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AKTUELLE KJERNEELEMENTER OG KOMPETANSEMÅL I ULIKE FAG (VG1) 

 

Geografi  

Kjerneelementer  Kompetansemål  

Elevane skal kunne utforske, 

gjennomføre undersøkingar og vere aktivt skapande, 

med utgangspunkt i nærmiljøet sitt, for å utvikle 

geografisk forståing. Dei skal òg kunne bruke 

informasjon frå ulike typar kjelder og kritisk 

vurdere kor pålitelege og relevante desse kjeldene 

er.   

gjennomføre eit feltarbeid for 

å undersøkje og presentere geografiske 

forhold   

utforske og presentere geografiske 

forhold og prosessar ved å bruke ulike 

kjelder, inkludert kart   

Elevane skal kunne forstå samanhengar mellom 

natur og samfunn som rammer for livsgrunnlag og 

levekår. Med utgangspunkt i si eiga 

livsverd skal elevane utvikle forståing for 

geografisk mangfald og variasjon og 

identifisere likskapar og forskjellar mellom ulike 

geografiske nivå.   

gjere greie for korleis indre og ytre 

krefter har danna ulike landskap, 

og utforske og gi døme på korleis 

menneska som bur der, kan 

utnytte ressursane   

gjere greie for årsaker til 

demografiske endringar   

 
 

Naturfag  

Kjerneelementer  Kompetansemål   

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og 

utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, 

undring, utforsking og erfaring forstå verden 

omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv.   

utforske en selvvalgt naturfaglig 

problemstilling, presentere funn og 

argumentere for valg av metoder   

Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små 

systemer virker sammen. De skal også forstå 

hvordan kroppen utvikler seg, og hvordan fysisk 

og psykisk helse kan ivaretas. Kunnskap om 

kroppens systemer og hvordan de påvirker 

hverandre, skal hjelpe elevene til å ta vare på egen 

kropp og helse i et livslangt perspektiv.    

drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål 

og vurdere pålitelighet i informasjon fra 

ulike kilder   

gjøre rede for hvordan noen miljøgifter 

kan akkumuleres i næringskjeder, 

og vurdere tiltak for å ta vare på helse og 

miljø   
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Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av 

naturen og miljøet. Elevene skal få en grunnleggende 

forståelse av hvordan jorda er dannet, og hvordan livet 

på jorda har utviklet seg. Kunnskap om jorda som 

system og hvordan menneskene påvirker dette 

systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige 

valg.   

gjøre rede for hvordan klimaendringer 

påvirker evolusjon, utbredelse av arter og 

biologisk mangfold   

 

 

Samfunnskunnskap  

Kjerneelementer  Kompetansemål  

Undring og utforsking:   

Elevane skal kunne undre seg og reflektere over, og 

vurdere korleis kunnskap om samfunnet blir til. Dei 

skal få vere nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkjande 

og skapande saman med andre. Elevane skal innhente 

og bruke informasjon frå fleire og ulike typar kjelder 

for å ta opp forhold i samfunnet og deira eige liv. Dei 

skal kunne gjere ei kritisk vurdering av kjeldene med 

tanke på formål, tendens og kor pålitelege og 

relevante dei er.   

Utforske og presentere dagsaktuelle 

tema eller debatter ved å bruke 

samfunnsfaglege metodar, kjelder og 

digitale ressursar, og argumentere for 

sine eigne og andre sine meiningar og 

verdiar   

Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking:   

Elevane skal kunne vurdere samanhengar i samfunnet 

ut frå forskjellige perspektiv. Dei skal kunne stille 

spørsmål til korleis makt er organisert, og korleis 

makt verkar. Dei skal òg utvikle kulturforståing og 

kunne forstå kvifor menneske tek andre val enn dei 

sjølve.   

Reflektere over likskapar og ulikskapar 

i kulturuttrykk, identitet og levesett 

innanfor og mellom majoritet og 

minoritet i Noreg […]   

Innhente informasjon om forskjellige 

former for sosial ulikskap i Noreg og 

drøfte samanhengen mellom ulikskap 

og utanforskap   

Identitet og livsmeistring:   

Elevane skal forstå korleis menneske utviklar identitet 

og samhandlar med andre. Med utgangspunkt i si eiga 

livsverd skal elevane få ei forståing av kven dei er, og 

korleis dei kan meistre eigne liv.   

