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Aktuelle kompetansemål etter 10. trinn 

Historie 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 

• finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens 
Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom 
desse hendingane hadde utvikla seg annleis  

• presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologiar  
• skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer 

og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar  
• søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis 

ulike kjelder kan framstille historia ulikt  
• lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og 

i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere 
konsekvensar av konfliktane  

• drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over 
korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar  

 

Samfunnskunnskap 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 

• planleggje, gjennomføre og presentere problemorienterte 
samfunnsfaglege undersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og 
resultata  

• finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje 
mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte 
spørsmåla  

• forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og 
utfordringar i fleirkulturelle samfunn  

• utforske kva som krevst for at samfunn skal kunne halde fram å 
eksistere og samanlikne to eller fleire samfunn  

• gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av 
at dei blir respekterte  
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Aktuelle kompetansemål for videregående skole 

 

Nyere historie 

Historieforståelse og metoder 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:  

• identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som 
kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger  

• bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en 
problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk 
materiale  

• presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og 
samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og 
handlinger  

• gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte 
motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse  

• undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og 
diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige 
oppfatninger om fortiden  

• drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske 
sammenhenger  

• gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, 
minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har 
betydning for nåtiden 

Samfunn og mennesker i tid  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:  

• vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske 
bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet  

• gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte 
virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn  

• gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, 
nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og 
diskutere noen konsekvenser av denne politikken  

• undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og 
vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver  

• finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk 
lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne 
ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted  

• undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte 
reaksjoner i det internasjonale samfunnet  
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• gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, 
arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng 
med utviklingen på andre samfunnsområder  

 

Samfunnsfag 

Politikk og demokrati 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det 
politiske systemet og diskutere kva som kan truge demokratiet  

• diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og 
menneskerettar  

• gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i 
Noreg og drøfte fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar  

Kultur 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og 
drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn  

• forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt 
og rasisme kan motarbeidast  

Internasjonale forhold 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i 
verdssamfunnet  

• gjere greie for FNs arbeid med fred og menneskerettar og forklare 
FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk  

• bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i 
verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å 
løyse konflikten  

 
 
Undervisningsprogrammet om Josef Grabowski er dessuten særlig 
relevant for følgende programfag i studiespesialiserende 
utdanningsprogram:  
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