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Elevbøkene er «alt-i-ett»-bøker som inneholder både fagstoff, oppgaver og forsøk. Hvert kapittel har en
oversiktlig struktur med tydelige læringsmål, og starter med en ingress som gir innblikk i hva som skal
behandles i kapitlet. I tillegg til hovedteksten fins margtekster som på en enkel og kortfattet måte angir
hovedinnholdet i et avsnitt. Videre fins en rekke illustrasjoner som bygger direkte opp under teksten, noe som
kan være spesielt nyttig for den visuelle eleven. Etter hvert kapittel er det en oppsummering og oppgaver i fem
ulike kategorier: «Les og svar», «Gjør og lær», «Diskuter», «Bruk pc» og «Gå videre». I tilknytning til hvert
kapittel fins også en rekke forsøk med tydelige forklaringer. I elevbøkene legges det vekt på synliggjøring av
bruk av digitale verktøy.
Helt bakerst i elevbøkene er det samlet en liste med ordforklaringer. For lesesvake elever kan det være nok å
ta utgangspunkt i ingressen, margtekstene og «Les og svar»-oppgavene.
Natur og univers 1 – 3 er Cappelens naturfagverk for 8. – 10. trinn. På dette nettstedet finner du oppgaver og
lenker til hvert kapittel i bøkene. Natur og univers 2. Natur og univers 2 Elevbok har følgende kapitler:
Økologi - mangfold og samspill; Alt er kjemi; Stokking av atomer - nye stoffer blir dannet Elevbok 5 har
følgende kapitler: Det myldrende livet – fra mikrosmått til gigastort; Jorda – liten kule i stort univers;
Magnetisme – virker det tiltrekkende? viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag - de fleste
for ungdomstrinn og videregående skole Kosmos SF nettstedet er gratis for både lærere og elever. På

nettstedet til Kosmos SF finnes blant annet: oppgaver; ekstrastoff; animasjoner; filmer Barnehagene har nå fått
et eget digitalt univers som heter Salaby Barnehage. Alt innhold er utviklet etter rammeplanen for barnehagen.

