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SAMFUNNSFAG 

MÅL FOR FAGET 
 
Formål med samfunnsfaget er å medvirke til forståelse av og oppslutning om 
grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling og til 
aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse. Faget skal stimulere til utvikling 
av kunnskap om det kulturelle mangfoldet i verden i fortida og samtida, og til 
forståelse av forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene. Faget 
skal også medvirke til at elevene utvikler bevissthet om at mennesket inngår i en 
historisk sammenheng, og at en lang rekke historiske hendinger gjør at de er der 
de er i dag. Det skal gjøre individet bevisst om hvordan det sosiale fellesskapet 
påvirker holdninger, kunnskaper og handlinger, og hvordan den enkelte kan påvirke 
fellesskapet og sin eigen livssituasjon 

Opplæringa i samfunnsfag skal sette søkelyset på naturlige og menneskeskapte 
forhold på jorda. Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte sammenhenger mellom 
produksjon og forbruk og vurdere konsekvenser som ressursbruk og livsutfoldelse 
har på miljøet og ei bærekraftig utvikling. Samfunnsfaget skal også utvikle 
kunnskap om arbeidsliv og økonomi. I faget inngår kunnskap om situasjonen til 
urfolk og minoritetsfolk i verden generelt, og om situasjonen til samene som urfolk 
spesielt. Samfunnsfaget skal gjøre det lettere for elevene å forstå verdien av 
teknologi og entreprenørskap. Faget skal gi innsikt i det politiske systemet i Norge 
og i det internasjonale samfunnet, og gjøre individet bevisst om at politikk er prega 
av konflikt og samarbeid.  

Mennesket samhandler gjennom språk og uttrykksformer som er prega av den 
kulturen de vokser inn i. Som reflekterende individ kan mennesket forme seg selv. 
Som politisk individ kan mennesket påvirke omgivelsene sine. Som moralsk individ 
er mennesket ansvarlig for konsekvensene av handlingene sine. 

Samfunnsfaget skal derfor gi dypere forståelse av forholdet mellom samfunnslivet 
og det personlige livet, og stimulere til erkjennelse av mangfoldet i samfunnsformer 
og levevis. På denne bakgrunnen skal faget gi elevene større evne til å tenke fritt, 
perspektivrikt, kritisk og tolerant. Ved å påvirke lysta til å søke kunnskap om 
samfunn og kulturer skal faget også fremme evnen til å diskutere, resonnere og til 
å løse problem i samfunnet. Ved å gjøre elevene nysgjerrige og stimulere til 
undring og skapende arbeid vil faget kunne sette de betre i stand til å forstå seg 
selv, mestre sin eigen verden og motivere til ny innsikt og livslang læring. 

 

FORMELL VURDERING 
 

SAMFUNNSFAG 
Muntlig aktivitet i timene  
Framføringer/presentasjoner             
Arbeidsbok 
Temaarbeid/gruppearbeid 
Særemner 

Skriftlige prøver i muntlig 
pensumstoff 
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SAMFUNNSFAG 
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Stor grad av muntlig aktivitet i timene.  
Viser stor interesse for faget.  
Eleven mestrer diskusjonsteknikk svært godt. 
Kan gjøre greie for ulike samfunnsvitenskapelige emner. 
Kan samtale om fagstoff på en måte som virker gjennomtenkt og reflektert.  
 

Kan vurdere egne og andres framføringer. 
Svært gode resultater på fagprøver. 
Svært god struktur, orden og oversikt i arbeidsboka. 
 

Kan i stor grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne faglige 
og tverrfaglige tekster. 
 

Ved framføringer: Bruker andre kilder i tillegg til læreboka, viser stor grad 
av evne til kritisk kildeutvelgelse. Formidler fakta om temaet med stort 
engasjement. 
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Eleven er som regel aktiv i timene, men tidvis passiv.  
Deltar noe i diskusjoner og viser noe interesse for faget. 
Eleven mestrer diskusjonsteknikk. 
Klarer på en begrenset måte å gjøre greie for ulike samfunnsvitenskapelige 
emner. 
Deltar noe i samtaler om fagstoff på en måte som virker gjennomtenkt og 
reflektert.  
 

Klarer ikke helt å vurdere egne og andres framføringer. 
Gjenforteller lærestoffet korrekt. 
Har varierende resultater på fagprøver. 
God struktur, orden og oversikt i arbeidsboka. 
 

Kan i noen grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne 
faglige og tverrfaglige tekster. 
 

Ved framføringer: Bruker andre kilder enn læreboka, men noe ukritisk til 
kildeutvelgelse. Periodevis for bundet av læreboka, og gjengir uten å 
fortelle. 
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Eleven er passiv og viser liten eller ingen faglig interesse. 
Eleven deltar stort sett ikke i diskusjoner. 
Evner ikke å gjøre greie for ulike samfunnsvitenskapelige emner. 
Deltar sjelden i samtaler om fagstoff og er lite reflektert.  
 

Klarer ikke å vurdere egne og andres framføringer. 
Viser dårlige kunnskaper på fagprøver. 
Dårlig eller ingen struktur, orden og oversikt i arbeidsboka. 
 

Kan i begrenset grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne 
faglige og tverrfaglige tekster. 
 

Ved framføringer: Er dårlig forberedt. 
 