Gjere greie for sosialisering og drøfte 

korleis identiteten og sjølvkjensla til 

ungdom blir påverka 

gjennom sosialisering   
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Norsk  

Kjerneelementer  Kompetansemål  

Muntlig kommunikasjon   

Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke 

og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge 

på andres innspill i faglige samtaler. De skal 

presentere, fortelle og diskutere på 

hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, 

foran et publikum og med bruk av digitale 

ressurser.   

    

Skriftlig tekstskaping   

Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som 

meningsfull. De skal kunne skrive på hovedmål og 

sidemål i ulike sjangre og for ulike formål, og de 

skal kunne kombinere skrift med andre 

uttrykksformer. Videre skal de kunne vurdere 

andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra 

tilbakemeldinger.   

reflektere over hvordan tekster framstiller 

møter mellom ulike kulturer   

lytte til andre, bygge opp saklig 

argumentasjon og bruke retoriske 

appellformer i diskusjoner   

bruke ulike kilder på en kritisk, 

selvstendig og etterrettelig måte   

greie ut om og drøfte norskfaglige eller 

tverrfaglige temaer muntlig   

skrive fagartikler som greier ut om og 

drøfter norskfaglige eller tverrfaglige 

temaer    

 

 

Engelsk  

Kjerneelementer  Kompetansemål  

Kommunikasjon   

Kommunikasjon innebærer å skape mening 

med språk og å kunne bruke språket i formelle 

og uformelle sammenhenger. Elevene skal ta i 

bruk egnede strategier for å kommunisere 

muntlig og skriftlig i forskjellige situasjoner 

og ved å bruke ulike medier og kilder.   

Lytte til, forstå og bruke akademisk språk i 

arbeid med egne muntlige og skriftlige 

tekster   

Uttrykke seg nyansert og presist med flyt og 

sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte 

setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker 

og situasjon   
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Matematikk 1T  

Kjerneelementer  Kompetansemål  

Elevane skal ha innsikt i korleis modellar i 

matematikk blir brukte for å beskrive 

fenomen frå dagleglivet, arbeidslivet og 

samfunnet elles. Det handlar òg om å kritisk 

vurdere om modellane er gyldige, og 

kva avgrensingar dei har, vurdere modellane i 

lys av dei opphavlege situasjonane og vurdere 

om dei kan brukast i andre situasjonar.    

modellere situasjonar knytte til 

ulike tema, drøfte, presentere    

og forklare resultata og argumentere for 

om modellane er gyldige   

Representasjonar i matematikk 

er måtar å uttrykkje matematiske 

omgrep, samanhengar og problem på.   

Kommunikasjon i matematikk handlar om 

at elevane bruker matematisk språk i samtalar, 

argumentasjon og resonnement. Elevane må få 

høve til å bruke matematiske representasjonar i 

ulike samanhengar gjennom eigne erfaringar og 

matematiske samtalar. Elevane må 

kunne omsetje mellom 

matematiske representasjonar og daglegspråket 

og veksle mellom ulike representasjonar.   

lese, hente ut og vurdere    

matematikk i relevante tekstar om ulike tema 

og    

presentere relevante berekningar og analysar 

av resultata   
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Matematikk 1P  

Kjerneelementer  Kompetansemål  

Elevane skal ha innsikt i 

korleis modellar i matematikk blir brukte 

for å beskrive dagleglivet, arbeidslivet 

og samfunnet elles.   

Det handlar òg om å kritisk vurdere 

om modellane er gyldige, og 

kva avgrensingar dei har, 

vurdere modellane i lys 

av dei opphavlege situasjonane og 

vurdere om dei kan brukast i 

andre situasjonar.   

lese, hente ut og    

vurdere matematikk 

i tekstar om situasjonar frå lokalmiljøet, gjere berekn

ingar knytte til dette og presentere og argumentere 

for resultata   

Representasjonar i matematikk 

er måtar å uttrykkje matematiske 

omgrep, samanhengar og problem på.   

Kommunikasjon i 

matematikk handlar om at elevane bruker 

matematisk språk i samtalar, 

argumentasjon og 

resonnement. Elevane må få høve til å 

bruke matematiske representasjonar i 

ulike samanhengar gjennom 

eigne erfaringar og 

matematiske samtalar. Elevane må 

kunne omsetje mellom 

matematiske representasjonar og daglegs

pråket og veksle mellom 

ulike representasjonar.   

modellere situasjonar knytte til tema frå samfunnsliv 

og arbeidsliv,    

presentere og argumentere for resultata og for 

når modellane er gyldige   

 


