
v4-29.07.2015 

 

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling legevakt og akuttmedisin 
Bjørn Jamtli, tlf.:    

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Innland 31929616 
 
 
 

 

 
 
 
Høring av fornyelsen av læreplaner i Kunnskapsløftet (LK20) 

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 18. mars 2019  
 
Helsedirektoratet vil i tråd med høringsbrevet avgi digital høringsuttalelse på www.udir.no 
I tillegg til dette har vi funnet grunn til å redegjøre nærmere for våre vurderinger til 
Kunnskapsdepartementet. 
 
Bakgrunn 
Hvert år behandles 300.000 mennesker for skader i Norge. 2500 av disse dør. Mer enn 12.000 
får hjerneslag og 3500 mennesker får hjertestans utenfor sykehus. Den samfunnsøkonomiske 
kostnaden av hjerneslag er alene beregnet til mellom 7-8 milliarder kroner årlig.  
 
Norge har godt utbygde og svært kompetente akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 
Likevel er det en erkjennelse at liv går tapt ved at det ikke iverksettes livreddende 
førstehjelpstiltak før ambulanse eller lege når frem til pasienten. Denne erkjennelsen er 
bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet har initiert en nasjonal førstehjelpsdugnad 
Sammen redder vi liv. Målet for satsningen er å øke overlevelsen og redusere varige 
funksjonstap ved akutt sykdom og skade utenfor sykehus. Helsedirektoratet er gitt i oppdrag 
lede og koordinere dette arbeidet.  
 
For å kunne redde flere liv er det avgjørende at vi klarer å mobilisere befolkningen og hver 
enkelt av oss til å yte livreddende førstehjelp i minuttene frem til ambulanse eller lege er 
fremme hos pasienten. En slik mobilisering skal muliggjøres gjennom en modell for livslang 
førstehjelpsopplæring som starter i barnehagen, videreføres i skolen, førerkortopplæringen, 
arbeidslivet og sist, men ikke minst, når man har gått ut av arbeidslivet. Satsningen innebærer 
betydelig innsats fra både helsetjenesten, utdanningsinstitusjoner, andre offentlige etater, 
frivillige organisasjoner og andre samfunnsaktører. 
 
  
Helsedirektoratets vurderinger 
Helsedirektoratet anser det å sikre obligatorisk opplæring i livreddende førstehjelp av barn i 
grunnskolen som et svært viktig element i den nasjonale førstehjelpssatsningen. Dette fordi det 
foreligger god evidens for at barn kan redde liv, både ved at de klarer å identifisere alvorlig og 
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tidskritisk sykdom eller skade, at de lærer seg å varsle om dette, og at de også klarer å 
iverksette enkle livreddende førstehjelpstiltak som f.eks. å etablere frie luftveier og legge 
bevisstløse pasienter i stabilt sideleie.  Livreddende førstehjelp i grunnskolen vil være en 
naturlig videreføring av opplæringen som blir gitt i barnehagene gjennom Røde Kors 
førstehjelpsprogram Henry- førstehjelp i barnehagen.  Opplæring i livreddende førstehjelp av 
barn i grunnskolen danner også grunnlag for senere undervisningsopplegg i videregående skole, 
trafikalt grunnkurs, arbeidslivet osv.    
 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har på oppdrag fra Helsedirektoratet og i 
samarbeid med Gjensidigestiftelsen utviklet og finansiert læremidler og lærerveiledning for 
livreddende førstehjelpsundervisning i grunnskolen. Undervisningsopplegget er utviklet i tett 
samarbeid med lærere i grunnskolen. SINTEF og flere andre fagmiljøer har bidratt til kunnskaps-
grunnlag, evaluering og innovasjon.  Undervisningsopplegget har vært pilotert ved 7 skoler med 
totalt 2500 elever, og skal nå tilpasses Utdanningsdirektoratets krav til universell utforming.  
Undervisningsopplegget er tilgjengelig kostnadsfritt for alle landets skoler. Helsedirektoratet vil 
sikre at undervisningsopplegget blir vedlikeholdt og videreutviklet i tråd med skolenes behov 
for læremidler.   
   
I prosessen med å utvikle nye læreplaner for grunnskolen har Helsedirektoratet vært i dialog 
med Utdanningsdirektoratet om betydningen av at livreddende førstehjelp tas inn i nye 
læreplaner. Vi har gitt innspill til alle høringsrunder og avholdt møter med ansvarlig avdeling i 
Utdanningsdirektoratet. I sakens anledning har vi også tilskrevet Utdanningsdirektoratet i eget 
brev for å klargjøre og understreke våre faglige vurderinger.     
 
På tross av vår dialog med Utdanningsdirektoratet registrerer vi at livreddende førstehjelp ikke 
inngår i høringsutkastet til nye læreplaner for grunnskolen. Dette mener vi er svært uheldig. 
Ved å ta inn livreddende førstehjelp i læreplanene understøtter utdanningsmyndighetene en 
solid forankret satsning for å redde liv og styrke den samlede helsemessige beredskapen for 
større hendelser i Norge.    
 
Konklusjon 
I tråd med vår høringsuttalelse som vil bli avgitt digitalt til Utdanningsdirektoratet ber vi med 
dette om at Kunnskapsdepartementet bidrar til å sikre at livreddende førstehjelp defineres som 
et eget obligatorisk kompetansemål i nye læreplaner for grunnskolen. 
  
Vennlig hilsen 
 
Bjørn Guldvog 
Helsedirektør             Marte Gerhardsen 

 Divisjonsdirektør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Læreplan i kroppsøving 

1. OM FAGET 

1.1. FAGRELEVANS 

Kroppsøvingsfaget skal medverke til at elevane sansar, opplever, lærer og skapar med kroppen. 

Bevegelse er grunnleggjande hos mennesket og har eigenverdi. Kroppsøving skal stimulere til ein 

fysisk aktiv livsstil og bevegelsesglede. Det sosiale aspektet ved bevegelsesaktivitet og 

naturferdsel saman med andre gjer kroppsøving til ein viktig arena for å fremje samarbeid, 

forståing og respekt for kvarandre. Gjennom kroppsøvingsfaget skal elevane få kunnskap om 

trening, livsstil og helse og erfaring med kva eigen innsats har å seie for å oppnå mål. Faget skal 

motivere elevane til å halde ved like ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter avslutta 

skulegang og i framtidig arbeidsliv. 

1.2. KJERNEELEMENT 

Kjerneelementa i kroppsøving rammar inn det viktigaste innhaldet i faget og beskriv det elevane 

må lære for å kunne meistre og bruke faget. 

1.2.1. BEVEGELSE OG KROPPSLEG LÆRING 

Elevane skal bli kjende med å vere i bevegelse åleine og saman med andre ut frå eigne 

interesser, intensjonar og føresetnader. Elevane utforskar eigen identitet og eige sjølvbilete, og 

reflekterer over og tenkjer kritisk om samanhengane mellom bevegelse, kropp, trening og helse. 

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. 

1.2.2. DELTAKING OG SAMSPEL I BEVEGELSESAKTIVITETAR 

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. 

1.2.3. UTEAKTIVITETAR OG NATURFERDSEL 

Elevane skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under 

vekslande årstider. Naturopplevingar og trygg og berekraftig ferdsel er sentralt. Kroppsøving skal 

gi oppleving av ulike kulturar innan friluftsliv, inkludert aktivitetar knytt til samisk kultur. 



 

1.3. VERDIAR OG PRINSIPP 

Bevegelseskultur i form av 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. Faget utfordrar elevanes 

mot til å tøye eigne grenser. Kroppsøving fremjar kritisk tenking omkring kroppsideal og 

bevegelseskulturar som kan påverke sjølvkjensle, helse, trening og livsstil. Uteaktivitet og 

naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit. I kroppsøving skal 

elevane løyse utfordringar og oppgåver i eit mangfaldig læringsfellesskap. Kroppsøving gir 

elevane høve til å praktisere og reflektere over samspel, medverknad, likestilling og likeverd på 

ulike måtar.  

1.4. TVERRFAGLEGE TEMA 

1.4.1. FOLKEHELSE OG LIVSMEISTRING 

I kroppsøvingsfaget handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om å fremje god 

psykisk og fysisk helse og gi elevane verktøy til å ta ansvarlege livsval. Faget skal fremje eit 

positivt sjølvbilete som kan gi elevane ein trygg identitet. Faget skal medverke til at elevane får 

kunnskap om ulike perspektiv på bevegelsesaktivitetar og helse. Elevane skal òg lære å forvalte 

helse som ressurs på ein måte som gagnar den enkelte, og lære å ta val som er gode for eiga og 

andre si helse gjennom livet. 

1.4.2. BEREKRAFTIG UTVIKLING 

I kroppsøvingsfaget handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om naturopplevingar 

med vekt på trygg og berekraftig ferdsel. Det medverkar òg til forståing for at vala den enkelte 

gjer, har betydning og konsekvensar for berekraftig utvikling og vern av livet på jorda både 

lokalt, regionalt og globalt. 

1.5. GRUNNLEGGJANDE FERDIGHEITER 

1.5.1. MUNNLEGE FERDIGHEITER 

Munnlege ferdigheiter i kroppsøving er å lytte og kommunisere i bevegelsesaktivitetar, og kunne 

forklare og uttrykkje eigne erfaringar og refleksjonar. Utviklinga av munnlege ferdigheiter i 

kroppsøving går frå språkleg utforsking i bevegelseserfaringar til vidare refleksjon og drøfting 

rundt sentralt innhald i faget. Gjennom deltaking og samspel i aktivitetar vil kommunikasjon, 

språk og omgrep kunne utviklast. 

1.5.2. Å KUNNE SKRIVE 

Å kunne skrive i kroppsøving er å planleggje, gi uttrykk for, vurdere og reflektere over eiga 

utvikling i faget. Å skrive i kroppsøving inneber å utforme eigne treningsplanar og beskrive eigne 

naturopplevingar. Utviklinga i å kunne skrive i kroppsøving går frå å bruke teikningar, bilete, 

figurar og planar til å bruke meir samansette fagspesifikke tekstar og byggje opp under 

utforskande arbeidsformer i faget. Å skrive i kroppsøving legg grunnlag for vidare utforsking av 

eigne muligheiter og forbetring av eigne ferdigheiter undervegs i opplæringa. 



