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SAMFUNNSFAGENE/SAMFUNNSKUNNSKAP 

Kompetansemålene i disse fagene kan også være deltemaer innenfor norsk, historie, geografi, religion og 
matematikk. 
 
Underveisvurdering Sentrale arbeidsmåter  
viser hvordan underveisvurderingen er en integrert del av en læringsfremmende opplæring, der elevene skal 
gis anledning til å vise kompetanse på flere og varierte måter, og der læreren og elevene skal være i dialog 
om elevenes utvikling i faget. Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse 
i naturfag gjennom utforsking og praktisk arbeid samt refleksjon og vurdering av egne funn og resultater. 
 

HVA:  TVERRFAGLIG HVORDAN 
• Samfunnsfaglig undersøkelse 

• Rettighetslovgivning, 
menneskerettigheter, og spørsmål 
knyttet til rettsvesen og rettspraksis 

• Kjønnsroller, kjønnsidentitet og 
seksuell orientering. 

• Terrorhandlingene 22. juli 2011 

• Politikk og demokratiforståelse 
-Utviklingen av grunnloven 
-Politiske partier og sentrale politiske 
institusjoner 
-Internasjonale organisasjoner der 
Norge er medlem 
-Globalisering av handel og moderne 
verdensøkonomi 
 
Noen av temaene vil også gå litt om 
hverandre fra 7.-10. klasse og kan fint 
tas om igjen i andre sammenhenger 
gjennom skoleårene 

• Mange av temaene innenfor dette 
faget vil bli omhandlet i norsk-faget. 

• Det vil også være noe som glir inn i 
religionstimene innenfor etikk og 
livssyn. 

• Historiefaget omhandler slike ting 
som demokrati og menneskeverd og 
kan sees i sammenheng med 
ideologier og lovgivning.  

• Økonomisk geografi er temaer som 
fint også kan være innenfor en 
samfunnsfaglig debatt. 

• I matematikkfaget vil vi finne igjen 
historien om økonomiske 
institusjoner, arbeidsliv; lønn, skatt, 
arbeidsmiljølovgivningen etc. 

• Samfunnskunnskap vil derfor være 
altomfattende i flere sammenhenger 
og behøver ikke nødvendigvis stå på 
timeplanen som eget fag, men 
læreren er bevisst i hvilken kontekst 
temaene omhandles. 

Elevrådsarbeid 
 
Spørreundersøkelser 
i nærmiljøet, 
forskningsbaserte 
prosjekter 
 
Samtaler 
 
Aktuelle temaer i 
det offentlige rom; 
lesing av avisartikler 
og debattinnlegg, 
nyhetsreportasjer 
 
Debatter i 
klasserommet 
 
Skriftlige drøftinger 
 

HVORFOR: 

• Kompetansemål etter 10. klasse Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• sette seg inn i og presentere en samfunnsfaglig undersøkelse; planlegge og gjennomføre en samfunnsfaglig 
småskala-undersøkelse, alene eller sammen med andre  
• gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser, drøfte dette i forbindelse 
med aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for egne synspunkter  
• gjøre rede for sentrale politiske institusjoner i Norge og rollefordelingen mellom dem og sammenligne med 
institusjoner i andre land  
• undersøke og gjøre rede for nasjonale minoriteters stilling i Norge, før og nå, med vekt på fornorskning av 
samene og deres rettighetskamp  
• beskrive hva rettighetslovgivning går ut på gjennom sentrale eksempler  
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• gi eksempler på hva samarbeid, medvirkning og demokrati innebærer nasjonalt, lokalt, i organisasjoner og i 
skolen  
• beskrive hovedtrekkene i norsk økonomi og hvordan de henger sammen med den globale økonomien  
• forklare begrepene holdninger, fordommer, rasisme og ekstremisme, vurdere hvordan holdninger kan bli 
påvirket og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme  
• gi eksempler på hvordan et lovbrudd blir behandlet, diskutere årsaker til og følger av kriminalitet og forklare 
hvordan rettsstaten og rettspleien fungerer  
• gjøre rede for oppgavene til viktige internasjonale organisasjoner der Norge er medlem  
• undersøke og presentere grunnleggende menneskerettigheter og deres opprinnelse og reflektere over 
verdien av at de blir respektert  
• beskrive og drøfte sider ved bærekraftig utvikling; den enkeltes ansvar og påvirkningsmulighet og 
betydningen av politiske beslutninger og strukturelle endringer 
 

 


