
Barnehage

Grunnskole

Videregående skole og høyere utdanning

Opplæring for voksne

Norskopplæring

Et liv i Norge

Fagforeninger

Lover og regler i arbeidslivet

Lønn og skatt

Barnehage

Videregående skole og høyere utdanning

Velferdsstaten

Lønn og skatt

Et liv i Norge

Kritisk tenkning og etisk bevissthet

 MÅL FOR OPPLÆRINGEN ER AT DELTAKEREN SKAL KUNNE

… gi eksempler på barn, unge og voksnes rettigheter, plikter og muligheter i det norske 

utdanningssystemet, og hvordan utdanning kan finansieres 

… gi eksempler på rettigheter og plikter man har som arbeidstaker, knyttet til for 

eksempel fagorganisering, medbestemmelse og arbeidsmiljø

Modul 1

… gi eksempler på hva skattefinansiert velferd innebærer

… bruke kunnskap om personvern og opphavsrett, samt retten en selv og andre har til privatliv

https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/barnehage.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/grunnskole.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/videregaende-skole-og-hoyere-utdanning.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/opplaering-for-voksne.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/norskopplaering.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/ny-i-norge/et-liv-i-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/kritisk-tenkning-og-digital-dommekraft/kritisk-tenkning-og-etisk-bevissthet.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/ny-i-norge/et-liv-i-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/arbeidsliv/fagforeninger.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/arbeidsliv/lover-og-regler-i-arbeidslivet.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/arbeidsliv/lonn-og-skatt.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/arbeidsliv/velferdsstaten.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/arbeidsliv/lonn-og-skatt.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/barnehage.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/videregaende-skole-og-hoyere-utdanning.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/ny-i-norge/et-liv-i-norge.html


Et liv i Norge

Arbeidsmarkedet i Norge

Jobbsøking

Veier til arbeid

Barnehage

Grunnskole

Samarbeid hjem–skole

Videregående skole og høyere utdanning

Barnehage

Norskopplæring

Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Sosiale medier og digital dømmekraft

… bruke kunnskap om arbeidslivet til å ta hensiktsmessige valg knyttet til opplæring, utdanning og 

arbeid

… samtale om sentrale verdier som det norske skole- og utdanningssystemet bygger på, og hva som 

forventes av foreldre i samarbeidet mellom skole og hjem

… samtale om betydningen av å bruke ulike arenaer for å lære norsk

… samtale om betydningen av kritisk tenkning og etisk bevissthet, blant annet knyttet til digital 

dømmekraft

https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/kritisk-tenkning-og-digital-dommekraft/kritisk-tenkning-og-etisk-bevissthet.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/ny-i-norge/et-liv-i-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/arbeidsliv/arbeidsmarkedet-i-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/arbeidsliv/jobbsoking.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/arbeidsliv/veier-til-arbeid.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/barnehage.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/grunnskole.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/samarbeid-hjemskole.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/videregaende-skole-og-hoyere-utdanning.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/barnehage.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/skole-og-utdanning/norskopplaering.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/kritisk-tenkning-og-digital-dommekraft/kritisk-tenkning-og-etisk-bevissthet.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/kritisk-tenkning-og-digital-dommekraft/sosiale-medier-og-digital-dommekraft.html


Et liv i Norge

Ekteskap og familie

Barn og unges rettigheter

Å leve i to kulturer

Et liv i Norge

Barneoppdragelse

Barnevernet

Å leve i to kulturer

Helse og livsstil

Psykisk helse

Å flytte til et nytt land

Helsetjenester

Tannhelse

Familieplanlegging, svangerskap og oppfølging av barn

… bruke kunnskap om det norske helsevesenet til å få tilgang til ulike helsetjenester

Modul 2

 MÅL FOR OPPLÆRINGEN ER AT DELTAKEREN SKAL KUNNE

… gi eksempler på viktige lover, regler og verdier som omhandler barn og unges rettigheter og 

rettsvern

… gi eksempler på hvordan offentlige etater, som for eksempel barnehage, skole og barnevern, kan 

støtte familier

… gi eksempler på hvordan fysisk og psykisk helse kan bli påvirket av livsstil og ulike hendelser, som 

for eksempel migrasjon

… bruke kunnskap om sentrale rettigheter, plikter og muligheter som nyankommen innvandrer i 

Norge

https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/ny-i-norge/et-liv-i-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/ny-i-norge/et-liv-i-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/ny-i-norge/regler-for-opphold.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/familieliv/ekteskap-og-familie.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/familieliv/barn-og-unges-rettigheter.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/familieliv/a-leve-i-to-kulturer.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/familieliv/a-leve-i-to-kulturer.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/familieliv/barneoppdragelse.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/familieliv/barnevernet.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/helse/helse-og-livsstil.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/helse/helsetjenester.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/helse/tannhelse.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/helse/familieplanlegging-svangerskap-og-oppfolging-av-barn.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/helse/psykisk-helse.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/helse/a-flytte-til-et-nytt-land.html


