
Kompetansemål for uke 3-7

Læreplanen i Naturfag

Når elevene tar i bruk naturfaglig språk og naturfaglige metoder, praksiser og tenkemåter i arbeid 
med faglige emner, vil de få grunnlag for å forstå hvordan naturfaglig kunnskap brukes og 
utvikles. Naturfag skal bidra til undring, nysgjerrighet, skaperglede, engasjement og nytenkning 
hos elevene ved at de får arbeide praktisk og utforskende med faget. Elevene skal forstå hvordan 
vi bruker sentrale teorier, lover og modeller for, og begreper om, energi, stoffer og partikler for å 
forklare vår fysiske verden.  Ved å bruke kunnskap om energi og materie skal elevene forstå 
naturfenomener og se sammenhenger i naturfaget. 

I naturfag handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal få 
grunnlag for å skille mellom vitenskapelig basert kunnskap og kunnskap som ikke er basert på 
vitenskap. Naturfag skal samtidig bidra til åpenhet for den erfaringsbaserte og tradisjonelle 
kunnskapen som samer har om naturen. 

Kompetanse i naturfag gir grunnlag for å forstå og være kritisk til argumentasjonen i 
samfunnsdebatten, og er viktig for at elevene skal kunne være aktive medborgere og bidra til en 
teknologisk og bærekraftig utvikling. 

Å kunne lese i naturfag er å kunne forstå naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter 
gjennom arbeid med naturfaglige tekster. Lesing i naturfag innebærer også å utforske, 
identifisere, tolke og bruke informasjon fra ulike teksttyper og vurdere kritisk hvordan 
naturvitenskapelig informasjon framstilles og brukes i argumenter. Utviklingen av å lese i 
naturfag går fra å finne og bruke informasjon i tekster til å forstå tekster med stadig flere 
fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon. 

Å kunne regne i naturfag er å kunne innhente, bearbeide og framstille relevant tallmateriale. 
Regning i naturfag innebærer å bruke begreper og velge passende måleinstrumenter, 
måleenheter og formler for å løse naturfaglige problemstillinger. Regning i naturfag er også å 
kunne sammenligne, vurdere og argumentere for om beregninger, resultater og framstillinger er 
gyldige eller ikke. 

Å kunne skrive i naturfag er å formulere spørsmål og hypoteser og skrive naturfaglige forklaringer 
basert på evidens og kilder. Det innebærer også å beskrive observasjoner og erfaringer og å 
formulere og argumentere for synspunkter.

Naturfag



Elevene skal:
• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle 
data for å finne svar

• lese og forstå faremerking og reflektere over hensikten med disse

• gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg

• gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig 
kunnskap

• Utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

• utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

• bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker 
og gasser

• utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter 
elektrisk energi i dagliglivet

• gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike 
organismers særtrekk

• Utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi

• samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

• Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder 
og drøfte hvorfor noen arter dør ut

• delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en 
bærekraftig måte
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Naturfag



I norskfaget møter elevene et bredt spekter av tekster. De skal lese og reflektere over et stort og variert utvalg av 
eldre og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier.

Faget bygger på et tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og 
bilder spiller sammen. Elevene skal lære å orientere seg i mangfoldet av tekster, og faget skal gi rom for både 
opplevelse og refleksjon. I løpet av opplæringen skal de lese skjønnlitteratur og sakprosa, utvikle evnen til kritisk 
tenkning og få perspektiv på teksthistorien. Gjennom muntlig og skriftlig kommunikasjon kan de sette ord på 
egne tanker og stå fram med meninger og vurderinger. De skal selv produsere ulike typer tekster med 
hensiktsmessige verktøy, og tilpasse språk og form til ulike formål, mottakere og medier. Etter hvert vil de også 
kunne fordype seg i faglige emner og bli dyktigere til å formidle et faglig innhold til andre.

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi elevene 
tilgang til kulturens tekster, sjangre og språklige mangfold og skal bidra til at de utvikler språk for å tenke, 
kommunisere og lære. Faget norsk skal ruste elevene til å delta i demokratiske prosesser og skal forberede dem 
på et arbeidsliv som stiller krav om variert kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.

Norskfaget skal gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende. Lesing av 
skjønnlitteratur og sakprosa skal gi elevene mulighet til å reflektere over sentrale verdier og moralske spørsmål 
og bidra til at de får respekt for menneskeverdet og for naturen.

Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og 
livsbetingelser. Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve 
tekster som kombinerer ulike uttrykksformer. De skal utforske og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa.

Gjennom kritisk arbeid med tekster og ytringer øver elevene opp evnen til kritisk tenkning og lærer seg å 
håndtere meningsbrytninger gjennom refleksjon, dialog og diskusjon. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa gir 
elevene innblikk i andre menneskers livssituasjon og utfordringer. Dette kan bidra til at de utvikler forståelse, 
toleranse og respekt for andre menneskers synspunkter og perspektiver, og det kan legge grunnlag for konstruktiv 
samhandling.

Muntlige ferdigheter i norsk er å kunne samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale. Det 
innebærer å bruke retoriske ferdigheter og å uttrykke seg hensiktsmessig i ulike spontane og forberedte 
kommunikasjonssituasjoner, inkludert å kunne planlegge og framføre ulike typer muntlige presentasjoner 
tilpasset mottakerne. Norsk har et særlig ansvar for utviklingen av muntlige ferdigheter.

Å kunne skrive i norsk er å kunne uttrykke seg i et bredt utvalg skjønnlitterære og sakpregede sjangre. Det 
innebærer å utvikle personlige skriftlige uttrykksmåter og å beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging 
av tekster. Å skrive er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Norsk har et 
særlig ansvar for opplæringen i å kunne skrive.

Å kunne lese i norsk innebærer å lese både på papir og digitalt. Det innebærer å kunne lese og reflektere over 
skjønnlitteratur og sakprosa, å beherske lesestrategier tilpasset formålet med lesingen og å kunne vurdere tekster 
kritisk.

Lesing i norsk innebærer også å lese sammensatte tekster som kan inneholde skrift, bilder, tegninger, tall og 
andre uttrykksformer.
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Norsk



Elevene skal:
• lese og lytte til fortellinger, eventyr, fantasy, sangtekster, faktabøker og andre tekster 

• lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa og samtale om formål, 
form og innhold

• Bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen

• skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur

• Presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

• leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige 
tekster 

• Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike 
formål

• skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og 
tegnsetting

• Utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne 
sammensatte tekster

• Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative 
uttrykk

• samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster

Norsk
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Matematikk er eit sentralt fag for å kunne forstå mønster og samanhengar i samfunnet og naturen gjennom 
modellering og anvendingar. Matematikk skal bidra til at elevane utviklar eit presist språk for resonnering, kritisk 
tenking og kommunikasjon gjennom abstraksjon og generalisering. Matematikk skal førebu elevane på eit 
samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dei kompetanse i utforsking og problemløysing.
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Kritisk tenking i matematikk omfattar kritisk 
vurdering av resonnement og argument og kan ruste elevane til å gjere eigne val og ta stilling til viktige spørsmål i 
sitt eige liv og i samfunnet. Når elevane får tid til å tenkje, reflektere, resonnere matematisk, stille spørsmål og 
oppleve at faget er relevant, legg faget til rette for kreativitet og skapartrong. Matematikk skal bidra til at elevane 
utviklar evne til å jobbe sjølvstendig og samarbeide med andre gjennom utforsking og problemløysing, og kan 
bidra til at elevane blir meir bevisste på si eiga læring. Når elevane får høve til å løyse problem og meistre 
utfordringar på eiga hand, bidreg dette til å utvikle uthald og sjølvstende.

Dei matematiske kunnskapsområda omfattar tal og talforståing, algebra, funksjonar, geometri, statistikk og 
sannsyn. Elevane må tidleg få eit godt talomgrep og få utvikle varierte reknestrategiar. Algebra handlar om å 
utforske strukturar, mønster og relasjonar og er ein viktig føresetnad for at elevane skal kunne generalisere og 
modellere i matematikk. Funksjonar gir elevane eit viktig verktøy for å studere og modellere endring og utvikling. 
Geometri er viktig for at elevane skal utvikle ei god romforståing. Kunnskap om statistikk og sannsyn gir elevane 
eit godt grunnlag når dei skal gjere val i sitt eige liv, i samfunnet og i arbeidslivet. Kunnskapsområda dannar 
grunnlaget som elevane treng for å utvikle matematisk forståing ved å utforske samanhengar innanfor og mellom 
dei matematiske kunnskapsområda.

