Demokrati og medborgerskap – overordnet del
• Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene
kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre
dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene
forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale
menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De
skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.
• Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå
sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å
delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne
bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet.
Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse
til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.
• Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i
tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å
anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp
evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere
uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet
ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

i norsk [faget]….
… handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å
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 lærer seg å håndtere meningsbrytninger gjennom
refleksjon, dialog og diskusjon.
Lesing 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.

I historiefaget….
… handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om at
elevane utviklar kunnskapar og ferdigheiter for å kunne skape og delta i
demokratiske prosessar.
Faget skal bidra til at elevane utviklar kunnskap om og innsikt i
demokratiske verdiar og prinsipp.
Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevane tenkje kritisk, ta ulike
perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.
Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle
demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar
og terrorisme.
Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i
opplæringa om dette.

I samfunnsfag….
…handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi
elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling.
Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier
levedyktige.
Elevene skal kunne se at demokratiet ikke har vært og ikke er en
selvfølge, men en følge av valg mennesker har tatt, tar og vil ta i
framtiden.
Gjennom historiefaget trenes elevene til å se et mangfold av
perspektiver og til å forstå at mennesker har ulike prioriteringer,
holdninger og verdier i ulike kontekster.
Historiefaget bidrar dermed til å gjøre elevene bevisste på hvilke
muligheter de har til å være aktive medborgere.

I naturfag….
…handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at
elevene skal få grunnlag for å skille mellom vitenskapelig basert
kunnskap og kunnskap som ikke er basert på vitenskap.
Naturfag skal samtidig bidra til åpenhet for den erfaringsbaserte og
tradisjonelle kunnskapen som samer har om naturen.
Kompetanse i naturfag gir grunnlag for å forstå og være kritisk til
argumentasjonen i samfunnsdebatten, og er viktig for at elevene skal
kunne være aktive medborgere og bidra til en teknologisk og
bærekraftig utvikling.

I matematikk….
…handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om å gi
elevane kompetanse i å utforske og analysere funn frå reelle datasett og
talmateriale frå natur, samfunn, arbeidsliv og kvardagsliv.
Vidare handlar det om at elevane lærer å vurdere kor gyldige slike funn er.
Slik kompetanse er viktig å for å kunne formulere eigne argument og delta
i samfunnsdebatten.
Faget skal gjere elevane bevisste på føresetnader og premissar for
matematiske modellar som ligg til grunn for avgjerder i deira eige liv og i
samfunnet.

I kroppsøving….
…handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om å
fremje evne til samspel i aktivitetar og refleksjon over kva eiga
deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget.
Faget skal medverke til at elevane får kunnskap om og forståing av
demokratiske verdiar og spelereglar gjennom medverknad og
medansvar i deltaking og samarbeid.
Faget skal òg gi rom for å øve opp kritisk tenking og lære å handtere
meiningsbrytingar og respektere usemje.

Demokrati og medborgerskap – I musikk….
…handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at
elevene utvikler kunnskap om hvordan musikk kan være en viktig
demokratisk ressurs.
Arbeid med temaet i faget gir elevene forståelse av hvordan de kan ta i
bruk kunstneriske ytringsformer og estetiske uttrykk i demokratiske
prosesser.
Faget musikk skal bidra til bevissthet om hvordan musikk til alle tider
har vært brukt til å uttrykke meninger og til å skape og kommunisere
identiteter.
I musikk øver elevene seg i å håndtere meningsbrytninger og
respektere uenighet, og de utvikler bevissthet om både retten til å ytre
seg og ytringsfrihetens grenser.

Demokrati og medborgerskap – I kunst og
håndverk….
…handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at
elevene utfordres til å reflektere kritisk over kunst, design og materiell
og immateriell kultur og til å gi uttrykk for egne opplevelser, tanker og
meninger.
Gjennom møter med kunst og kultur og arbeid med visuelle ytringer
kan elevene utvikle evne til å tolke, medvirke i og endre samfunnet de
lever i.

Demokrati og medborgerskap – I KRLE….
…handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at
elevene skal delta i etisk refleksjon og få øvelse i å innta ulike
perspektiver.
KRLE bidrar til å styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende
spørsmål og være åpne for andres synspunkter i et mangfoldig
samfunn.
Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å
problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse
normer.

Demokrati og medborgerskap –
i engelsk (og fremmedspråk)….
…handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å
utvikle elevenes forståelse for at deres oppfatning av verden er
kulturavhengig.
Ved å lære engelsk kan elevene møte ulike samfunn og kulturer
gjennom å kommunisere med andre over hele verden, uavhengig av
språklig og kulturell bakgrunn.
Dette kan bidra til å åpne for flere måter å tolke verden på og være
med på å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å
forebygge fordommer.

