
Bli kjent med frivilligheten

Læreplantilknytning

Samfunnsfag

Folkehelse og livsmestring i samfunnsfag

Demokrati og medborgerskap i samfunnsfag

Kompetansemål i samfunnsfag

	•	Elevene skal bli bevisst på sin egen identitet og identitetsutvikling og forstå  

   individet som en del av ulike fellesskap

	•	cnnsikt i hv ordan relasjoner og tilharighet blir påvirket av samhandling med andre 

   `_^ er en del av fagetY

	•	Faget skal også bidra til å skape forståelseX respekt og toleranse for mangfold og 

   andres verdier og livsvalgX og det skal gi perspektiver på hva et godt liv kan væreZv

	•	`_^ Elevene utvikler kunnskap og ferdigheter om å delta i demokratiske prosesse�

	•	`_^ Eleveneuutvikler kunnskap om og innsikt i demokratiske verdier og prinsipperY

	•	\jennom arbeid med samfunnsfag skal elevene tenke kritiskX innta ulike 

   perspektiverX håndtere meningsbrytning og vise aktivt medborgerskap[

	•	Ttforskeuulike sider ved mangfold i Rorge ogureflektere over menneskers behov for 

   å være seg selv og for å hare til i fellesskap

	•	Drafte hva likeverd og likestilling betyr for et demokratiX oguutvikle forslag til 

   hvordan man kan motarbeide fordommerX rasisme og diskriminering

	•	Beskrive sentrale hendelser som har fart til det demokratiet vi har i Rorge i dag `_^
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Norsk

Folkehelse og livsmestring i norsk

Demokrati og medborgerskap i norsk

Kompetansemål i norsk

 •	Utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Dette gir elevene 

   grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser� tanker og erfaringer� noe som er 

   viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap.2

 •	Utvikle elevenes muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter� slik at de kan gi 

   uttrykk for egne tanker og meninger og delta i samfunnsliv og demokratiske 

   prosesser 

	•	Gjennom kritisk arbeid med tekster og ytringer øver elevene opp evnen til kritisk 

   tenkning og l�rer seg å håndtere meningsbrytninger gjennom refleksjon� dialog og 

   diskusjon 

	•	�esing av skjønnlitteratur og sakprosa gir elevene innblikk i andre menneskers 

   livssituasjon og utfordringer. Dette kan bidra til at de utvikler forståelse� toleranse 

   og respekt for andre menneskers synspunkter og perspektiver� og det kan legge 

   grunnlag for konstruktiv samhandling�

	•	�ytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i 

   samtale(

	•	<ruke lesestrategier tilpasset formålet for lesingen
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KRL
�

Demokrati og medborgerskap i KRLE

Kompetansemål i KRLE

	•	Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og 

   utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse normer.

 • +tforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer kn*ttet til 

   hverdags) og samfunnsutfordringer

Musikk

(…) Faget skal bidra til at elevene forstår hvordan musikk både springer ut av 

kulturer, skaper kultur og bidrar til samfunnsendringer, og elevene skal få erfare at 

musikk kan bidra til livskvalitet. (…)

	•	+tforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringe[

	•	Reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og 

   gruppers identitet

Kompetansemål i musikw
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