vesentlige feil eller mangler.  

Middels 

Karakter 3/4 

 Viser gode fagkunnskaper, men kan vise noen feil og 

mangler. Viser god evne til å oppfatte og bruke 

informasjon. Kan i noen grad anvende kunnskapen 

selvstendig, og anvende den utover det rutinemessige. 

  Muntlige fremstillinger er greie å forstå, men det er noen 

feil og mangler i bruken av naturfaglige begreper og 

uttrykksformer. Viser evne til å beskrive andres 

resonnementer, gjennomfører og argumenterer til en viss 

grad for egne resonnementer. Presenterer fagstoff med 

noe støtte i notater / manus.   

 Gjennomfører forsøk, men viser noe usikkerhet med 

vanlige teknikker og naturfaglig utstyr. Kan samle inn 

data, men det forekommer noen feil og mangler når 

resultatene bearbeides og tolkes.  

Lav  

Karakter 1/2 

 Viser noe / lite fagkunnskap, og har vesentlige feil og 

mangler. Viser en viss evne til å oppfatte og bruke 

informasjon. Har liten evne til selvstendig å anvende 

kunnskapen. Ser i svært liten eller ingen grad relevante 

sammenhenger. Kan til en viss grad oppfatte og gjengi 

innhold i naturfaglige tekster, men viser svært liten evne 

til å reflektere over innholdet.  

 Muntlige fremstillinger er stort sett forståelige, men røper 

klare feil og misforståelser. Bruker få eller ingen 

naturfaglige begreper og uttrykksformer. Gjengir til en 

viss grad andres resonnementer og gjennomfører enkle 

egne resonnementer. Presenterer fagstoff med mye 

støtte i notater/manus.  

 Kan med en del hjelp utføre enkle forsøk og forsøk etter 

oppskrift, men viser liten grad av fortrolighet med vanlige 

teknikker og naturfaglig utstyr. Kan med noe hjelp samle 

inn enkle data og trenger mye hjelp og veiledning for å 

kunne bearbeide og tolke resultater. Ser i liten grad 

sammenhenger mellom forsøk og teori og trekker ingen 

holdbar konklusjon, eller trekker en konklusjon på 

mistolkede resultater.  

 

 


