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Fag:  Samfunnsfag    Skoleår: 2019-2020    Trinn: 9. klasse 
 
Ved siden av de oppsatte kompetanse- og læringsmålene vil to elever ukentlig presentere en lokal-, nasjonal- og internasjonal nyhet for klassen 
etter høstferien. 
 

Vi vil gjennom hele skoleåret jobbe med læringsmålene Utforskaren ved siden av de mer spesifikke delene innen samfunnskunnskap, 

historie og geografi: 

 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg 

 bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre 

 bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg 
informasjon 

 
 

U
K

E 

 
Tema  Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmåter Vurdering 

35-36 

 
Valg 2019 

-  gjere greie for korleis ulike 
politiske parti fremjar ulike verdiar 
og interesser, knyte dette til 
aktuelle samfunnsspørsmål og 
argumentere for eige syn  
-  gjere greie for politiske 
institusjonar i Noreg og deira 
rollefordeling og samanlikne dei 
med institusjonar i andre land 

Repetere om demokrati og bli 
kjent med de lokale politiske 
partiene og valgordningen 

Prosjektarbeid med bakgrunn i de ulike 
partienes valgprogram og valgordningen med 
spesiell vekt på Tinn kommune 

Skriftlig og muntlig 
presentasjon 
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37-38 

 
 
 
 
 
Fra union til selvstendig 
nasjon 

 Finne eksempler på hendelser 
som har vært med på å forme 
dagens Norge, og reflektere over 
hvordan samfunnet kunne ha blitt 
dersom disse hendelsene hadde 
utviklet seg andreledes. 

 Presentere viktige utviklingstrekk i 
norsk historie på 1800-tallet og 
første halvdel av 1900-tallet og 
forklare hvordan de peker fram 
mot samfunnet i dag. 

Kunne forstå kampen om 
parlamentarismen i Norge. Kunne 
hovedtrekkene med tanke på 
forholdene i Norge under unionen 
med Sverige. 
Kunne gjøre rede for forandringer i det 
norske samfunnet i denne perioden. 

Forelesning, diskusjon og individuelle oppgaver 
Multiple choice prøve 

 

39-40 Europa erobrer verden Gjøre greie for imperialismen 
Vite om ulike styreformer før og nå, og 
hvilke konsekvenser imperialismen 
førte til i ulike deler av verden. 

Kort foredrag om generelle trekk og arbeidsoppgaver 
Bruk av kart 
 

Kahoot test av kunnskap 

42-43  Første verdenskrig 

 drøfte årsaker til og verknader av 
sentrale internasjonale konfliktar 
på 1900- og 2000-talet 

 presentere viktige utviklingstrekk i 
norsk historie på 1800-talet og 
første halvdelen av 1900-talet og 
beskrive korleis dei peikar fram 
mot samfunnet i dag 
 

Bruke krigen til å forstå 
 årsak – virkning i en konflikt. 
 
Konsentrere om  
HVA – HVORDAN - HVORFOR 

Korte forelesninger om årsak – virkning 
Lage tidslinjer med bakgrunn i årsak – virkning 
Bruke kart 

Innlevering 

44-47 Mellomkrigstida 

 drøfte årsaker til og verknader av 
sentrale internasjonale konfliktar 
på 1900- og 2000-talet 

 presentere viktige utviklingstrekk i 
norsk historie på 1800-talet og 
første halvdelen av 1900-talet og 
beskrive korleis dei peikar fram 
mot samfunnet i dag 
 

Kjenne til Den russiske revolusjonen og 
følgene av denne. 
 
Kjenne til den økonomiske 
verdenskrisen i 1929. 
 
Forstå overgangen mellom 1. og 2. 
verdenskrig og sammenhengen 
mellom de to verdenskrigene. 
 
Vite noe om situasjonen i Norge i 
mellomkrigstida. 

Lærebok, internett, dialog 
 
Forelesning, samtaler og oppgaver (individuelt og i 
gruppe) 
 
Filmen Bølgen  
 

Stasjonsoppgaver – parvis 

48 – 3 Andre verdenskrig 

 presentere viktige utviklingstrekk i 
norsk historie på 1800-talet og 
første halvdelen av 1900-talet og 
beskrive korleis dei peikar fram 
mot samfunnet i dag 

 drøfte årsaker til og verknader av 
sentrale internasjonale konfliktar 
på 1900- og 2000-talet 

 drøfte ideal om menneskeverd, 
diskriminering og utvikling av 

Reflektere over årsaker til og følger av 
hendelser i forbindelse med 
2.verdenskrig. 
 
