
Kompetansemål: Makekit Klassekit med micro:bit 

Relevante kompetansemål naturfag (teknologi og design):  

Etter 7. trinn: 

• planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

• planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for 

ferdig framstilt produkt

• beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med 

bærekraftig utvikling

 

Etter 10. trinn: 

• utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, 

brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling 

• teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere 

materialbruken ut fra miljøhensyn

• beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra 

avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser


Relevante kompetansemål kunst og håndverk:  

Etter 7. trinn: 

lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av 
materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon (design)


Etter 10. trinn 

• designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon (design)

• beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare (design

• bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer (arkitektur)

• Relevante kompetansmål fra matematikk:


Etter 7. trinn:

• byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere 

prosessane og produkta

• velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og 

teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit (måling)


Etter 10. trinn: 

• bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing 

og i prosjekt med teknologi og design (tall og algebra) 


Relevante kompetansemål matematikk fellesfag  

Etter 7. trinn:


Tal og algebra

• stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, 

subtraksjon og multiplikasjon av tal


Geometri

• analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar 

innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep

• byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere 

prosessane og produkta

• beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving




Måling

• beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale 

hjelpemiddel, og bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit 
koordinatsystem


• gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke 
tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er


• velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og 
teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit


• bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart og rekne om mellom valutaer


Statistikk og sannsyn

• planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og 

eksperiment

• representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og 

tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

• finne median, typetal og gjennomsnitt i enkle datasett og vurdere dei ulike sentralmåla i 

forhold til kvarandre


Etter 10. trinn

Blant annet:


Funksjonar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


• lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan 
digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, 
som grafar, tabellar, formlar og tekstar


• identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og 
kvadratiske funksjonar og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse 
funksjonane


Tal og algebra

• bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing 

og i prosjekt med teknologi og design


Relevante kompetansemål Teknologi og forskningslære X 

Den unge ingeniøren

• planlegge og bygge en konstruksjon som er fast eller bevegelig, og som har en definert 

funksjon

• bruke tredimensjonale tegninger eller skisser i utvikling av konstruksjoner

• bruke forskjellige materialer og former for sammenføyninger og begrunne valg av materialer og 

byggemåte ut fra materialenes egenskaper og konstruksjonens funksjon

• bruke sensorer og styringssystemer i forbindelse med forsøk og konstruksjoner

• dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av 

målinger og enkle beregninger


Teknologi, naturvitenskap og samfunn


• Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske 
sider ved teknologisk utvikling


• beskrive den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte 
anvendelser i samfunnet


• gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets 
brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning


• beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller 
forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger




Design og produktutvikling


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 


• gjøre rede for funksjonen til vanlige komponenter i elektroniske kretser, og gjenkjenne 
komponentene i en krets


• lage elektroniske kretser ved å lodde komponenter og simulere og teste kretsene

• forme og utvikle produkter som har en definert funksjon og inneholder elektronikk

• dokumentere og presentere designprosesser fra idé til ferdig produkt

• begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, 

miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmuligheter

• utføre målinger med eller teste et eget produkt, og vurdere kvaliteten på produktet med tanke 

på funksjonalitet


Valgfag programmering  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


Modellering


• gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte 
programmeringsspråk og deres bruksområder


• omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse 
digitalt, og utforme løsninger for disse


• dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og 
ved å presentere egen og andres kode


Koding


• Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert

• bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner 

og enkel brukerinteraksjon

• utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige 

problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter

• overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode 

og algoritmer.



