
 

 

PLANUTKAST - Realfaglig redskap  
 

10 studiepoeng  

 

Vi har valgt å legge til en temaliste til nasjonal studieplan.  

Begrunnelsen for dette er at vi skal gjøre den nasjonale planen til et godt verktøy for dem 

som skal utvikle lokale planer.   

Videre er den ikke komplett, dette for å legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom.  

Vi har diskutert listen med referansegruppene. Har fått mange positive tilbakemeldinger om 

at dette bør være med i nasjonal studieplan. 

 

Tema  
Tilordnes av den enkelte tilbyder.  

Listen under viser et utvalg av tema som skal være med.  

Hver enkelt tilbyder må legge ytterligere tema til listen slik at omfanget blir riktig og innholdet 

blir tilpasset den enkelte linje. 

 

Liste over tema: 

 

Matematikk  
Algebra  

• Regneregler  

• Brøk inklusive prosentregning  

• Potenser  

• Tall på standardform  

• Sammentrekking og faktorisering.  

Likninger og formelregning  

• Løse likninger av første og andre grad.  

• Løse likningssett med to ukjente.  

• Tilpasse og omforme formeluttrykk  

Trigonometri og geometri  

• Areal, omkrets, volum og overflate  

• Pytagoras’ setning  

• Trigonometri i rettvinklede trekanter  

• Ulike vinkelmål  

• Vektorer i planet 

Funksjoner  



 

 

• Rette linjer 

• Polynomer  

• Eksponentialfunksjoner  

Fysikk  

• Innledende emner  

• Anvende SI-systemet og dekadiske prefikser 

• Begrepene masse, tyngde og massetetthet  

Kraft og rettlinjet bevegelse  

• Anvende Newtons lover 

• Regne med bevegelseslikninger ved konstant fart og ved konstant akselerasjon 

Energi  

• Beregne arbeid, effekt og virkningsgrad 

• Beregne kinetisk og potensiell energi 

• Anvende energibevaring 

• Termodynamikkens første lov 

 

Læringsutbytte 

 
Kunnskaper  
 
Studenten  

• har kunnskap om realfag som redskap innen sitt fagområde  

• har kunnskap om realfaglige begreper, teorier, analyser, strategier, prosesser og 
verktøy som anvendes for å utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer, 
overslag og annen problemløsning med utgangspunkt i relevante praktiske 
situasjoner og problemstillinger innen fagretningen  

• kan vurdere eget arbeid i forhold til matematiske og fysiske lover  

• kan utvide sine kunnskaper og har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen realfag 

• kjenner til matematikkens og fysikkens egenart og plass i samfunnet 
 

 
Ferdigheter  
 
Studenten  

• kan gjøre rede for valg av regnemetode som anvendes for å løse faglige problem 

• kan gjøre rede for valg av digitale verktøy som anvendes til problemløsning innen 
realfaglige tema 

• kan anvende digitale hjelpemidler til å løse likninger 

• kan reflektere over egen faglig utøvelse og vurdere resultater av beregninger og 
justere denne under veiledning  

• kan finne og henvise til relevant informasjon og fagstoff i formelsamlinger, tabeller 
og fagbøker 

• kan kartlegge en situasjon og identifisere realfaglige problemstillinger  

• har kjennskap til og kan anvende grunnleggende fysiske lover og fysikkens 
metodikk 

• kan tolke og anvende modeller som benyttes innen matematikk og fysikk 
 



 

 

 
Generell kompetanse  
 
Studenten  

• kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene 
og som deltaker i gruppe ved å anvende realfag i tråd med etiske krav, 
retningslinjer og målgruppens behov 

• har innsikt i hvilke forutsetninger og forenklinger man har gjort i sine beregninger 

• har innsikt i rekkevidde og begrensninger for de metoder som anvendes  

• kan utveksle synspunkter og samarbeide om fagspesifikke problemstillinger med 
realfag som tverrfaglig fundament med fagfeller og dermed bidra til 
organisasjonsutvikling 
 

 