 

1.5.3. Å KUNNE LESE 

Å kunne lese i kroppsøving er å finne, tolke og kritisk vurdere ulike former for tekstar og 

informasjon og søkje kunnskap som er nødvendig for å utvikle kompetanse i faget. Utviklinga i å 

kunne lese 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. 

1.5.4. Å KUNNE REKNE 

Å kunne rekne i kroppsøving er å bruke matematiske uttrykk for å planleggje, gjennomføre og 

reflektere over ulike forhold i faget sitt mangfald av bevegelsesaktivitetar. Utviklinga i å kunne 

rekne 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. 

1.5.5. DIGITALE FERDIGHEITER 

Digitale ferdigheiter i kroppsøving er å kunne bruke digitale ressursar til å utforske, vere 

skapande og kunne løyse praktiske utfordringar i faget. Det innebærer 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 og personvern til å planleggje og vurdere eigentrening ved hjelp av digitale 

ressurser. 

2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 2. ÅRSTRINN 

2.1.1. KOMPETANSEMÅL ETTER 2. ÅRSTRINN 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre 

 utforske og gjennomføre grunnleggjande bevegelsar som å krype, gå, springe, hinke, satse, 

lande, vende og rulle i ulike miljø ut frå eigne føresetnader 

 øve på å avlevere, ta imot og leike med ulike reiskapar og balltypar 

 leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø 

 leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenjing til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape 

framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn 

 forstå og praktisere enkle reglar for samspel i ulike bevegelsesaktivitetar 

 utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider 

 forstå og praktisere turreglar og bruke klede etter vêr og forhold i naturen 

 øve på trygg ferdsel i trafikken 

 øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp 



 

2.1.2. UNDERVEGSVURDERING 

Elevane skal få muligheit til å utvikle kompetansen sin gjennom undervegsvurderinga. Elevane 

utvikler og viser kompetanse på 1. og 2. trinn når dei åleine og saman med andre deltar i, øver 

og utfordrar eigne muligheiter for bevegelse i ulike bevegelsesaktivitetar, både inne og ute i 

naturen i nærmiljøet. 

Læraren skal leggje til rette for varierte bevegelsesaktivitetar og oppgåver som opnar for at 

fagleg utvikling hos elevane kan komme til syne på ulike måtar. Fagleg utvikling hos elevane gir 

grunnlag for å kartleggje og vurdere om elevane har motoriske utfordringar eller andre 

bevegelsesutfordringar som kan få føljer for utvikling og meistring i faget. Læraren skal gi 

elevane rettleiing i og støtte til å å løyse faglege oppgåver og bevegelsesutfordringar ut fra eigne 

føresetnader. Læraren skal med utgangspunkt i det elevane viser av kompetanse, tilpasse 

opplæringa og planleggje for elevanes vidare læring. Vurderinga skal bidra til at elevane blir 

kjende med seg sjølv og invitere til å samtale om ulike bevegelseserfaringar, ferdsel og 

opplevingar i naturen og kva som er forventa å lære i kroppsøving. Vurderinga skal motivere 

elevane til å delta og halde fram med å øve òg når det ikkje gir resultat i prestasjon eller 

ferdigheitsutvikling. Læraren må hjelpe elevane til å sette ord på kva dei får til og kva dei treng å 

øve meir på for å kunne veilede elevane ut frå deira eigne føresetnader. 

2.2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 4. ÅRSTRINN 

2.2.1. KOMPETANSEMÅL ETTER 4. ÅRSTRINN 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 utforske og gjennomføre leik, idrettsaktivitetar, dans og andre bevegelsesaktivitetar 

 bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar 

 utforske og øve på basisferdigheiter som å føre, kaste, sprette og ta imot ball 

 vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs 

dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på 

magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp 

på land 

 forstå og bruke reglar for samhandling i spel og bevegelsesaktivitetar 

 forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere kvarandre i ulike 

bevegelsesaktivitetar 

 utforske uteaktivitetar og samarbeide med andre under vekslande årstider i nærmiljøet  

 lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng 

 øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen 

 forstå og følge regler i trafikken 

2.2.2. UNDERVEGSVURDERING 

Elevane skal få muligheit til å utvikle kompetansen sin gjennom undervegsvurderinga. Elevane 

utvikler og viser kompetanse på 3. og 4. trinn når dei deltar i og øver for å lære i ulike 

bevegelseaktivitetar, samarbeidar og inkluderar andre i leik og samspel og utforskar 

uteaktivitetar under vekslande årstider i nærmiljøet. 



 

Læraren skal leggje til rette for varierte bevegelsesaktivitetar og oppgåver som opnar for at 

fagleg utvikling hos elevane kan komme til syne på ulike måtar. Fagleg utvikling hos elevane gir 

grunnlag for å kartleggje og vurdere om elevane har motoriske utfordringar eller andre 

bevegelsesutfordringar som kan få føljer for utvikling og meistring i faget. Læraren skal bruke 

informasjon om elevanes utvikling til å tilpasse opplæringa og leggje til rette for vidare læring. 

Vurderinga skal bidra til at elevane blir kjende med seg sjølve, og invitere til å samtale om ulike 

bevegelseserfaringar, deltaking saman med andre, ferdsel og opplevingar i naturen og kva som 

er forventa å lære i kroppsøving. Vurderinga skal motivere elevane til å delta og halde fram med 

å øve òg når det ikkje gir resultat i prestasjon eller ferdigheitsutvikling. Læraren skal leggje til 

rette for at elevane får øve på å vurdere eigne læringsprosessar. Elevane skal få hjelp til å sette 

ord på kva dei får til, kva som kan forbedrast og korleis dei kan auke kompetansen i faget. 

Vurderinga skal motivere elevane til å delta og halde fram med å øve òg når det ikkje gir resultat 

i prestasjon eller ferdigheitsutvikling. 

2.3. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 7. ÅRSTRINN 

2.3.1. KOMPETANSEMÅL ETTER 7. ÅRSTRINN 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar 

 øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre 

 gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

 utforske og reflektere over ulike kulturelle og alternative bevegelsesaktivitetar i samarbeid 

med andre 

 bruke og forstå ulike typar kart og digitale verktøy for å orientere seg i ulike situasjonar og 

miljø 

 forstå og praktisere reglar for aktivitet og spel og respektere resultata 

 forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere 

tilpassa andre sine føresetnader, ikkje berre eigne 

 utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn 

 vurdere tryggleiken i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn 

innandørs og utandørs 

 bruke nærmiljøet og utforske lokale friluftslivkulturar 

 gjere greie for allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen 

 gjennomføre overnattingstur og reflektere over eigne naturopplevingar 

2.3.2. UNDERVEGSVURDERING 

Elevane skal få muligheit til å utvikle kompetansen sin gjennom undervegsvurderinga. Elevane 

utvikler og viser kompetanse på 5., 6. og 7. trinn når dei deltar og lærer i varierte 

bevegelsesaktivitetar, praktiserar reglar for aktivitet og spel, forstår ulikskapar mellom seg sjølve 

og andre i bevegelsesaktivitar. Elevane viser òg kompetanse gjennom å reflektere over 

bevegelsesaktivitetar, sosialt samspel, og naturferdsel og naturopplevingar. 



 

Læraren skal leggje til rette for varierte bevegelsesaktivitetar og oppgåver som opnar for at 

fagleg utvikling hos elevane kan komme til syne på ulike måtar. Læraren skal bruke informasjon 

om elevanes utvikling til å tilpasse opplæringa og leggje til rette for vidare læring. Vurderinga 

skal bidra til at elevane utviklar forståing for seg sjølve og blir bevisste på eigne interesser og 

føresetnader. Læraren og elevane skal ha jevnleg dialog om elevanes deltaking og erfaringer 

med bevegelsesaktivitetane, samspel med andre og opplevingar i naturen ut frå kva som er 

forventa å lære i kroppsøving. Læraren skal gi elevane veiledning som motiverar til vidare 

innsats og leggje til rette for at elevane får vurdere eigen læringsprosess og reflektere over eigen 

utvikling. 

2.4. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 10. ÅRSTRINN 

2.4.1. KOMPETANSEMÅL ETTER 10. ÅRSTRINN 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 utforske eigne moglegheiter opp mot trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

 trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 

 øve på og gjennomføre danseaktivitetar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman 

med medelevar skape og presentere dansekomposisjonar 

 reflektere over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunn påverkar 

bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete 

 planleggje og gjennomføre bevegelsesaktivitetar som kan gjennomførast ved skadar eller 

sjukdom  

 bruke egne ferdigheitar og kunnskapar til å medverke til framgang for andre 

 anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitet og inkludere alle, 

uavhengig av føresetnader 

 bruke og forstå kart, kompass og digitale verktøy for å orientere seg i kjende og ukjende 

miljø 

 forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen 

 planleggje og gjennomføre naturferdsel i ulike årstider, også med overnatting ute, og 

reflektere over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre 

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

ferdsel 

2.4.2. UNDERVEGSVURDERING 

Elevane skal få muligheit til å utvikle kompetansen sin gjennom undervegsvurderinga. Elevane 

utvikler og viser kompetanse på 8., 9. og 10. trinn ved å trene på og bruke kunnskapar og 

ferdigheiter i stadig meir komplekse bevegelsessituasjonar ut frå eigne føresetnader, bruke eigne 

ferdigheiter og kunnskapar for at andre òg skal få framgang i faget, og anerkjenne ulikskap 

mellom seg sjølve og andre i bevegelsesaktivitet. Elevane viser òg kompetanse gjennom å 

ferdast i naturen i ulike årstider, også med overnatting ute, og gjennom å reflektere over kva 

naturopplevingar har å seie for ein sjølv og andre. 