I matematikk handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om å gi elevane kompetanse i å 
utforske og analysere funn frå reelle datasett og talmateriale frå natur, samfunn, arbeidsliv og kvardagsliv. Vidare 
handlar det om at elevane lærer å vurdere kor gyldige slike funn er. Slik kompetanse er viktig å for å kunne 
formulere eigne argument og delta i samfunnsdebatten. Faget skal gjere elevane bevisste på føresetnader og 
premissar for matematiske modellar som ligg til grunn for avgjerder i deira eige liv og i samfunnet.

Å kunne lese i matematikk inneber å skape meining både i tekstar frå dagleg- og samfunnslivet og i 
matematikkfaglege tekstar. Å kunne lese i matematikk vil seie å sortere informasjon, analysere og vurdere form 
og innhald og samanfatte informasjon i samansette tekstar. Utviklinga av leseferdigheiter i matematikk handlar 
om å finne og bruke informasjon i stadig meir komplekse tekstar med avansert symbolspråk og omgrepsbruk.

Å kunne rekne i matematikk vil seie å bruke matematiske representasjonar, omgrep og framgangsmåtar til å gjere 
utrekningar og vurdere om løysingar er gyldige. Det inneber å kjenne att konkrete problem som kan løysast ved 
rekning, og formulere spørsmål om desse. Matematikk har eit særleg ansvar for opplæringa i å kunne rekne.

Matematikk
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Matematikk

Elevene skal:
• Utforske og forklare samanhengar mellom dei fire rekneartane og bruke
samanhengane formålstenleg i utrekningar

• lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte 
rekneuttrykk

• utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel lage algoritmar og uttrykkje dei ved 
bruk av variablar, vilkår og lykkjer

• formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å 
gjere, og forklare eigne tenkjemåtar

• måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen

• utforske negative tal i praktiske situasjonar

• Bruke tallinje i rekning med positive og negative tal

• Bruke samansette rekneuttrykk til å beskrive og utføre utrekningar

• Bruke ulike strategiar for å løyse lineære likningar og ulikskapar og vurdere om løysingar er 
gyldige

• Utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske 
undersøkingar

• logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

• lage og vurdere budsjett og rekneskap



Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Gjennom arbeidet med faget skal alle elever bli 
trygge engelskbrukere slik at de kan bruke engelsk for å lære, kommunisere og knytte bånd til andre. Kunnskap 
om og en utforskende tilnærming til språk, kommunikasjonsmønstre, levemåter, tenkesett, og samfunnsforhold 
åpner for nye perspektiver på verden og oss selv. Faget skal bidra til å utvikle elevenes forståelse av at deres 
oppfatning av verden er kulturavhengig. Dette kan åpne for flere måter å tolke verden på, bidra til å skape 
nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å forebygge fordommer. Elevene skal få erfare at det å kunne flere 
språk er en ressurs i skolen og i samfunnet.

Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster. Tekstbegrepet brukes i vid forstand: muntlige og 
skriftlige, trykte og digitale, grafiske og kunstneriske, formelle og uformelle, skjønnlitterære og sakpregede, fra 
nåtid og fortid. Tekstene kan inneholde skrift, bilder, lyd, tegninger, grafer, tall og andre uttrykksformer som er 
satt sammen for å understreke og formidle et budskap. Arbeid med engelskspråklige tekster bidrar til å gi elevene 
kunnskap om og erfaring med språklig og kulturelt mangfold, og også innsikt i urfolks levemåter, tenkesett og 
tradisjoner. Gjennom å reflektere over, tolke og kritisk vurdere ulike typer engelskspråklige tekster skal elevene 
tilegne seg språk og kunnskap om kultur og samfunn. Elevene utvikler med dette interkulturell kompetanse slik at 
de kan forholde seg til ulike levemåter, tenkesett og kommunikasjonsmønstre. Elevene skal få et grunnlag for å se 
sin egen og andres identitet i en flerspråklig og flerkulturell sammenheng.

I engelsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes forståelse for at 
deres oppfatning av verden er kulturavhengig. Ved å lære engelsk kan elevene møte ulike samfunn og kulturer 
gjennom å kommunisere med andre over hele verden, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. Dette kan 
bidra til å åpne for flere måter å tolke verden på og være med på å skape nysgjerrighet og engasjement, og 
medvirke til å forebygge fordommer.

