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NATURVITERNES INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2024  

STYRK NATURFAGET 
Behov for mer naturfagundervisning 
i grunnskole og på videregående  
Samfunnet står ovenfor store utfordringer knyttet til global oppvarming og tap av naturmangfold. 
Kompetanse om energisystemer og økosystemer, og samspillet dem imellom, vil være helt nødvendig 
fremover.  

Det har i perioden 2015 til 2019 vært en signifikant tilbakegang i elevprestasjoner i naturfag på 
ungdomskolen. TIMSS-undersøkelsen (2019) viste til dels betydelig tilbakegang, og at våre nordiske 
naboland gir flere timer i naturfag enn Norge.  

Det internasjonale snittet for naturfagstimer er 138. I Finland gis det 142 timer og i Sverige 131. Norske 
elever får 88 timer.  

Det trengs derfor en satsing for å løfte naturfagprestasjonene på ungdomskole og i videregående 
opplæring. 
 
Naturviterne ber om: 

• 350 mill. for å øke naturfagkompetansen i ungdomskolen:  
• 250 mill. til én ekstra naturfagstime pr uke  
• 50 mill. til laboratorie- og feltutstyr  
• 50 mill. til etterutdanning i naturfag for lærere  

En økt satsing i grunnskolen må følges opp i videregående skole, gjennom flere naturfagstimer, 
laboratorieutstyr, midler til ekskursjoner og etterutdanning i naturfagundervisning. 

Naturviterne ber om: 

• 100 mill. til praktisk rettet naturfagundervisning i videregående skole. 
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Heltidsstudenter  
Studenter må ha mulighetene til å studere på heltid. Høyere levekostnader som følge av økte strøm- og 
matvarepriser rammer studenter likt som vanlig husholdninger. Bokostnadene for mange studenter, spesielt 
i byene, har over flere år vært svært høye og mange studenter er avhengig av å arbeide ved siden av 
studier for å håndtere bo- og levekostnader alene.   

Naturviterne ber om at:  

• Studiestøtten må heves til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 
• Studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden slik at studiestøtten justeres årlig i 

tråd med grunnbeløpet.  
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