 

Læraren skal leggje til rette for varierte bevegelsesaktivitetar og oppgåver som opnar for at 

fagleg utvikling hos elevane kan komme til syne på ulike måtar. Læraren skal bruke informasjon 

om elevanes utvikling til å tilpasse opplæringa og leggje til rette for vidare læring ut frå 

kompetansemåla i faget. Læraren skal gi elevane rettleiing og støtte til å løyse faglege oppgåver 

og bevegelsesutfordringar ut frå deira bevegelsesføresetnader. Forventing om framgang i faget 

må sjåast i samanheng med høvet til å øve. Vurderinga skal ta sikte på å motivere elevane til å 

delta og halde fram med å øve òg når det ikkje gir resultat i prestasjon eller ferdigheitsutvikling. 

Samtaler om eigen deltaking og eigne erfaringer med bevegelsesaktivitetane skal bidra til 

refleksjoner og vurdering over eigen utvikling i faget. 

2.4.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderinga skal uttrykkje elevanes sluttkompetanse i faget. Læraren skal planleggje 

og leggje til rette for at elevane på varierte måtar får vise sin samla kompetanse i faget. 

Standpunktvurderinga skal uttrykkje elevanes samla kompetanse ut frå kompetansemåla etter 

10. trinn. Til grunn for sluttvurderinga må det ligge eit breitt utval av ulike bevegelsesaktivitetar 

og oppgåver der elevane må vise kompetanse, åleine og saman med andre, i kjende og ukjende 

situasjoner. I kroppsøving er samspel med andre, øving og deltaking i ulike bevegelsesaktivitetar 

og naturferdsel vesentlege trekk ved kompetansen i faget. Fordi opplæringa skal stimulere til 

bevegelsesglede og ein fysisk aktiv livsstil ut frå eigne føresetnader, skal elevanes innsats ha 

innverknad på vurderinga, òg der eleven ikkje har framgang eller meistrer sjølve aktiviteten så 

godt. 

2.5. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 

2.5.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 trene på og utvikle eksisterande og nye dansar, idrettsaktivitetar og andre 

bevegelsesaktivitetar 

 utforske og skape leik og spel saman med andre 

 planleggje og gjennomføre metodar for øving og trening for å oppnå individuelle mål, også 

når ein ikkje fullt ut kan delta i aktiviteten 

 bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å samarbeide og gjere andre gode i aktivitet og 

samspel 

 utføre livreddende førstehjelp og enkel skadebehandling 

 bruke kart, kompass og digitale verktøy for å kunne vurdere og gjere val som sikrar 

tryggleiken for seg sjølv og andre 

 bruke lokale tradisjonar for ferdsel i naturen under vekslande årstider 

2.5.2. UNDERVEGSVURDERING 

Elevane skal få muligheit til å utvikle kompetansen sin gjennom undervegsvurderinga. Elevane 

utvikler og viser kompetanse på vg1 ved å øve og trene for å oppnå individuelle mål og utvikle 

bevegelsesaktivitetar, utforske leik og spel saman med andre og når dei får høve til å bruke 

eigne ferdigheiter og kunnskapar til å samarbeide og gjere andre gode i aktivitet og samspel. 

Elevane viser òg kompetanse ved å bruke lokale tradisjonar for ferdsel i naturen. 



 

Læraren skal leggje til rette for varierte oppgåver som opnar for at kompetanse og fagleg 

utvikling hos elevane kan komme til syne på ulike måtar. Med utgangspunkt i kunnskap om 

eksisterande kompetanse og i dialog om kva som er forventa ut frå kompetansemåla i faget, 

planlegg læraren og elevane vidare arbeid og progresjon. Forventning om framgang i faget må 

sjåast i samanheng med høvet til å øve. Vurderinga skal bidra til at elevane opplever meistring 

og motivasjon for å kunne ta sjølvstendige val for å nå eigne mål. Læraren skal leggje til rette for 

at elevane får utforske og utvikle sin eigen fysiske og motoriske kapasitet. Samtaler om eigen 

deltaking og eigne erfaringer med bevegelsesaktivitetane skal bidra til refleksjoner og vurdering 

over eigen utvikling i faget. Elevane skal gjennom vurderinga få rettleiing og støtte til å løyse 

faglege oppgåver og bevegelsesutfordringar ut frå eigne føresetnadar. Vurderinga skal motivere 

elevane til å delta og halde fram med å øve òg når det ikkje gir resultat i prestasjon eller 

ferdigheitsutvikling. 

2.6. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG2 

2.6.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG2 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og forstå korleis ulike 

aktivitetar påverkar og utviklar motoriske ferdigheiter, koordinasjon, styrke, bevegelse og å 

vere uthaldande 

 utføre trening på eigenhand og reflektere over korleis fysisk aktivitet kan medverke til ein 

helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang og i framtidige arbeidsliv 

 praktisere reglar for å delta i ulike bevegelsesaktivitetar og medverke til læring for andre 

 planleggje og gjennomføre aktivitetar ute både haust, vinter og vår, der formålet er å ha 

gode naturopplevingar 

 praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne greie seg sjølv på tur  

2.6.2. UNDERVEGSVURDERING 

Elevane skal få muligheit til å utvikle kompetansen sin gjennom undervegsvurderinga. Elevane 

utvikler og viser kompetanse på vg2 gjennom deltaking og læring i leik og varierte 

bevegelsesaktivitetar, trening på eigenhand, medverknad til læring for andre, berekraftig ferdsel 

i naturen og sjølvstende i friluftsliv. 

Læraren skal leggje til rette for oppgåver som opnar for at kompetanse og fagleg utvikling hos 

elevane kan komme til syne på ulike måtar. Med utgangspunkt i kunnskap om eksisterande 

kompetanse og i dialog om kva som er forventa ut frå kompetansemåla i faget, planlegg læraren 

og elevane vidare arbeid og progresjon for den einskilde. Vurderinga skal bidra til at elevane 

opplever meistring og motivasjon for å kunne fortsette og arbeide mot eigne mål. Læraren skal 

invitere elevane til samtale og refleksjon omkring trening og utvikling for å oppretthalde ein aktiv 

livsstil etter avslutta skolegang og i fremtidig arbeidsliv. Elevane er forventa å utforske og utvikle 

eigne bevegelsesmuligheiter og utfordre sin eigen fysiske og motoriske kapasitet. Læraren skal gi 

elevane rettleiing og støtte til å løyse faglege oppgåver og bevegelsesutfordringar ut frå eigne 

føresetnadar. Vurderinga skal ta sikte på å motivere elevane til å delta og halde fram med å øve 

òg når det ikkje gir resultat i prestasjon eller ferdigheitsutvikling. 



 

2.6.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderinga skal uttrykkje elevanes sluttkompetanse i faget. Læraren skal planleggje 

og leggje til rette for at elevane på varierte måtar får vise sin samla kompetanse i kroppsøving. 

Standpunktvurderinga skal uttrykkje elevanes samla kompetanse ut frå kompetansemåla etter 

vg2. Til grunn for sluttvurderinga må det liggje eit breitt utval av ulike bevegelsesaktivitetar og 

oppgåver der eleven må vise kompetanse i kjende og ukjende situasjoner, åleine og saman med 

andre. I kroppsøving er samspel med andre, øving og deltaking i ulike bevegelsesaktivitetar og 

naturferdsel vesentlege trekk ved kompetansen i faget. Fordi opplæringa skal stimulere til 

bevegelsesglede og ein fysisk aktiv livsstil ut frå eigne føresetnader, skal elevanes innsats ha 

innverknad på vurderinga, òg der eleven ikkje har framgang eller meistrer sjølve aktiviteten så 

godt. 

2.7. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG3 

2.7.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG3 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 øve på og meistre idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar ut frå eigne føresetnader 

 planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening og forklare korleis dette kan medverke til 

ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter avslutta skolegang 

 beskrive og drøfte samanhengar mellom bevegelse, kropp, trening og helse i samfunnet 

 samarbeide om å løyse praktiske oppgåver i eit læringsfellesskap og ut frå øving og aktivitet 

reflektere over korleis eigen medverknad kan påverke andre 

 planleggje, gjennomføre og vurdere uteaktivitetar og friluftsliv i nærområdet 

2.7.2. UNDERVEGSVURDERING 

Elevane skal få muligheit til å utvikle kompetansen sin gjennom undervegsvurderinga. Elevane 

utvikler og viser kompetanse på vg3 gjennom å øve på og meistre varierte bevegelsesaktivitetar 

ut frå eigne føresetnader, og ved å samarbeide om å løyse praktiske oppgåver i eit 

læringsfellesskap. Elevane viser òg kompetanse gjennom å planleggje, gjennomføre og vurdere 

eigentrening, uteaktivitetar og friluftsliv i nærområdet. 

Læraren skal leggje til rette for oppgåver som opnar for at kompetanse og fagleg utvikling hos 

elevane kan komme til syne på ulike måtar. Med utgangspunkt i kunnskap om eksisterande 

kompetanse og i dialog om kva som er forventa ut frå kompetansemåla i faget, planlegg læraren 

og elevane vidare arbeid og progresjon for den einskilde. Læraren skal gi elevane rettleiing og 

støtte til å løyse faglege oppgåver og bevegelsesutfordringar ut frå eigne føresetnadar. Elevane 

er forventa å utforske og utvikle eigne bevegelsesmuligheiter og utfordre sin eigen fysiske og 

motoriske kapasitet. Læraren og elevane skal ha jevnleg dialog om korleis trening kan medverke 

til ein helsefremjande livsstil etter avslutta skolegang og i fremtidig arbeidsliv. Vurderinga skal 

bidra til at elevane opplever meistring og motivasjon for å kunne fortsette og arbeide mot eigne 

mål. Vurderinga skal motivere elevane til å halde fram med å øve, òg når det ikkje gir resultat i 

prestasjon eller ferdigheitsutvikling. 



