
 
 
 
 

 
 

Kompetansemål dekket i undervisningsopplegget 
«Forskning i fjæra» 
 
Undervisningsopplegget er i utgangspunktet rettet mot valgfagene «Ideer og praktisk 
forskning» og «Friluftsliv», men opplegget treffer også læreplanmål i fagene naturfag, norsk, 
samfunnsfag, matematikk, og kroppsøving. Undervisningsopplegget er basert på de nye 
læreplanene i disse fagene. Under følger en oversikt over hvilke deler av læreplanene 
opplegget treffer.  
 
 

1.1 Overordnet del av læreplanen 
 
Del 1, skolens verdigrunnlag: 
 
1.5 Respekt for naturen og miljøbevissthet 
 
Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og 
miljøbevissthet. 
 
Del 2, prinsipper for læring, utvikling og danning, tverrfaglige temaer:  
 
2.5.3 Bærekraftig utvikling 
 
Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan 
forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan 
håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på 
behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners 
muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av 
sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens 
levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. 
 
Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta 
ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene 
og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø 
og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og 
utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved 
bærekraftig utvikling. 
 
Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk 
kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske 
og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet.  



 
 
 
 

 
 
Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om 
teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av 
teknologi, og hvordan disse kan håndteres. 
 
 

1.2 Valgfag Ideer og praktisk forskning 
Kjerneelement Vitenskapelig metode og analyse handler om å arbeide fra 
idé til konklusjon. Videre handler kjerneelementet om å forstå hva forskning 
er, vise innsikt i behandling av data og presentere undersøkelser. Elevene skal 
få praktiske erfaringer med å gjennomføre utforskingsprosjekter med bruk av 
ulike forskningsmetoder. Både naturfaglige og samfunnsfaglige 
forskningsmetoder kan inngå i elevenes arbeid. 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• utforske og drøfte egne og andres ideer og problemstillinger, og formulere spørsmål 
og hypoteser som grunnlag for videre undersøkelser 

• planlegge, gjennomføre og presentere vitenskapelige undersøkelser basert på egne 
ideer eller interesser, og drøfte resultater fra undersøkelser 

• velge og bruke relevante forskningsmetoder og verktøy i gjennomføring av eget 
utforskingsarbeid 

• bearbeide, analysere og kritisk granske innhentede data alene og sammen med andre 
 
 

1.3 Valgfag Friluftsliv  
Kjerneelementet praktisk friluftsliv handler om at elevene skal kunne ferdes 
trygt og sporløst i naturen til ulike årstider. Videre handler kjerneelementet om 
å forstå hvorfor det er viktig å ta vare på naturen, og at mestring og rekreasjon 
i naturen kan bidra til naturglede. Å vurdere risiko og ivareta trygghet ved ulike 
aktiviteter inngår også i kjerneelementet. 
 
Kjerneelement bærekraftig bruk av naturressurser handler om at elevene 
skal bli kjent med naturressurser i nærområdet sitt og med hvordan de kan 
bruke og ta vare på naturen på en bærekraftig måte. Videre handler 
kjerneelementet om at elevene skal bli bevisste på hvordan bruk av 
naturressurser påvirker miljøet lokalt og globalt. 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte og ta ansvar for seg selv og andre 

• holde orden på og vurdere bruk av utstyr og bekledning 

• reflektere over etisk og bærekraftig bruk av naturressurser 

• gjøre rede for allemannsretten og bestemmelser som regulerer ferdsel i og bruk av 
naturen 



 
 
 
 

 
 

1.4 Naturfag 
 
Bærekraftig utvikling 
I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få 
kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger knyttet til lokale og globale miljø- og 
klimautfordringer. Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå hvordan 
vi mennesker er med på å påvirke den. Naturfaglig og teknologisk kompetanse kan bidra til å 
finne løsninger for å begrense klimautfordringene, bevare biologisk mangfold og forvalte 
jordas naturressurser på en bærekraftig måte. 
 
Utvalgte kompetansemål etter 10. trinn  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• utvikle spørsmål og hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og 
uavhengige variabler og samle data 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys 
av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskninger 

• delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene 

• gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap  samarbeid og 
uenighet er viktig i forskning 

• bruke programmering til å simulere naturfaglige problemstillinger 

• beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake klimaendringer 

• utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og 
reflektere over hvordan energi og materie omdannes i kretsløp 

• gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet påvirker jordas økosystemer og drøfte 
bærekraftig forvaltning av naturressurser 

 

1.5 Samfunnsfag 
 
Berekraftig utvikling 
I samfunnsfag handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om at elevane forstår 
samanhengen mellom dei sosiale, økonomiske og miljømessige forholda ved berekraft. 
Kunnskap om korleis menneska påverkar klima og miljø, samanhengar mellom natur og 
samfunn, og korleis levekår, levesett og demografi heng saman, bidreg til denne forståinga. I 
samfunnsfag skal elevane reflektere over og drøfte dilemma og spenningsforhold knytte til 
dei ulike dimensjonane ved berekraftig utvikling og sjå at handlingar både på individ- og 
samfunnsnivå har betyding. 
 
 



 
 
 
 

 
 
Utvalgte kompetansemål etter 10. trinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, 

presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna 

er 

• vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og 

reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege 

forståinga vår 

• beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar 

kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 

 
 

1.6 Matematikk 
Utvalgte kompetansemål etter 8. trinn  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske 

situasjonar 

• lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar 

• utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar 

• representere funksjonar på ulike måtar og vise samanhengar mellom 

representasjonane 

 
Utvalgte kompetansemål etter 9. trinn  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet 

• finne og diskutere sentralmål og spreiingsmål i reelle datasett 

• utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å 

fremje ulike synspunkt 

 

Utvalgte kompetansemål etter 10. trinn  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy 

• lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjonar 

• bruke funksjonar i modellering og argumentere for framgangsmåtar og resultat 

• modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere 

for at modellane er gyldige 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

1.7 Norsk 
 
Bærekraftig utvikling 
I norsk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal utvikle 
kunnskap om hvordan tekster framstiller natur, miljø og livsbetingelser, lokalt og globalt. 
Gjennom å møte fagets tekstmangfold, lese kritisk og delta i dialog kan elevene utvikle 
evnen til å forstå og håndtere meningsmotsetninger og interessekonflikter som kan oppstå 
når samfunnet endres i en mer bærekraftig retning. Faget norsk bidrar til å bevisstgjøre 
elevene og ruste dem til å handle og påvirke samfunnet gjennom språket. 
 
Utvalgte kompetansemål etter 10. trinn  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig 

måte i egne tekster 

• bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige 

presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 

• bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om 

og bearbeiding av tekster 

• uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 

 
 

1.8 Kroppsøving 
 
Uteaktivitetar og naturferdsel 
Elevane skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under 
vekslande årstider. Naturopplevingar og trygg og berekraftig ferdsel er sentralt. I 
kroppsøving skal elevane få oppleve ulike kulturar innanfor friluftsliv, inkludert aktivitetar 
knytte til samisk kultur. 
 
Utvalgte kompetansemål etter 10. trinn  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, 

friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

• forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og 

ukjende miljø 

• vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og 

trygg ferdsel 

 


