
Kompetansemål fra høsten 2021  
 

Engineerium ønsker å være en nyttig ressurs for lærere og elever, både ved å bidra 

til å oppfylle helt eller delvis konkrete kompetansemål i læreplanen, ved å gi et 

innblikk i noen ulike utdanningveier/yrkesmuligheter, og ikke minst for å kunne gi en 

annerledes læringsarena og motivere flere elever til å se nytteverdien av realfag. 

 

Realfagsløypa kan gi inspirasjon og økt motivasjon (ref. opplæringslovens 

formålsparagraf) for de ulike realfagene, og gir en mulighet for å komme seg ut av 

klasserommet. Den dekker mange punkter i den overordnede delen av læreplanen 

som f.eks. de grunnleggende ferdighetene lese og digitale ferdigheter (punkt 2.3), 

tverrfaglig kompetanse (punkt 2.2) og tilrettelegging for læring og stimulering av 

motivasjon (punkt 3.2). I tillegg kan vi argumentere for at det varierte innholdet også 

dekker deler av punkt 1.3, 1.4 og 1.5 av opplæringens verdigrunnlag. Med de ulike 

postene koblet til ulike fag håper vi det også gjør det enklere å finne tid på 

timeplanen for å kunne komme på besøk til oss! 

 

 

Læringsspillet kan være med på å oppfylle helt eller delvis kompetansemål og er 

innom kjerneelementer i disse fagene: 

10. trinn VGS 

Naturfag Geografi 

Samfunnsfag Samfunnskunnskap 

Utdanningsvalg Naturfag 

Matematikk (kjerneelementer) Engelsk 

 Teknologi og forskningslære 1 & 2 

 Matematikk 1P 

 Geofag 1 & 2 

 Økonomistyring (gamle næringslivsøkonomi) 

 Kjemi 1 

 

Under er det vist til de ulike kjerneelementene og kompetansemålene som 

Realfagsløypa kan kobles til. I tråd med fagfornyelsen gir det muligheter for 

tverrfaglig arbeid og gjør det enklere å kunne bruke flere fags timer på opplegget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ungdomstrinnet  

Naturfag  

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda, energi og materie, teknologi, 

naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

• Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene 

i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger 

• Utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede 

for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner 

• Bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til 

grunnstoffer og kjemiske forbindelser 

• Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å 

omdanne, transportere og lagre energi på 

• Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og 

globalt 

• Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av 

naturressurser og tap av biologisk mangfold 

 

 

Samfunnsfag  

Kjerneelementer: Bærekraftige samfunn  

• Utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, 

og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, 

samfunn og natur 

 

 

Utdanningsvalg  

• Samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid 

• Utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike 

utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til 

 

Matematikk  

Kjerneelementer: Resonnering og argumentasjon, modellering og anvendelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Videregående skole  

Geografi VG1  

Kjerneelementer: Utforskning og geografiske metoder, naturgitte og menneskeskapte 

rom, bærekraftig utvikling og globalisering. 

• Gjøre greie for hvordan indre og ytre krefter har danna ulike landskap, 

og utforske og gi eksempler på hvordan menneskene som bor der, kan utnytte 

ressursene 

• Reflektere over egen ressursbruk og ressursbruken i Norge i et globalt og 

bærekraftig perspektiv 

 

Samfunnskunnskap VG1   

Kjerneelementer: Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning, medborgerskap 

og bærekraftige utvikling. 

• Drøfte hvordan personlig økonomi, kommersiell påvirkning og forbruk påvirker 

enkeltpersoner, grupper og samfunnet 

• Utforske og drøfte hvordan næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi former 

og påvirker arbeidsliv og lokalsamfunn i Norge 

• Drøfte sammenhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i 

et globalt og bærekraftig perspektiv 

 

Naturfag  

Kjerneelementer: Naturvitenskapelige tenkemåter og praksis, energi og materie, 

jorda og livet på jorda. 

• Utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, 

og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper 

• Utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og 

egenskaper til ulike stoffer  

• Utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske 

karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets 

betydning for livet på jorda 

 

Engelsk VG1  

Kjerneelementer: Språklæring, møte med engelskspråklige tekster. 

• Lytte til, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med egne muntlige og 

skriftlige tekster 

• Vurdere hvor pålitelige kildene er bruke ulike kilder på en kritisk, 

hensiktsmessig og etterrettelig måte 

 

Teknologi og forskningslære 1  

Den unge ingeniøren  

• Dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet 

ved hjelp av målinger og enkle beregninger 



Teknologi, naturvitenskap og samfunn  

• Drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk 

utvikling  

• Beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, 

helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle 

skadevirkninger  

• Kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller 

institusjon  

 

Teknologi og forskningslære 2  

Den unge forskeren 

• Drøfte resultater fra egne undersøkelser i forhold til relevant kunnskap på 

området, og vurdere hvordan kontroll av variabler og reproduserbarhet er 

ivaretatt 

Forskning, teknologi og samfunn  

• Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med 

naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling 

 

Matematikk 1P  

Kjerneelementer: Utforskning og problemløsning, modellering og anvendelser  

• Utforske hvordan ulike premisser vil kunne påvirke hvordan matematiske 

problem fra samfunnsliv og arbeidsliv blir løst 

• Bruke prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utregninger og  

presentere og begrunne løsninger 

• Tolke og bruke formler som gjelder samfunnsliv og arbeidsliv 

• Tolke og bruke sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge 

egnet måleenhet 

 

Geofag 1  

Geoforskning 

• Gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske 

ressurser i et valgt område 

 

Geofag 2  

Georessurser  

• Beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de 

påvises og utvinnes  

• Beskrive hvordan berggrunn og løsmasser i Norge utvinnes og utnyttes 

• Beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger 

og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen 

i framtiden 



• Drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien 

som blir brukt  

  

 

Økonomistyring 

Næringsliv og samfunn  

• Gjøre rede for hvordan lokale ressurser gir grunnlag for næringsvirksomhet og 

vurdere eventuelle interessekonflikter i forbindelse med ressursbruk  

 

Kjemi 1  

Kjerneelementer: Praksiser og tenkemåter, kjemiske bindinger og strukturer, anvendt 

kjemi 

• Forstå og bruke kjemisk terminologi og regler for navnsetting i faglig 

kommunikasjon 

• Bruke informasjon fra sikkerhetsdatablad til å gjøre vurderinger knyttet til 

helse, miljø og sikkerhet i praktisk arbeid 

• Bruke modeller til å forklare observasjoner og kjemiske fenomener, og 

argumentere for modellenes styrker og begrensinger 

• Gjøre rede for kjemisk binding som elektrostatiske krefter som virker mellom 

partikler, og bruke dette til å forklare molekylgeometri og organiske og 

uorganiske stoffers struktur, sammensetning og egenskaper 

 

 