 

2.7.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderinga skal uttrykkje elevanes sluttkompetanse i faget. Læraren skal planleggje 

og leggje til rette for at elevane på varierte måtar får vise sin samla kompetanse i kroppsøving. 

Standpunktvurderinga skal uttrykkje elevanes samla kompetanse ut frå kompetansemåla etter 

vg3. Til grunn for sluttvurderinga må det ligge eit breitt utval av ulike bevegelsesaktivitetar og 

oppgåver der elevane må vise kompetanse i kjende og ukjende situasjoner, åleine og saman med 

andre. I kroppsøving er samspel med andre, øving og deltaking i ulike bevegelsesaktivitetar og 

naturferdsel vesentlege trekk ved kompetansen i faget. Fordi opplæringa skal stimulere til 

bevegelsesglede og ein fysisk aktiv livsstil ut frå eigne føresetnader, skal elevanes innsats ha 

innverknad på vurderinga, òg der eleven ikkje har framgang eller meistrer sjølve aktiviteten så 

godt. 

3. VURDERINGSORDNING 

10. årstrinn: Elevane skal ha ein standpunktkarakter. 

Vg: Elevane skal ha ein standpunktkarakter. Når faget går over fleire år, skal elevane få 

standpunktvurdering berre på det øvste nivået i faget. 

 Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram. 

Vg3 studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i skole. 

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. 

Eksamensordningane i faga skal sendast på høyring og blir ferdigstilte seinare. 

 1. Uttrykkjer læreplanen tydeleg det viktigaste som alle elevane skal lære? 

Helt uenig 

Hvert år behandles 300.000 mennesker for skader i Norge. 2500 av disse dør. Mer enn 12.000 

får hjerneslag og 3500 mennesker får hjertestans utenfor sykehus. Den samfunnsøkonomiske 

kostnaden av hjerneslag er alene beregnet til mellom 7-8 milliarder kroner. 

På tross av at Norge har godt utbygde og svært kompetente akuttmedisinske tjenester utenfor 

sykehus er det en erkjennelse at liv går tapt ved at det ikke iverksettes livreddende 

førstehjelpstiltak før ambulanse eller lege når frem til pasienten. Denne erkjennelsen er 

bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet har initiert en nasjonal førstehjelpsdugnad 

Sammen redder vi liv.  

Et sentralt virkemiddel for å lykkes med å redde flere liv er å mobilisere publikum som 

akuttmedisinsk ressurs. Dette skal muliggjøres gjennom en modell for livslang 

førstehjelpsopplæring som starter i barnehagen, videreføres i skolen, førerkortopplæringen, 

arbeidslivet og sist, men ikke minst, når man har gått ut av arbeidslivet.   

Som ledd i utviklingen av undervisningsopplegget for førstehjelp i grunnskolen er det foretatt en 

omfattende gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for førstehjelpsundervisning til barn. Vi mener 

det er gode holdepunkter for at barn i aldergruppen 6-16 år både evner å tilegne seg, og å 



 

applisere kunnskap og ferdigheter om livreddende førstehjelp i faktiske akuttsituasjoner. Selv om 

det sjelden forekommer alvorlig og livstruende sykdom blant barn i denne aldersgruppen vet vi 

at barna utgjør en stor andel av befolkningen (ca. 630.000) og at de derfor ofte vil være vitne til 

at det oppstår akutt sykdom eller skade blant venner, famille osv. Det er derfor vår vurdering at 

det vil være svært viktig å sikre at livreddende førstehjelp inngår i undervisningsplanene for 

grunnskolen  

Å sikre obligatorisk opplæring i livreddende førstehjelp av barn i grunnskolen anses som et svært 

viktig element i den nasjonale førstehjelpssatsningen fordi dette utgjør en naturlig videreføring 

av den opplæring som er gitt gjennom Røde Kors førstehjelpsprogram Henry- førstehjelp i 

barnehagen, og danner grunnlag for senere undervisningsopplegg i videregående skole, trafikalt 

grunnkurs, arbeidslivet osv.  

I prosessen med å utvikle nye læreplaner for grunnskolen har Helsedirektoratet vært i dialog 

med Utdanningsdirektoratet om viktigheten av at livreddende førstehjelp tas inn i nye 

læreplaner. Vi har gitt innspill til alle høringsrunder og avholdt møter med ansvarlig avdeling i 

Utdanningsdirektoratet. I sakens anledning har vi også tilskrevet Utdanningsdirektoratet i eget 

brev for å klargjøre og understreke våre faglige vurderinger. På tross av dialog med 

Utdanningsdirektoratet registrerer vi at livreddende førstehjelp ikke inngår i høringsutkastet til 

nye læreplanene for grunnskolen. Dette mener vi er svært uheldig, og egnet til å undergrave en 

solid forankret satsning for å redde liv og styrke den samlede helsemessige beredskapen for 

større hendelser i Norge. 

 

 

 2. Gir læreplanen skolen og lærarane tilstrekkeleg handlingsrom? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 3. Gir læreplanen rom for ein aktiv og medverkande elev slik eleven er beskriven i 

overordna del? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 4. Er verdigrunnlaget i overordna del tydeleg reflektert i læreplanen? 



 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 5. Er det ein god samanheng mellom dei ulike delane i læreplanen i dette faget?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 6. Har læreplanen eit realistisk omfang sett opp mot timetalet i faget? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 7. Legg læreplanen til rette for djupnelæring? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 8. Er språket i læreplanen klart og tydeleg? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 9. Er det samiske innhaldet godt vareteke i læreplanen? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 10. Er dei tverrfaglege temaa integrerte i læreplanen på ein måte som er relevant for 
faget? 

Delvis uenig 



 

Helsedirektoratet har tidligere påpekt at livreddende førstehjelp mer enn noe annet handler om å 

bry seg om medmennesker og ta ansvar som medborger. Vi har derfor argumentert for at 

førstehjelp må forstås som en operasjonalisering av grunnleggende verdier og holdninger i 

samfunnet og derfor bør inngå som elementer i tverrfaglige tema som Folkehelse og 

livsmeistring og Demokrati og medborgarskap.  

 

 11. Legg læreplanen godt til rette for å vareta læringa og utviklinga til dei yngste barna? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 12. Legg læreplanen godt til rette for tilpassa opplæring? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 13. Legg læreplanen til rette for god progresjon i faget?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 14. Vil tekstane om undervegs- og standpunktvurdering fungere som ei god støtte i 
vurderingsarbeidet? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 15. Er læreplanen tilstrekkeleg framtidsretta? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 



 

 16. Legg læreplanen til rette for at elevane utviklar fagleg kompetanse som førebur dei på 
vidare utdanning og/eller samfunns- og arbeidsliv? 

Delvis uenig 

 

Som det følger av våre merknader under pkt. 1 er livreddende førstehjelp i grunnskolen et viktig 

element i en modell for livslang førstehjelpsopplæring. Undervisningen er en naturlig videreføring 

av den opplæring som er gitt gjennom Røde Kors førstehjelpsprogram Henry- førstehjelp i 

barnehagen, og skal danne grunnlag for senere undervisningsopplegg i videregående skole, 

trafikalt grunnkurs, arbeidslivet osv.  

 

 

 17. Faga i grunnskolen har kompetansemål etter ulike trinn. Har du synspunkt på dette? 

Opplæring i livreddende førstehjelp bør omfatte alle skoletrinn, være alderstilpasset og 

læringsmålene gjentas i små doser gjennom alle skoletrinn i grunnskolen. Undervisningen gir 

best effekt med kombinasjon av praktiske øvelser, online trening/instruksjoner, spill og 

didaktiske komponenter. 

Konkretisering av kompetansemål for 1-4 klassetrinn;  

Eleven skal;  

 Gjenkjenne mulig tidskritisk sykdom eller skade, varsle 113 og utføre enkle livreddende 

førstehjelpstiltak 

Konkretisering av kompetansemål for 5-10 skoletrinn;  

Eleven skal 

 Utføre livreddende førstehjelp ved hjertestans og alvorlig skade 

 18. Tekstane Fagrelevans og Verdiar og prinsipp skal skrivast saman til éin tekst i dei 
endelege læreplanane. Kva for eit innhald i dei to tekstane meiner du det er viktig å ta med 
vidare i den samanskrivne teksten? 

Ingen kommentar fra instansen 

 19. I læreplanane er det kompetansemål etter 2. trinn i nokre fag og etter 4. trinn i andre 
fag. Er det på lengre sikt ei god løysing å lage kompetansemål etter 1. trinn for å få til ei 

god begynnaropplæring og ein betre overgang mellom barnehage og skole?  

Ingen kommentar fra instansen 



 

 20. I kroppsøving er det nytt med kompetansemål etter 2. trinn. Har du synspunkt på det?  

Ingen kommentar fra instansen 

 21. Har du andre kommentarar eller forslag til endringar i læreplanane? 

 

Livreddende førstehjelp bør sees i sammenheng med følgende kompetansemål i Naturfag: 

 Gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker 

sammen  (7. trinn) 

 Sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, 

miljøgifter og doping påvirker signalsystemene ( 10 trinn) 
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Læreplan i naturfag 

1. OM FAGET 

1.1. FAGETS RELEVANS 

Naturfag skal bidra til at elevene forstår hvordan den fysiske verdenen er bygd opp og samspillet 

mellom natur, individ, teknologi og samfunn. Naturfag skal bidra til at elevene får kompetanse til 

å ivareta egen og andres helse. Naturopplevelser i faget og kunnskap om naturen kan gi elevene 

grunnlag for å bidra til vern om naturressurser, bevaring av biologisk mangfold og bærekraftig 

utvikling. Gjennom innholdet i faget og elevenes arbeid med naturfagets språk, metoder, 

praksiser og tenkemåter vil elevene kunne få et grunnlag for å forstå hvordan naturvitenskapelig 

kunnskap utvikles. Naturfag skal bidra til at elevene blir kjent med samisk tradisjonell kunnskap 

om naturen. Kompetanse i naturfag vil gi elevene grunnlag for å vurdere informasjon kritisk og 

ta bevisste valg i hverdagen og i yrkes- og samfunnslivet.   

