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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 

• 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 

• beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere 

over sentrale utfordringar 

• reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte 

moglegheiter og utfordringar ved mangfald 

 

Læringsmål:  

• utforske og presentere muligheter for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske holdninger i 

samfunnet i dag  
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• 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 

• identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, 

bærekraft og fattigdom 

 

Naturfag 10. trinn: 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av 

relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger 

• gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom 

samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap 

 

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 

   

Engelsk 10. trinn: 

• uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk 

tilpasset formål, mottaker og situasjon 

• stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, 

mottakere og situasjoner 

• lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster 

• skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng 

som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon 