Å kunne skrive i engelsk er å kunne uttrykke ideer og meninger på en forståelig og hensiktsmessig måte i ulike 
typer tekster, på papir og digitalt. Å skrive handler om å planlegge, utforme og bearbeide tekster som 
kommuniserer, og å tilpasse språket til formål, mottaker og situasjon og velge egnede skrivestrategier. Utviklingen 
av skriveferdigheter i engelsk går fra å lære enkeltord og fraser til å skape ulike typer sammenhengende tekster 
som formidler synspunkter og kunnskap. Det innebærer også å bruke ulike typer kilder på en kritisk og 
etterrettelig måte.

Å kunne lese i engelsk er å forstå og reflektere over innhold i ulike typer tekster på papir og digitalt og skal bidra 
til leseglede og tilegnelse av språk. Det innebærer å lese og finne informasjon i sammensatte tekster med 
konkurrerende budskap og å bruke lesestrategier til å forstå eksplisitt og implisitt informasjon.

Engelsk
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Elevene skal:
• Lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster

• lese og lytte til engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig barne- og 
ungdomslitteratur og skrive og samtale om innholdet

• uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og 
situasjon

• innlede, holde i gang og avslutte samtaler om egne interesser og aktuelle emner

• Utforske og samtale om noen språklige likheter mellom engelsk og norsk, og bruke dette i egen 
språklæring

• identifisere setningsledd i ulike typer setninger og bruke
kunnskap om bøying av verb, substantiv og adjektiv i arbeid med egne muntlige og skriftlige 
tekster

• følge regler for rettskriving, ordbøying og setningsstruktur

• lese og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster

• skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, forteller, spør og 
uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker

• bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger

• Reflektere over og samtale om rollen engelsk har i eget liv

• Utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige verden

Engelsk
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Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget i opplæringa. Samfunnsfaget skal bidra til engasjement, kritisk 
tenking, skaparglede og utforskartrong og byggje opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og 
respekt. Gjennom samfunnsfaglege tenkjemåtar og metodar skal elevane utvikle eit aktivt medborgarskap bygd 
på medvit om demokrati, miljø, menneskerettar, likestilling og verdien av mangfald.

Elevane skal få innsikt i forskjellar mellom land når det gjeld styresett og ivaretaking av menneskerettar og 
minoritetar, og dei skal sjå korleis forskjellar har hatt og har innverknad på folks liv og høve til å medverke. Dei 
skal forstå kvifor konfliktar har oppstått og oppstår, og korleis dei har blitt og blir handterte. Elevane skal få 
erfaring med demokrati i praksis for å kunne påverke og medverke til samfunnsutforming.

Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og korleis dei samhandlar med andre. Dei 
skal forstå kvifor menneske søkjer saman i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av 
geografiske, historiske og notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan vere, og at elevane 
utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid.

I samfunnsfaget handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om at elevane skal bli bevisste på sin 
eigen identitet og si eiga identitetsutvikling og forstå individet som ein del av ulike fellesskap. Innsikt i korleis 
relasjonar og tilhøyrsle blir påverka av samhandling med andre, òg digitalt, er ein del av kompetansen i faget. 
Faget skal bidra til at elevane kan gjere gode livsval og handtere utfordringar knytte til seksualitet, personleg 
økonomi, rus, utanforskap og digital samhandling. Faget skal òg bidra til å skape forståing, respekt og toleranse 
for mangfald og andre sine verdiar og livsval, og gi perspektiv på kva eit godt liv kan vere. Gjennom faget skal 
elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra, til dømes i samband med menneskehandel 
og slaveri i vår tid, og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

I samfunnsfag handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om at elevane utviklar kunnskapar
og ferdigheiter for å kunne skape og delta i demokratiske prosessar. Faget skal bidra til at elevane utviklar
kunnskap om og innsikt i demokratiske verdiar og prinsipp. Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevane tenkje
kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap. Samfunnsfag skal bidra til at 
elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og 
terrorisme.

Å kunne skrive i samfunnsfag inneber å planleggje, utforme og arbeide med tekstar som er tilpassa formålet med 
skrivinga. Det inneber òg å dele, formidle og presentere kunnskap og informasjon skriftleg og å bruke 
samfunnsfaglege omgrep, byggje opp argumentasjon og utforske og problematisere samfunnsfaglege tema. 
Vidare inneber det å kunne dokumentere og presentere resultat av samfunnsfaglege undersøkingar skriftleg.

Å kunne lese i samfunnsfag inneber å utforske, tolke og reflektere kritisk over ulike historiske, geografiske og 
samfunnskunnskaplege kjelder. Vidare inneber det å finne informasjon og bevisst velje og velje bort ulike kjelder. 
Å lese inneberer å reflektere over korleis ståstad og perspektiv påverkar ulike kjelder, kjenne att argumentasjon 
og å skilje mellom meiningar, fakta og påstandar.