1.2. KJERNEELEMENTER 

Kjerneelementene i naturfag rammer inn det mest betydningsfulle innholdet i faget og beskriver 

det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget. 

1.2.1. NATURVITENSKAPLIGE PRAKSISER OG TENKEMÅTER 

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom 

opplevelse, undring, utforskning og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig 

perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, 

kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori. 

Naturvitenskapene har et spesielt språk og fagspesifikke måter å tenke på for å forklare 

fenomener og hendelser. Kjerneelementet beskriver fagets uttrykksformer, metoder og 

tenkemåter. Arbeid med kjerneelementet naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter skal 

kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.  

1.2.2. TEKNOLOGI 

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid 

med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig 

kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og 

virkemåter og vurdere hvordan teknologi kan løse og skape utfordringer. Kunnskap om og 

kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftig perspektiv. Arbeid med 

kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene. 



 

1.2.3. ENERGI OG MATERIE 

Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover, 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. 

1.2.4. JORDA OG LIVET PÅ JORDA 

Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Elevene skal få en 

grunnleggende forståelse for hvordan jorda er dannet og hvordan livet på jorda har utviklet seg. 

Kunnskap om jorda som system, og hvordan menneskene påvirker det, skal gi elevene grunnlag 

til å ta bærekraftige valg.   

1.2.5. KROPP OG HELSE 

Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. De skal også forstå 

hvordan kroppen utvikler seg. Kunnskap om kroppens systemer og hvordan de påvirker 

hverandre skal hjelpe elevene i å ta vare på egen kropp og helse i et livslangt perspektiv.    

1.3. VERDIER OG PRINSIPPER 

Naturfaget skal være en arena for å arbeide praktisk og utforskende og gi rom for undring, 

nysgjerrighet og fasinasjon. Dette legger til rette for at elevene kan utvikle skaperglede, 

engasjement og evne til nytenkning. Kunnskap i naturfag og teknologi har stor betydning for 

hvordan vi beskriver og forstår verden, hvordan vi ivaretar egen og andres helse, og for 

samfunnsutviklingen. Faget kan øke elevenes bevissthet rundt etiske og bærekraftige 

problemstillinger gjennom forståelse for praksiser, tenkemåter og verdier i naturfaget. Faget gir 

også grunnlag for å forstå hvordan menneskets levesett og handlinger påvirker livet på jorda. 

Naturen er en viktig del av samisk kultur og identitet og samenes erfaringsbaserte og 

tradisjonelle kunnskap om naturen kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

Naturen har en egenverdi som er uavhengig av menneskers bruk og påvirkning, og vi har derfor 

ansvar for å forvalte den på en forsvarlig måte. 

1.4. TVERRFAGLIGE TEMAER 

1.4.1. FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING 

I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene 

kompetanse til å ta informerte og gode helsevalg. Kunnskap om kroppens systemer og hvordan 

disse fungerer sammen, kan gi elevene faglig grunnlag for å forstå sin egen kropp og unngå 

sykdommer og andre helseutfordringer.  Pubertet, seksualitet, rusmidler, legemidler og 

levevaner er sentrale tema, som inkluderer både fysisk og psykisk helse. 

1.4.2. 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. 

1.5. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 

1.5.1. MUNTLIGE FERDIGHETER 

Muntlige ferdigheter i naturfag er å kunne delta i fagsamtaler og beskrive, dele og utvikle 

kunnskap med naturfaglig innhold basert på observasjoner, erfaringer og informasjon. Muntlige 

ferdigheter i naturfag innebærer å bruke naturfaglige begreper for å vise forståelse, formidle 

kunnskap, utvikle spørsmål, argumentere, forklare, reflektere og begrunne egne holdninger og 

valg. Utviklingen av muntlige ferdigheter i naturfag går fra å kunne lytte og samtale om 

opplevelser og observasjoner til å kunne presentere og diskutere stadig mer komplekse 

sammenhenger i faget, og benytte seg av et stadig mer presist naturfaglig språk. 

1.5.2. Å KUNNE SKRIVE 

Å kunne skrive i naturfag er å kunne utvikle spørsmål og hypoteser og beskrive naturfaglige 

forklaringer, observasjoner, erfaringer og informasjon. Skriftlige ferdigheter brukes også til å 

formulere og argumentere for synspunkter. Naturfaglige begreper, figurer, symboler og grafikk 

skal tilpasses formål og mottaker gjennom hele skriveprosessen, både ved planlegging, 

bearbeiding og presentasjon av naturfaglige tekster. Utviklingen av å kunne skrive i naturfag går 

fra å bruke tegninger, figurer og symboler til å ta i bruk mer presist naturfaglig språk og velge 

form og innhold som passer med formålet med skrivingen.  

1.5.3. Å KUNNE LESE 

Å kunne lese i naturfag er å kunne forstå naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter 

gjennom arbeid med naturfaglige tekster. Lesing i naturfag innebærer å 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.  

1.5.4. Å KUNNE REGNE 

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 oppgaver. Regning i naturfag er også å kunne 

sammenligne, vurdere og argumentere for om beregninger, resultater og framstillinger er gyldige 

eller ikke. Utviklingen av å regne i naturfag går fra å bruke enkle metoder for å telle opp, sortere 

og klassifisere til å kunne vurdere valg av metoder, begreper, formler og måleinstrumenter. 

Regneferdighetene utvikles også ved å lage mer avanserte framstillinger og ved å bruke regning i 

faglig argumentasjon. 

1.5.5. DIGITALE FERDIGHETER 

Digitale ferdigheter i naturfag er å kunne bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, 

beregne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og publisere data fra forsøk, 

feltarbeid og andres studier. Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske 



 

søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige tema. 

Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i 

økende grad kunne utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og 

kilder. 

2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 2. TRINN 

2.1.1. KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 undre seg, utforske og lage spørsmål i samarbeid med andre, og knytte dette til egne eller 

andres erfaringer  

 presentere sine funn og beskrive hvordan en har kommet frem til disse 

 presentere egne idéer til teknologiske oppfinnelser 

 utforske og beskrive observerbare egenskaper hos ulike objekter, materialer og stoffer og 

sortere etter egenskaper 

 utforske og beskrive lokale dyre- og plantearter og deres tilpasning til årstidene 

 oppleve naturen i ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring og hvorfor året 

deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon  

 planlegge og gjennomføre undersøkelser av været, sammenlikne målinger og observasjoner 

og værtegn gjennom året 

 utforske sansene gjennom lek ute og inne, og samtale om hvordan sansene brukes til å samle 

informasjon 

 gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om tiltak for å verne kroppen mot 

smittsomme sykdommer 

2.1.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse på 1. og 2. trinn når de tar i bruk relevante naturfaglige 

begreper gjennom lek, samtaler og presentasjoner. De viser kompetanse når de undrer seg, 

stiller spørsmål og beskriver observasjoner og erfaringer. Elevene viser naturfaglig kompetanse 

når de jobber utforskende og praktisk med faget. 

Læreren skal legge til rette for aktiv læring gjennom å la elevene leke, undre seg og bruke 

sansene sine. Læreren skal legge til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom 

varierte arbeidsformer i naturen og på andre læringsarenaer. Læreren skal la elevene medvirke i 

egen og andres læring, og hjelpe dem med å sette egne ord på hva de får til og hva de synes er 

vanskelig. Læreren skal gi jevnlig veiledning som fremmer utviklingen av elevenes kompetanse i 

naturfag.  



 

2.2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 4. TRINN 

2.2.1. KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 undre seg og utvikle forskbare spørsmål og hypoteser og samle data i samarbeid med andre 

 bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere 

funn 

 sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i 

naturfag 

 sortere avfall og samtale om resirkulering og gjenbruk 

 utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler og beskrive hvordan 

delene fungerer og virker sammen i et system 

 designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon 

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

 utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi 

 samtale om hvor energi kommer fra og hva energi brukes til 

 utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og 

drøfte hvorfor noen arter dør ut 

 gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas 

 delta i høsting og bruk av naturressurser, og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en 

bærekraftig måte 

 utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på 

jorda 

 samtale om menneskets reproduksjon 

 beskrive menneskekroppen, og samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene 

 beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom 

2.2.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse på 3. og 4. trinn når de bruker fagbegreper for å beskrive 

observasjoner og naturfaglige fenomener, og når de bruker naturfaglig kunnskap til å 

sammenligne, systematisere og reflektere. Elevene viser også kompetanse når de lager egne 

spørsmål og hypoteser, og utforsker disse gjennom lek, praktisk arbeid og andre metoder. 

Læreren skal legge til rette for aktiv læring gjennom å la elevene leke, undre seg og bruke 

sansene sine. Læreren skal legge til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer, i naturen og på andre læringsarenaer. Læreren 

skal la elevene medvirke i egen og andres læring. Læreren skal gi jevnlig veiledning som 

fremmer utviklingen av elevenes kompetanse og legge til rette for at elevene får sette ord på hva 

de får til, hva som kan forbedres og hvordan de kan forbedre seg. 