Regler for opphold

Introduksjonsprogrammet og integreringsloven

Dugnad

Sosiale arenaer

Politisk engasjement

Personlig økonomi

Bolig

Vold i nære relasjoner

Tvangsekteskap

Kjønnslemlestelse

Negativ sosial kontroll

Familieplanlegging, svangerskap og oppfølging av barn

Identitet

… bruke kunnskap om omgangsformer i det norske samfunnet og om hvordan man kan delta aktivt 

på sosiale, frivillige og politiske arenaer

… samtale om hvordan arbeid, inntekt og forbruk kan påvirke personlig økonomi, levestandard og 

livskvalitet 

… samtale om hva negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

er, om juridiske og personlige konsekvenser av dette, og om aktuelle hjelpetilbud

… samtale om familieplanlegging, prevensjonsmidler og abort, forståelse og respekt knyttet til 

seksuell identitet og kjønnsuttrykk, samt grensesetting og lovverk knyttet til dette

https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/ny-i-norge/regler-for-opphold.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/ny-i-norge/introduksjonsprogrammet-og-integreringsloven.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/fritid/dugnad.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/fritid/sosiale-arenaer.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/fritid/politisk-engasjement.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/helse/familieplanlegging-svangerskap-og-oppfolging-av-barn.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/helse/identitet.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/personlig-okonomi/personlig-okonomi.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/personlig-okonomi/bolig.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/retten-til-et-fritt-og-selvstendig-liv/vold-i-naere-relasjoner.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/retten-til-et-fritt-og-selvstendig-liv/tvangsekteskap.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/retten-til-et-fritt-og-selvstendig-liv/kjonnslemlestelse.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/retten-til-et-fritt-og-selvstendig-liv/negativ-sosial-kontroll.html


Fakta om Norge

De første nordmenn

Middelalder og unionstid

Norge fra 1814 til 1905

Første og andre verdenskrig

Det moderne Norge

Merke- og helligdager

Demokratiske rettigheter og plikter

Demokratiet i Norge

Valg og politiske partier

Minoritet og majoritet i Norge

Samene

Natur og naturressurser

Bærekraftig utvikling

 MÅL FOR OPPLÆRINGEN ER AT DELTAKEREN SKAL KUNNE

… gi eksempler på noen av de viktigste historiske hendelsene og prosessene som har dannet 

grunnlaget for framveksten av demokratiet i Norge   

… gi eksempler på viktige merke- og helligdager, og hvordan disse markeres

… gi eksempler på hvordan demokratiet i Norge fungerer, knyttet til de tre statsmaktene og 

prinsippet om maktfordeling, politiske partier og valgordningen

… gi eksempler på mangfold i Norge med vekt på ulike familieformer, levesett, boformer og 

folkegrupper, inkludert det samiske urfolket

… bruke kunnskap om hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser har for et bærekraftig miljø 

og samfunn

Modul 3

https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/dette-er-norge/fakta-om-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/historie/de-forste-nordmenn.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/historie/middelalder-og-unionstid.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/historie/norge-fra-1814-til-1905.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/historie/forste-og-andre-verdenskrig.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/dette-er-norge/merke-og-helligdager.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/menneskerettigheter-og-demokrati/demokratiske-rettigheter-og-plikter.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/dette-er-norge/minoritet-og-majoritet-i-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/baerekraft/natur-og-naturressurser.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/dette-er-norge/samene.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/historie/det-moderne-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/menneskerettigheter-og-demokrati/demokratiet-i-norge.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/menneskerettigheter-og-demokrati/valg-og-politiske-partier.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/baerekraft/baerekraftig-utvikling.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/baerekraft/natur-og-miljovern.html


Natur- og miljøvern

Likestilling og likeverd

Likestilling og likeverd

Menneskerettigheter

Demokratiske rettigheter og plikter

Religion og livssyn

… samtale om likestilling og kvinners deltakelse i arbeidslivet, utdanning og politikk, og betydningen 

det har for utviklingen av samfunnet

… samtale om menneskerettigheter som ytringsfrihet og vern mot diskriminering

… samtale om ulike tradisjoner og syn på religion i det norske samfunnet og endringer på disse 

områdene over tid

https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/dette-er-norge/likestilling-og-likeverd.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/dette-er-norge/religion-og-livssyn.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/dette-er-norge/likestilling-og-likeverd.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/menneskerettigheter-og-demokrati/menneskerettigheter.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/menneskerettigheter-og-demokrati/demokratiske-rettigheter-og-plikter.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/baerekraft/baerekraftig-utvikling.html
https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/baerekraft/natur-og-miljovern.html

