
 

 

 

 

 

 

 

 

… etter 7. trinn: 
•  Bruke metoder for hoderegning. 

• Finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, stille opp og forklare 

beregninger og framgangsmåter, vurdere resultatet og presentere og diskutere 

løysingen. 

• Planlegge og samle inn data i forbindelse med observasjoner, spørreundersøkelser 

og eksperiment. 

• Lese og tolke framstillingene og vurdere data i tabeller og diagram og hvor nyttige 

de er. 

• Finne median i enkle datasett og vurdere de ulike sentralmåla i forhold til hverandre. 

 

 

… etter 10. trinn 

• Bruke tall og variabler i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk 

problemløysing. 

• Gjøre beregninger om forbruk, inntekt sette opp budsjett og regnskap ved å bruke 

regneark og gjøre greie for beregninger og presentere resultatene. 

• Ordne og gruppere data, finne og drøfte median og drøfte ulike dataframstillinger 

og hvilket inntrykk de kan gi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

… etter 7. trinn: 
Utforskeren: 

• Formulere et samfunnsfaglig spørsmål, foreslå mulige forklaringer og belyse 

spørsmålet gjennom en undersøkelse. 

• Diskutere samfunnsfaglige tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante 

fagbegrep og skille mellom meninger og fakta. 

• Lese tekster om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, 

handler og opplever hendelser ulikt. 

• Gjennomføre og presentere undersøkelser som krever telling og regning, ved å bruke 

informasjon fra tabeller og diagram. 

Samfunnskunnskap: 

• Diskutere hvordan kommersiell påvirkning fra ulike medium kan virke inn på 

forbruksvaner og personlig økonomi. 

 

… etter 10. trinn: 
Utforskeren: 

• Vise hvordan hendelser kan framstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan 

prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sannhet. 

• Reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale og 

papirbaserte kilder og diskutere formål og relevans til kildene. 

• Skape fortellinger om menneske fra ulike samfunn i nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier 

påverkar tanker og handlinger. 

 