 

2.3. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 7. TRINN 

2.3.1. KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 utvikle forskbare spørsmål og hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og 

samle data i samarbeid med andre 

 skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsaks-

virkningsargumenter, trekke slutninger, vurdere noen feilkilder og presentere funn og 

hvordan en har kommet fram til disse 

 bruke og vurdere modeller som representerer fenomener en ikke kan observere direkte, og 

gjøre rede for hvorfor vi bruker modeller i naturfag 

 lese og forstå faremerking 

 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, forstå og lage teknologiske systemer som består av deler som virker sammen 

 designe og lage et produkt basert på brukerbehov 

 reflektere over hvordan teknologi kan løse og skape utfordringer 

 utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem 

 gjøre forsøk med elektrisitet og magnetisme og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk 

energi i dagliglivet 

 presentere eksempler på ulike arters særtrekk og gjøre rede for hvordan organismer kan 

deles inn i hovedgrupper 

 foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på 

betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning 

 utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen 

 beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår og samtale om hvordan 

dette påvirker livet på jorda 

 gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre planeter og objekter i 

universet 

 gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å 

forme og endre ulike landskap 

 gjøre rede for kroppens forandringer i puberteten og samtale om hvordan puberteten kan 

påvirke følelsene 

 gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker 

sammen 

 samtale om hva helse er og drøfte hvordan livsstil påvirker helse 



 

2.3.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse på 5., 6. og 7. trinn når de bruker relevante fagbegreper, 

teorier og modeller til å forklare naturfaglige fenomener. De viser også kompetanse når de 

argumenterer og reflekterer rundt naturfaglige temaer, velger hensiktsmessige kilder og vurderer 

egne funn og resultater. Elevene viser kompetanse når de velger og bruker hensiktsmessige 

metoder for å utforske teknologi og andre naturfaglige problemstillinger. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom varierte, praktiske og 

utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la elevene medvirke i egen 

og andres læring. Læreren skal ha jevnlig dialog med elevene om elevenes læring, og gi 

veiledning som fremmer utviklingen av elevenes kompetanse. Læreren skal legge til rette for at 

elevene får sette ord på hva de får til, hva som kan forbedres og hvordan de kan forbedre seg. 

2.4. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 10. TRINN 

2.4.1. 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 

 bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre 

rede for modellenes styrker og begrensinger 

 delta i risikovurderinger og følge sikkerhetstiltak 

 gi eksempler på dagsaktuell forskning som har motstridende funn og drøfte hvorfor 

samarbeid og uenighet er viktig i forskning 

 utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker 

 utforske og drøfte noen utfordringer digitale systemer kan løse og skape 

 designe og lage et produkt som løser et definert problem 

 bruke programmering til å simulere naturfaglige problemstillinger 

 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 

 beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake klimaendringer 

 gjøre rede for energibevaring og virkningsgrad og utforske ulike måter å omdanne, 

transportere og lagre energi på 

 drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt 

 beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare 

utvikling av biologisk mangfold 



 

 sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive noen sammenhenger mellom 

oppbygning og funksjon 

 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 

 gjøre rede for hvordan de samiske begrepene birget/bierggit/bïerkenidh og 

birgejupmi/bierggim/bïerkenidh er knyttet til bruk av naturen 

 gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom 

karbonkretsløpet 

 bruke platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på 

observasjoner som støtter teorien 

 drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse 

 sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, 

miljøgifter og doping påvirker signalsystemene 

 beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner 

betyr for folkehelsen 

2.4.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse på 8., 9. og 10. trinn når de bruker fagspråk, relevante 

begreper, teorier og modeller for å forklare naturfaglige fenomener. De viser også kompetanse 

når de argumenterer, reflekterer og gjør etiske vurderinger rundt naturfaglige temaer, velger 

hensiktsmessige kilder og kritisk vurderer egne funn og resultater. Elevene viser kompetanse når 

de anvender fagets praksiser, og når de reflekterer over hvordan naturvitenskaplig kunnskap 

utvikles.  

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom varierte, praktiske og 

utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la elevene medvirke i egen 

og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren skal ha jevnlig dialog 

med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal sammen planlegge videre 

arbeid og utvikling i naturfag. 

2.4.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 



 

2.5. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - STUDIEFORBEREDENDE 

UTDANNINGSPROGRAM 

2.5.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - STUDIEFORBEREDENDE 

UTDANNINGSPROGRAM 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 utforske spørsmål og hypoteser om naturfaglige fenomener 

 utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av 

metoder 

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 drøfte hva utvikling av hypoteser, modeller og teorier betyr for hvordan naturvitenskapene 

forstår og forklarer verden 

 bruke og vurdere programmer som løser eller simulerer naturfaglige problemstillinger 

 utforske og beskrive bølgefenomener og gjøre rede for systemer som anvender trådløs 

kommunikasjon 

 utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om 

stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper 

 beskrive naturvitenskaplige teorier for hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og 

gjøre rede for observasjoner som støtter teoriene 

 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 

 gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder og vurdere tiltak for 

å ta vare på helse og miljø 

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig 

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder 

 beskrive DNA, hvordan egenskaper arves og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for 

evolusjon 

 gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi 

2.5.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom varierte, praktiske og 

utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la elevene medvirke i egen 



 

og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren skal ha jevnlig dialog 

med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal sammen planlegge videre 

arbeid og utvikling i naturfag. 

2.5.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 

2.6. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - BYGG- OG 

ANLEGGSTEKNIKK 

2.6.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder 

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig  

 undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av ulike 

typer materialer og overflatebehandlinger i et bærekraftig perspektiv  

 bruke begrepene energiovergang, energibevaring og virkningsgrad til å vurdere 

energiøkonomisering i bygg  

2.6.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 



 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag. 

2.6.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 

2.7. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - ELEKTROFAG 

2.7.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - ELEKTROFAG 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder 

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig  

 gjøre rede for elektriske størrelser og presenterer noen energieffektive løsninger i bygg  

 bruke begrepene energiovergang, energibevaring og virkningsgrad til å beskrive og drøfte 

metoder for bærekraftig energiproduksjon  

2.7.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag.  



 

2.7.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 

2.8. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - HELSE- OG 

OPPVEKSTFAG 

2.8.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - HELSE- OG OPPVEKSTFAG 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for 

eget utdanningsprogram  

 drøfte betydningen mikroorganismer har for kropp og helse  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder 

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig  

2.8.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag. 



 

2.8.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 

2.9. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - NATURBRUK 

2.9.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - NATURBRUK 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder 

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig 

 undersøke en interessekonflikt knyttet til arealbruk, gjøre rede for hvordan endringer kan 

påvirke økosystemer og foreslå bærekraftige løsninger  

 gjøre rede for hvorfor noen grunnstoffer er viktige for liv og vurdere hvordan menneskelig 

aktivitet kan påvirke kretsløpene til disse stoffene 

2.9.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag. 

2.9.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 



 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 

2.10. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - RESTAURANT- OG 

MATFAG 

2.10.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - RESTAURANT- OG MATFAG 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder 

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig 

 utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for 

eget utdanningsprogram  

 gjøre rede for betydningen av mikroorganismer i matproduksjon, for driftshygiene og ved 

håndtering av mat  

2.10.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag. 

2.10.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 



 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 

2.11. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - TEKNIKK OG 

INDUSTRIELL PRODUKSJON 

2.11.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - TEKNIKK OG INDUSTRIELL 

PRODUKSJON 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder  

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig 

 undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurder bruk av ulike 

typer materialer og overflatebehandlinger i et bærekraftig perspektiv 

 undersøke og vurdere ulike metoder for lagring og overføring av energi 

2.11.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag. 

2.11.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 



 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 

2.12. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - DESIGN OG 

TRADISJONSHÅNDVERK 

2.12.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - DESIGN OG 

TRADISJONSHÅNDVERK 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder 

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig 

 undersøke og vurdere livsløp til ulike produkter i et bærekraftig perspektiv  

 undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurder bruk av ulike 

typer materialer og overflatebehandlinger i et bærekraftig perspektiv  

2.12.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag.  

2.12.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 



 

2.13. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - IKT OG 

MEDIEPRODUKSJON 

2.13.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - IKT OG MEDIEPRODUKSJON 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder 

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig 

 beskrive ulike typer elektromagnetisk stråling og presentere eksempler på hvordan stråling 

benyttes i trådløs kommunikasjon  

 utforske bølgefenomener knyttet til lyd og akustikk  

2.13.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag. 

2.13.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 



 

2.14. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - SALG, SERVICE OG 

REISELIV 

2.14.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - SALG, SERVICE OG REISELIV 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder 

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig 

 undersøke ulike materialers og produkters livsløp, og vurdere noen materialer og produkter i 

et bærekraftig perspektiv  

 gjøre rede for aktuelle miljøutfordringer knyttet til reiseliv og drøfte begrepet bærekraftig 

reiseliv  

2.14.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag.  

2.14.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 



 

2.15. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG1 - FRISØR, BLOMSTER- OG 

INTERIØRDESIGN 

2.15.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - FRISØR, BLOMSTER- OG 

INTERIØRDESIGN 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, gjennomføre og presentere en utforskning med problemstilling som er relevant for 

eget utdanningsprogram  

 risikovurdere egne undersøkelser og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte 

 utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram, samt vurdere den i et 

bærekraftig perspektiv  

 drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder  

 beskrive oppbygging og funksjon til energigivende næringsstoffer, og gjøre rede for hvorfor et 

variert kosthold er viktig 

 undersøke og vurdere livsløp til ulike produkter i et bærekraftig perspektiv  

 utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for 

eget utdanningsprogram  

2.15.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom tverrfaglig arbeid og 

varierte, praktiske og utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la 

elevene medvirke i egen og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren 

skal ha jevnlig dialog med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal 

sammen planlegge videre arbeid og utvikling i naturfag. 

2.15.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 



 

2.16. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING VG3 - PÅBYGGING TIL 

GENERELL STUDIEKOMPETANSE 

2.16.1. KOMPETANSEMÅL ETTER VG3 - PÅBYGGING TIL GENERELL 

STUDIEKOMPETANSE 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 utforske spørsmål og hypoteser om naturfaglige fenomener  

 drøfte hva utvikling av hypoteser, modeller og teorier betyr for hvordan naturvitenskapene 

forstår og forklarer verden  

 bruke og vurdere programmer som løser eller simulerer naturfaglige problemstillinger  

 beskrive naturvitenskaplige teorier for hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og 

gjøre rede for observasjoner som støtter teoriene  

 utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om 

stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper 

 utforske og beskrive bølgefenomener og gjøre rede for systemer som anvender trådløs 

kommunikasjon  

 beskrive DNA, hvordan egenskaper arves og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for 

evolusjon  

 gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi 

 gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder og vurdere tiltak for 

å ta vare på helse og miljø 

2.16.2. UNDERVEISVURDERING 

Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 

Elevene utvikler og viser kompetanse når de bruker fagspråk, relevante begreper, teorier og 

modeller til å forklare sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener. De viser også 

kompetanse når de bruker naturfaglig kunnskap til å argumentere, reflektere, gjøre etiske 

vurderinger og kritisk vurderer funn, kilder og informasjon. Elevene viser kompetanse når de 

anvender og reflekterer over naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. 