Samfunnsfag
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Elevene skal:
• Samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, 
og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje 
bestemte syn

• Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis 
sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar 
demografi, levekår og busetjingsmønster

• Beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere
over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der

• Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og 
samfunn kan handtere konfliktar

• Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle
forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

Samfunnsfag
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Kroppsøving

Læreplanen i kroppsøving

Kroppsøving skal bidra til å gi elevane høve til å praktisere og reflektere over samspel, medverknad, likestilling og 
likeverd. I kroppsøving skal elevane løyse utfordringar og oppgåver i eit mangfaldig læringsfellesskap. Faget skal 
òg utfordre motet deira til å tøye eigne grenser. Leik, friluftsliv, dans, symjing, idrettsaktivitetar og andre 
bevegelsesaktivitetar er ein del av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet. Kroppsøving tek vare på 
tradisjonell bevegelsesaktivitet i samfunnet, men stimulerer òg til eksperimentering og kreativ utfalding i 
alternative bevegelsesformer. Kroppsøving fremjar kritisk tenking omkring kroppsideal som kan påverke 
sjølvkjensle, helse, trening og livsstil. Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen 
og miljømedvit.

Kroppsøving gir rom for kroppsleg læring gjennom leik og øving i friluftsliv, dans, idrettsaktivitetar og andre 
bevegelsesaktivitetar. Kroppsleg læring handlar om allsidig motorisk læring, utvikling av kroppsmedvit og 
stimulering til bevegelsesglede.

Elevane skal løyse utfordringar og oppgåver i eit læringsfellesskap og kunne reflektere over samspel, samhandling 
og likeverd. I mange bevegelsesaktivitetar er deltaking, medverknad og samarbeid nødvendig for å fremje læring 
hos seg sjølv og andre. Det inneber å anerkjenne ulikskap og inkludere alle, uavhengig av føresetnader.

I kroppsøving handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om å fremje evne til samspel i 
aktivitetar og refleksjon over kva eiga deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget. Faget skal 
medverke til at elevane får kunnskap om og forståing av demokratiske verdiar og spelereglar gjennom 
medverknad og medansvar i deltaking og samarbeid.

Å kunne lese i kroppsøving er å finne, tolke og kritisk vurdere ulike former for tekstar og informasjon og å søkje
kunnskap som er nødvendig for å utvikle kompetanse i faget. Utviklinga av leseferdigheiter i kroppsøving går frå å 
hente inn og reflektere over informasjon frå enkle instruksjonar, kart og tekstar til å kunne lese meir samansette
og fagspesifikke tekstar, kart og bilete.

Å kunne rekne i kroppsøving er å bruke matematiske uttrykk for å planleggje, gjennomføre og reflektere over 
ulike forhold i mangfaldet av bevegelsesaktivitetar innanfor faget. Utviklinga av rekneferdigheiter i kroppsøving 
går frå å erfare avstand, aktivitetar, spel og leik til gjennom aukande kompleksitet, å kunne relatere 
bevegelsesaktivitetar til omgrep som vekt, fart, kraft, tid og mengd.

Digitale ferdigheiter i kroppsøving er å kunne bruke digitale ressursar til å utforske, vere skapande og løyse 
praktiske utfordringar i faget. Det inneber òg å bruke digitale ressursar bevisst og kritisk til å utvikle ein trygg 
identitet, kroppsmedvit og eit positivt sjølvbilete. Utviklinga av digitale ferdigheiter i kroppsøving går frå å kunne 
følgje reglar for digital samhandling



Kroppsøving

Kompetansemål i kroppsøving

Utforske og gjennomføre lek og spill sammen med andre i ulike 
bevegelsesaktiviteter

Bruke kart, digitale verktøy og tegn i naturen til å orientere seg i natur og 
nærmiljø 

forstå og praktisere regler for aktivitet og spill og respektere resultatene.



Kunst & Håndverk
Læreplanen i kunst & Håndverk

Kunst og håndverk er et sentralt fag for praktiske ferdigheter, kreativitet og refleksjon over visuell og materiell 
kultur. Gjennom å delta i estetiske prosesser skal elevene få erfaring med å forestille seg det som ennå ikke er, og 
et grunnlag for å medvirke i kultur- og samfunnsutvikling. Faget skal forberede elevene på et hverdags- og 
arbeidsliv som stiller krav om innovasjon, praktiske ferdigheter og evne til å gjøre estetiske og etiske valg.

