8-10. trinn. Kulturelle uttrykk og samfunnsdebatten. Relevante kompetansemål i ulike fag for
læringsmål

Læringsmål:
•

finne informasjon fra ulike kilder og reflektere over hvordan 22. juli har påvirket det norske
samfunnet etter terrorangrepene og frem til i dag

Relevante kompetansemål for dette læringsmålet:

Norsk 10. trinn:
•
•
•
•
•
•
•
•

gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i
egne tekster
utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre
språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og
egen samtid
utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og
skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for
ulike formål tilpasset mottaker og medium

Samfunnsfag 10. trinn:
•
•
•
•
•
•
•
•

vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere
over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar
haldningane og handlingane til folk
utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden
teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og
samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og
reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust,
og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir
standpunkta sine
utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking
og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

8-10. trinn. Kulturelle uttrykk og samfunnsdebatten. Relevante kompetansemål i ulike fag for
læringsmål
•
•
•
•

bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn
ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte
moglegheiter og utfordringar ved mangfald
reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike
fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha
for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

KRLE 10. trinn:
•
•
•
•

utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og
globalt samfunn
identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn
kommer til uttrykk i medier og populærkultur

Matematikk 9. trinn:
•
•
•

tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
finne og diskutere sentralmål og spreiingsmål i reelle datasett
utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike
synspunkt

Matematikk 10. trinn:
•

modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at
modellane er gyldige

Musikk 10. trinn:
•
•

•
•

reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares
og fornyes
utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket
av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar
opp utfordringer i samtiden
utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger
knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer
utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av
musikalske virkemidler

Kunst og håndverk 10. trinn:

8-10. trinn. Kulturelle uttrykk og samfunnsdebatten. Relevante kompetansemål i ulike fag for
læringsmål
•
•
•

analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner,
kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape
kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid
lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som
ivaretar ulike behov og interesser