Læreren legger til rette for at elevene får øve og vise utvikling gjennom varierte, praktiske og 

utforskende arbeidsformer på varierte læringsarenaer. Læreren skal la elevene medvirke i egen 

og andres læring, ved å gi og få konstruktive tilbakemeldinger. Læreren skal ha jevnlig dialog 

med elevene om kompetansen og utviklingen elevene viser, og de skal sammen planlegge videre 

arbeid og utvikling i naturfag. 

2.16.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal planlegge 

og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse i naturfag. 

Læreren fastsetter en standpunktkarakter som er basert på hvordan elevene viser forståelse for 

fagets tenkemåter, sentrale ideer, teorier og modeller. Standpunktvurderingen uttrykker i hvilken 

grad elevene kan se sammenhenger på tvers av ulike temaer i faget, og hvordan de bruker 

naturfaglige begreper, kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger, alene og 



 

sammen med andre. Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse ved 

avslutningen av opplæringen. 

3. VURDERINGSORDNING 

10. årstrinn: En standpunktkarakter. 

Vg1 studieforberedende utdanningsprogram: En standpunktkarakter. 

Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram: En standpunktkarakter. 

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: En standpunktkarakter. 

Eksamensordningene i fagene skal sendes på høring og ferdigstilles senere. 

 1. Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære? 

Helt uenig 

Hvert år behandles 300.000 mennesker for skader i Norge. 2500 av disse dør. Mer enn 12.000 

får hjerneslag og 3500 mennesker får hjertestans utenfor sykehus. Den samfunnsøkonomiske 

kostnaden av hjerneslag er alene beregnet til mellom 7-8 milliarder kroner. 

På tross av at Norge har godt utbygde og svært kompetente akuttmedisinske tjenester utenfor 

sykehus er det en erkjennelse at liv går tapt ved at det ikke iverksettes livreddende 

førstehjelpstiltak før ambulanse eller lege når frem til pasienten. Denne erkjennelsen er 

bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet har initiert en nasjonal førstehjelpsdugnad 

Sammen redder vi liv.  

Et sentralt virkemiddel for å lykkes med å redde flere liv er å mobilisere publikum som 

akuttmedisinsk ressurs. Dette skal muliggjøres gjennom en modell for livslang 

førstehjelpsopplæring som starter i barnehagen, videreføres i skolen, førerkortopplæringen, 

arbeidslivet og sist, men ikke minst, når man har gått ut av arbeidslivet. 

Å sikre obligatorisk opplæring i livreddende førstehjelp av barn i grunnskolen anses som et svært 

viktig element i den nasjonale førstehjelpssatsningen fordi dette utgjør en naturlig videreføring 

av den opplæring som er gitt gjennom Røde Kors førstehjelpsprogram Henry- førstehjelp i 

barnehagen, og danner grunnlag for senere undervisningsopplegg i videregående skole, trafikalt 

grunnkurs, arbeidslivet osv. 

På tross av vedvarende dialog med Utdanningsdirektoratet registrerer vi at livreddende 

førstehjelp ikke inngår i høringsutkastet til nye læreplanene for grunnskolen. Dette mener vi er 

svært uheldig, og egnet til å undergrave en solid forankret satsning for å redde liv og styrke den 

samlede helsemessige beredskapen for større hendelser i Norge.  

Som det fremgår av våre merknader til læreplan i naturfag nedenfor, anser vi det som 

hensiktsmessig å se kjerneelementer som Kropp og helse og tverrfaglig tema som Folkehelse og 



 

livsmestring i sammenheng med foreslåtte læringsmål for livreddende førstehjelp i læreplan for 

kroppsøving.  

 

 

 2. Gir læreplanen tilstrekkelig handlingsrom for skolen og lærerne? 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 3. Gir læreplanen rom for en aktiv og medvirkende elev slik eleven er beskrevet i 
overordnet del?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 4. Er verdigrunnlaget i overordnet del tydelig reflektert i læreplanen?  

Delvis uenig 

Helsedirektoratet har tidligere gitt innspill til kjerneelementer i læreplanene. Her har vi påpekt at 

livreddende førstehjelp mer enn noe annet handler om å bry seg om medmennesker og ta ansvar 

som medborger. Vi har derfor argumentert for at førstehjelp må forstås som en 

operasjonalisering av grunnleggende verdier og holdninger i samfunnet og derfor bør inngå som 

elementer i tverrfaglige tema som Folkehelse og livsmeistring og Demokrati og medborgarskap. 

 5. Er det en god sammenheng mellom de ulike delene i læreplanen i dette faget?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 6. Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i faget?  

Hverken eller 



 

Ingen kommentar fra instansen 

 7. Legger læreplanen til rette for dybdelæring?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 8. Er språket i læreplanen klart og tydelig?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 9. Er samisk innhold godt ivaretatt i læreplanen?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 10. Er de tverrfaglige temaene integrert i læreplanen på en måte som er relevant for 
faget?  

Delvis uenig 

Et av kjerneelementene i naturfag er Kropp og helse. Om dette heter det: 

Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. De skal også forstå 

hvordan kroppen utvikler seg. Kunnskap om kroppens systemer og hvordan de påvirker 

hverandre skal hjelpe elevene i å ta vare på egen kropp og helse i et livslangt perspektiv.   

Folkehelse og livsmestring er definert som tverrfaglig tema i læreplan for naturfag. Om dette 

heter det bla.: "Kunnskap om kroppens systemer og hvordan disse fungerer sammen, kan gi 

elevene faglig grunnlag for å forstå sin egen kropp og unngå sykdommer og andre 

helseutfordringer. Pubertet, seksualitet, rusmidler, legemidler, levevaner er sentrale tema, som 

inkluderer både fysisk og psykisk helse." 

Det er Helsedirektoratets vurdering at læringsmål om kroppens oppbygging og funksjoner bør 

konkretiseres. Kunnskap om vitale (livsviktige) kroppsfunksjoner som bevissthet, respirasjon og 

sirkulasjon må inngå som selvstendige kompetansemål for 1. til 10.trinn. 



 

Livstruende akuttmedisinske tilstander som krever livreddende førstehjelpstiltak vil i all hovedsak 

være knyttet til truende eller manifest svikt i disse vitale funksjonene. Som illustrasjon på dette 

kan det vises til følgende eksempler: 

 Bevisstløshet, f.eks. ved skader eller rusmiddelmisbruk innebærer fare for ufrie luftveier – 

med derpå følgende fare for puste/respirasjonsstans og død  

 Større blødninger innebærer fare for generell sirkulasjonssvikt, bevissthetstap og død  

 Hjerteinfarkt og hjerneinfarkt (hjerneslag) innebærer fare for svikt i oksygentilførselen til hhv. 

hjerte og hjerne med påfølgende fare for varig skade/funksjonssvikt og død. 

Det er vår vurdering at grunnleggende forståelse for kroppens vitale funksjoner på en enkel måte 

kan sees i sammenheng med et forebyggings- og folkehelseperspektiv som retter seg mot å gi 

elevene forståelse for konsekvenser av usunt levesett, både når det gjelder kosthold og 

bruk/misbruk av rusmidler, røyking/nikotin. Vår erfaring er at denne typen sammenhenger er 

egnet til å styrke elevenes motivasjon til sykdoms- og skadeforebyggende forståelse. Samtidig 

danner en slik forståelse grunnlag for å kunne forstå behovet for livreddende førstehjelpstiltak, 

både når det gjelder viktigheten av disse, men også enkelheten av slike tiltak. 

 11. Legger læreplanen godt til rette for å ivareta de yngste barnas læring og utvikling?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 12. Legger læreplanen godt til rette for tilpasset opplæring?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 13. Legger læreplanen til rette for god progresjon i faget?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 14. Vil tekstene om underveis- og standpunktvurdering fungere som en god støtte i 
vurderingsarbeidet?  



 

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 15. Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 16. Legger læreplanen til rette for at elevene utvikler faglig kompetanse som forbereder 
dem på videre utdanning og/eller samfunns- og arbeidsliv?  

Delvis uenig 

Som det følger av våre merknader under pkt. 1 er livreddende førstehjelp i grunnskolen et viktig 

element i en modell for livslang førstehjelpsopplæring. Undervisningen er en naturlig videreføring 

av den opplæring som er gitt gjennom Røde Kors førstehjelpsprogram Henry- førstehjelp i 

barnehagen, og skal danne grunnlag for senere undervisningsopplegg i videregående skole, 

trafikalt grunnkurs, arbeidslivet osv. 

 17. Fagene i grunnskolen har kompetansemål etter ulike trinn. Har du synspunkt på 
dette?  

Ingen kommentar fra instansen 

 18. Tekstene fagets relevans og verdier og prinsipper skal skrives sammen til én tekst i 
de endelige læreplanene. Hvilket innhold i de to tekstene mener du det er viktig å ta med 
videre i en sammenskrevet tekst?  

Ingen kommentar fra instansen 

 19. I læreplanene er det kompetansemål etter 2. trinn i noen fag, og etter 4. trinn i 
andre fag. Er det på lengre sikt en god løsning også å lage kompetansemål etter 1. trinn, 
for å få til en god begynneropplæring og bedre overgang mellom barnehage og skole?  

Ingen kommentar fra instansen 



 

 20. Innovasjons- og entreprenørskapskompetanse kommer til uttrykk blant annet 
gjennom økt vekt på kreativitet, utforsking og nyskaping. Er innovasjon og 

entreprenørskap godt ivaretatt i læreplanen?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 21. Er de utdanningsprogramspesifikke kompetansemålene på Vg1 yrkesfag relevante 
for utdanningsprogrammet?  