Skaperglede, utforskertrang og ansvarlig medvirkning er grunnleggende verdier for samfunnet og individet. Kunst-
og kulturuttrykk løfter fram nye perspektiver og har betydning for den enkeltes personlige utvikling. Elevene skal 
få erfaring med et variert spekter av norsk og internasjonal kunst, design og håndverk.

Kjerneelementet visuell kommunikasjon innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle 
språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, 
budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i 
todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk.

I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene utvikler evne til 
skapende tankeprosesser og praktisk problemløsing. Elevene opparbeider praktiske ferdigheter og evne til å stille 
spørsmål, møte utfordringer i hverdagen og se muligheter i ukjente situasjoner.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske oppgaver i 
verkstedene.

Å kunne skrive i kunst og håndverk er å kommunisere visuelt gjennom tegn og symboler. Det innebærer også å 
kunne skrive tekster for å synliggjøre ideer, valg og meninger under det praktiske arbeidet. Videre omfatter det å 
kunne kombinere tekst og bilder i arbeid med layout og andre visuelle uttrykk.

Å kunne lese i kunst og håndverk er å tolke, forstå og vurdere visuelle og materielle omgivelser. Å kunne lese 
tekniske tegninger og anvisninger er sentralt i praktisk problemløsing og for å kunne vurdere form, funksjonalitet 
og holdbarhet.

Å kunne regne i kunst og håndverk er å bruke matematiske framgangsmåter i praktisk skapende arbeid. Det 
innebærer å ta nøyaktige mål, å beregne målestokk, volum og proporsjoner og å utforske konstruksjon av 
mønster, form og rom.

Digitale ferdigheter i kunst og håndverk innebærer å kunne bruke digitale verktøy og medier til inspirasjon, 
utprøving, dokumentasjon og presentasjon. Det innebærer også å bruke digitale verktøy og programmering i 
kreative og skapende prosesser. Kjennskap til regler om opphavsrett og personvern når man bruker egne eller 
andres bilder, filmer og skapende arbeid, er vesentlig på alle trinn.



Kompetansemål i kroppsøving

Kunst & Håndverk

Bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og 
myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte

undersøke hvordan tradisjonshåndverk utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke 
erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander

Tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk

tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og 
perspektiv

Analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller 
infografikk

Beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt 
med inspirasjon fra kulturarv

undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som 
utfordrer stereotypier

Bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt



Lære om uglearter

Hvorfor har mange kjæledyr?

Lære om bruken av naturlige vekster og utviklingen av moderne medisiner

Jobbe med kjemiske reaksjoner. 
Lære om syre og baser
Statisk elektrisitet

Hvorfor dør noen dyrearter ut? 

Hvorfor må noen bruke briller? Nærsynthet og langsynthet. Linser og lys

Hva er et damplokomotiv og hvordan virker en dampmaskin? Utviklingen av moderne transportsystemer.

lese og lytte til engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og skrive og 
samtale om innholdet

Jobbe med grammatikk, setningsoppbygging og ordstilling i engelsk. 

Lære om engelsk skolekultur. Utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige verden

Lære å tegne kart og bruk av symboler for å angi markører på et kart. 

Reflektere over hvorfor konflikter oppstår, og drøfte hvordan den enkelte og samfunn kan håndtere konflikter

Drøfte hva likestilling og likeverd har å si for et demokrati, og utvikle forslag til hvordan en kan motarbeide 
fordommer, rasisme og diskriminering

Utforske og forklare sammenhengen mellom de fire regneartene 

lage og vurdere budsjett og regnskap

måle radius, diameter og omkrets i sirkler og utforske og argumentere for sammenhengen

utforske negative tall i praktiske situasjoner

formulere og løse problem fra sin egen hverdag som har med desimaltall, brøk og prosent, og forklare egen 
tenkemåte.

lage regneuttrykk til praktiske situasjoner og finne praktiske situasjoner som passer til oppgitte regneuttrykk

Utforske og gjennomføre lek og spill sammen med andre i ulike bevegelsesaktiviteter

Forstå og praktisere regler for aktiviteter og spill og respektere resultatene. 

Bruk av nærmiljøet og forsvarlig bruk av ulike verktøy.

tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

Beskrive mangfoldet i klestradisjoner

designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkter

Aktiviteter i perioden


