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INNSAMLING AV DYR GJENNOM 140ÅR 

Naturfag for ungdomstrinnet 

Tverrfaglige temaer 

Bærekraftig utvikling 
I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få kompetanse til 

å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i sammenheng med 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 kompetanse kan bidra til at vi finner løsninger for å 

begrense klimautfordringene, bevare biologisk mangfold og forvalte jordas naturressurser på en 

bærekraftig måte.  

Kompetansemål etter 10. trinn 

• gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap 

av biologisk mangfold 

 

Samfunnsfag for ungdomstrinnet 

Kjerneelementer 

Samfunnskritisk tenking og samanhengar 

Elevane skal forstå samanhengar mellom geografiske, historiske og notidige forhold og korleis 

desse forholda kvar for seg og saman har påverka og påverkar menneske og samfunn. Elevane skal 

få innsikt i den gjensidige påverknaden mellom natur og samfunn. Dei skal sjå korleis utviklinga 

i fortida var prega av både brot og kontinuitet og kva som bidrog til endringar, samt utvikle 

historisk empati. Elevane skal analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka og verkar inn på 

ulike forhold i samfunnet. Dei skal vurdere kunnskap, hendingar og fenomen frå ulike perspektiv og 

reflektere over kvifor menneska har gjort og gjer ulike val. 

Tverrfaglige temaer 

Berekraftig utvikling 

I samfunnsfag handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om at elevane forstår 

samanhengen mellom dei sosiale, økonomiske og miljømessige forholda ved berekraft. 

Kunnskap om samanhengar mellom natur og samfunn, om korleis menneska påverkar klima og 

miljø, og om korleis levekår, levesett og demografi heng saman, bidreg til denne forståinga. I 

samfunnsfag skal elevane reflektere over og drøfte dilemma og spenningsforhold knytte til dei ulike 

dimensjonane ved berekraftig utvikling og sjå at handlingar på både individ- og samfunnsnivå har 

betydning. 
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Biologi 
 
Hovedområde  

Biologisk mangfald 
Hovudområdet handlar om det biologiske mangfaldet lokalt og globalt og om at trugsmål mot 

mangfaldet er ei av dei store utfordringane menneska står overfor. Klassifisering av artar og verdien 

av variasjon innanfor og mellom populasjonar er ein del av hovudområdet, i tillegg til samanhengen 

mellom mangfald, habitat og nisjar. 

Kompetansemål i biologi 1 

• forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å 

ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt 

Kompetansemål i biologi 2 

• diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking  

 