Hverken eller 

Ingen kommentar fra instansen 

 22.  Har du andre kommentarer eller forslag til endringer i læreplanene? 

Ingen kommentar fra instansen 
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Fagfornyelsen - Helsedirektoratets innspill til nye læreplaner i grunnskolen 

 
 
Bakgrunn 
Hvert år behandles 300.000 mennesker for skader i Norge. 2500 dør av skader. Mer enn 12.000 
får hjerneslag og 3500 mennesker får hjertestans utenfor sykehus. Den samfunnsøkonomiske 
kostnaden av hjerneslag er alene beregnet til å være 7-8 milliarder kroner.  Dette er 
bakgrunnen for at Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å 
lede og koordinere den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. Målet for 
satsningen er å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved akutt sykdom og skade 
utenfor sykehus. Dette skal muliggjøres gjennom å mobilisere publikum som en akuttmedisinsk 
ressurs. Et viktig virkemiddel for å lykkes med dette er å etablere en modell for livslang 
førstehjelpsopplæring som starter i barnehagen, videreføres i skolen, førerkortopplæringen, 
arbeidslivet og sist, men ikke minst, når man har gått ut av arbeidslivet. Satsningen innebærer 
betydelig innsats fra både helsetjenesten, andre offentlige etater, frivillige organisasjoner og 
andre samfunnsaktører.  
 
Helsedirektoratets vurderinger og innspill til fagfornyelsen 
Å sikre obligatorisk opplæring i livreddende førstehjelp av barn i grunnskolen anses som et 
svært viktig element i den nasjonale førstehjelpssatsningen. Som kjent har Helsedirektoratet 
både i møte med Utdanningsdirektoratet og gjennom innspillsrundene til kjerneelementer i de 
nye læreplanene for grunnskolen understreket betydningen av at livreddende førstehjelp må 
inngå i læreplanene.  
 
Helsedirektoratet har gitt Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i ansvar å utvikle et 
kunnskapsbasert undervisningsopplegg for livreddende førstehjelp i grunnskolen (se 
www.forstehjelpigrunnskolen.no). Undervisningsopplegget er utviklet i samarbeid med lærere 
og medisinsk fagkompetanse og skal tilbys kostnadsfritt til skolene.  
 
Det er viktig å understreke at undervisningsopplegget er begrenset til grunnleggende prinsipper 
for livreddende førstehjelp. Disse er: 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
 
   

Deres ref.:    
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x Tidlig identifisering av livstruende tilstander (hjertestans, alvorlig skade, hjerteinfarkt og 
hjerneslag) 

x Tidlig varsling av medisinsk nødtelefon 113 for utalarmering av helseressurser og 
veiledning av tilstedeværende 

x Iverksetting av enkle livreddende førstehjelpstiltak (frie luftveier, HLR, stanse større ytre 
blødninger og begrense varmetap) 

x Vurdering av egensikkerhet.   
 
Ved epost av 17. september anmodet Helsedirektorat om et møte med Utdanningsdirektoratet. 
Formålet var å dels å forsikre oss om at førstehjelp ble definert inn i det pågående læreplan-
arbeidet, og dels å sikre at undervisningsopplegget var tilpasset målbeskrivelsene for fag-
fornyelsen og allerede eksisterende digitale plattformer og løsninger for skolene.  
 
I tilsvaret fra Utdanningsdirektoratet datert 8. oktober 2018 ble det vist til at Utdannings-
direktoratet anså at førstehjelp var tilstrekkelig ivaretatt i de reviderte kjerneelementene for 
læreplaner for grunnskolen. Det ble bl.a. vist til at førstehjelp inngikk i faget kroppsøving ved 
følgende kjerneelementer: 

x Bevegelse og kroppslig læring: Presiserer risikovurdering, sikkerhet og førstehjelp 
x Uteaktiviteter og kroppslig læring og sentrale begreper mm.: Opplisting av førstehjelp, 

selvberging og livberging. 
 
I svaret ble det videre vist til at førsteutkastene til læreplaner snarlig ville bli lagt ut for en 
innspillrunde og at Utdanningsdirektoratet stilte seg positiv til et møte med Helsedirektoratet i 
etterkant av denne innspillsrunden.   
 
Vi har nå gjennomgått foreliggende utkast til læreplaner for kroppsøving og naturfag og vil gi 
innspill i tråd med Utdanningsdirektoratets mal. I tillegg finner vi det nødvendig å påpeke 
følgende: 
 
Kroppsøving: 
Etter gjennomgang av utkast til læreplan i kroppsøving finner vi at førstehjelp ikke inngår som 
kompetansemål for noen av alderstrinnene i grunnskolen. Vi merker oss samtidig at det under 
kompetansemål for VG1 er foreslått at elevene skal kunne " utføre førstehjelp og enkel 
skadebehandling" 
  
Kommentar:  
Som nevnt innledningsvis anser vi det som avgjørende for den nasjonale førstehjelpssatsningen 
at livreddende førstehjelp defineres som et eget obligatorisk kompetansemål i grunnskolen.  
 
Som ledd i utviklingen av undervisningsopplegget for førstehjelp i grunnskolen er det foretatt 
en omfattende gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for førstehjelpsundervisning til barn. Vi 
mener det er gode holdepunkter for at barn i aldergruppen 6-16 år både evner å tilegne seg, og 
å applisere kunnskap og ferdigheter om livreddende førstehjelp i faktiske akuttsituasjoner.    
 
Selv om det sjelden forekommer alvorlig og livstruende sykdom blant barn i denne alders-
gruppen vet vi at barna utgjør en stor andel av befolkningen (ca. 630.000) og at de derfor ofte 
vil være vitne til at det oppstår akutt sykdom eller skade blant venner, famille osv. Det er derfor 
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vår vurdering at det vil være svært viktig å sikre at livreddende førstehjelp inngår i 
undervisningsplanene for grunnskolen og ikke begrenses til kompetansemål for VG1.   
 
Naturfag: 
Etter gjennomgang av utkast til læreplan i naturfag merker oss at det er foreslått følgende 
kompetansemål: 
 

x Etter 2. trinn: beskrive og diskutere hvordan vi kan ta vare på kroppen vår 
 

x Etter 4. trinn: Presentere eksempler på hvordan kroppen verner oss mot sykdommer og 
gjøre rede for hvordan vi kan beskytte oss mot å bli syke 

 
x Etter 7 trinn: Beskrive sirkulasjonssystemet og forklare hvorfor dette er en forutsetning 

for liv. 
 

x Etter 10 trinn: Redegjøre for hvordan rusmidler påvirker kroppen.    
 
Kommentar: 
Et av kjerneelementene i naturfag er Kropp og helse. Under dette kjerneelementet er det bl.a. 
formulert læringsmål om at elevene skal lære om kroppens oppbygging og funksjoner for å få 
et godt grunnlag til å kunne ta vare på egen kropp og helse i et livslangt perspektiv.    
 
Det er Helsedirektoratets vurdering at dette læringsmålet bør konkretiseres ift. det som 
defineres som vitale (livsviktige) kroppsfunksjoner som bevissthet, respirasjon og sirkulasjon. 
Livstruende akuttmedisinske tilstander som krever livreddende førstehjelpstiltak vil i all 
hovedsak være knyttet til truende eller manifest svikt i disse vitale funksjonene. Som 
illustrasjon på dette kan det vises til følgende eksempler: 

x Bevisstløshet, f.eks. ved skader eller rusmiddelmisbruk innebærer fare for ufrie luftveier 
– med derpå følgende fare for puste/respirasjonsstans og død 

x Større blødninger innebærer fare for generell sirkulasjonssvikt, bevissthetstap og død 
x Hjerteinfarkt og hjerneinfarkt (hjerneslag) innebærer fare for svikt i oksygentilførselen 

til hhv. hjerte og hjerne med påfølgende fare for varig skade/funksjonssvikt og død.  
 
Det er vår vurdering at grunnleggende forståelse for nevnte vitale funksjoner på en enkel måte 
kan sees i sammenheng med et forebyggings- og folkehelseperspektiv som handler retter seg 
mot å gi elevene forståelse for konsekvenser av usunt levesett, både når det gjelder kosthold og 
bruk/misbruk av rusmidler, røyking/nikotin. Vår erfaring er at denne typen sammenhenger er 
egnet til å styrke elevenes motivasjon til sykdoms- og skadeforebyggende forståelse. Samtidig 
danner en slik forståelse grunnlag for å kunne forstå behovet for livreddende førstehjelpstiltak, 
både når det gjelder viktigheten av disse, men også enkelheten av slike tiltak. 
 
Andre momenter: 
Som vi tidligere har redegjort for i våre innspill til kjerneelementer er det vår vurdering at 
livreddende førstehjelp mer enn noe annet handler om å bry seg om medmennesker og ta 
ansvar som medborger. Vi har derfor argumentert for at førstehjelp må forstås som en 
operasjonalisering av grunnleggende verdier og holdninger i samfunnet og derfor bør inngå 
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som elementer i tverrfaglige tema som Folkehelse og livsmeistring og Demokrati og 
medborgarskap. Vi mener fortsatt at man bør vurdere å se nærmere på en slik kobling. 
 
 
 
Oppsummering 
 
Helsedirektoratet anmoder med dette Utdanningsdirektoratet sikre livreddende førstehjelp som 
obligatorisk kompetansemål i læreplanen for grunnskolen. 
 
Vi anmoder samtidig Utdanningsdirektoratet vurdere å tilpasse kompetansemålene i naturfag 
slik at disse på en bedre måte korresponderer med forståelsen av vitale funksjoner som 
bevissthet, respirasjon og sirkulasjon, samt de mest vanlige former for svikt i disse funksjonene. 
 
Etter avtale med Reidunn Aarre Matthiessen hos dere vil vi redegjøre nærmere for våre 
vurderinger i møte med Utdanningsdirektoratet tirsdag 4. desember kl. 13.00 – 14.00.   
   
 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Olsen e.f. 
Avdelingsdirektør 

Bjørn Jamtli 
Seniorrådgiver 
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