Ha kunnskap om historiske hendelser i 
forbindelse med 2.verdenskrig. 
 
Ha innsikt i temaene menneskeverd, 
diskriminering og utvikling av rasisme I 
forbindelse med 2.verdenskrig. 

Forelesning, samtaler og oppgaver/diskusjon med 
utgangspunkt i hendelser og avgjørelser(prosjekt) 
 
Lærebok, internett, video, kart og dialog/diskusjon 
 

Fordypningsoppgave med 
presentasjon 
 
Skriftlig prøve 
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rasisme I eit historisk og notidig 
perspektiv 

 

4-6 Krigen i Norge 

 Finne døme på hendingar som har 
vore med på å forme dagens 
Noreg, og diskutere korleis 
samfunnet hadde vore dersom 
desse hendingane hadde utvikla 
seg annleis 

 skrive samfunnsfaglege tekstar 
med presis bruk av fagomgrep, 
grunngjevne konklusjonar og 
kjeldetilvisingar 

Ha kunnskap om hvordan Norge ble 
okkupert, hvilke roller nordmenn 
hadde under 2.verdenskrig og hvordan 
livet i Norge artet seg på denne tiden. 

Forelesning, samtaler og oppgaver (individuelt og i 
gruppe) om krigens innvirkning på Norge og som 
innføring til hendelser i Tinn som blir tatt opp på 
overnattingsturen på våren og tur med Tor Nicolaysen i 
Sabotørstien. 
 
 
 

Skriftlig prøve 

7 (0g 9) Samene 

 vise korleis hendingar kan 
framstillast ulikt, og drøfte korleis 
interesser og ideologi kan prege 
synet på kva som blir opplevd 
som fakta og sanning 

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

 presentere hovudtrekk ved 
historia og kulturen til samane frå 
midt på 1800-talet til i dag og 
konsekvensar av 
fornorskingspolitikken og 
samanes kamp for rettane sine 

 gjere greie for kolonialisme og 
imperialisme og gje døme på 
avkolonisering 
drøfte ideal om menneskeverd, 
diskriminering og utvikling av 
rasisme i eit historisk og notidig 
perspektiv 

Ha kunnskap om samisk kultur og 
historiske hendelser fram til i dag som 
har påvirket samenes liv og levesett. 
 
Kjenne til samenes rolle i 
storsamfunnet. 
 
Ha kunnskap om sammenhengen 
mellom imperialismen og situasjonen 
til samene i dag. 
 
Reflektere over menneskeverd og 
diskriminering i forhold til samefolket 
før og nå. 
 

Ser filmen Kautokeino-opprøret  
 
Lærebok, internett (om bla. Altaaksjonen) 
 
Forelesning, samtaler og oppgaver (individuelt og i 
gruppe) 
 

Skrive filmanmeldelse på 
bakgrunn av kunnskap om 
temaet 

8 VINTERFERIE 

9       
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10 - 11 

Introduksjon til geografi 
og tema 
 
De livsviktige 
naturressursene 

 Undersøke hvordan mennesker 
utnytter naturgrunnlaget, andre 
ressurser og teknologi i Norge og i 
andre land og drøfte premisser 
for bærekraftig utvikling 

 Undersøke og diskutere bruk og 
misbruk av ressurser, 
konsekvenser det kan få for 
miljøet og samfunnet, og 
konflikter det kan skape lokalt og 
globalt 

Lære om ulike typer ressurser og 
hvordan de kan brukes på en 
bærekraftig måte 
Bli bevisst eget forbruk 

 
Korte innføringsforelesning og oppgaver fordelt på 
elever i forbindelse med ulike lands utnyttelse av mat og 
energi 
Film 
Prosjekt knyttet til to ulike land 

Prosjekt, skriftlig innlevering, 
muntlig framføring 

12-13 
Maten på landjorda 

 

Lære om hvor, hvordan og hvorfor mat 
blir produsert og brukt. 
Hva produserer vi i Norge og hva må vi 
importere 
Økologisk produksjon 
Matsituasjonen i ulike deler av verden 

14  Matfatet i havet 

Hvor det finnes fiskeområder 
Den historiske utviklingen innen 
fiskeriene 
Økonomiske soner i havet 
Forurensning og overfiske 

16-18  Energikildene våre 

Lære om forskjellen mellom fornybar 
og ikke-fornybar energi 
Lære om ulike typer energi og hva som 
blir brukt hvor 
Miljøproblemer knyttet til ulike typer 
energi 
Energi i framtiden 

19 - 20 Forbrukersamfunnet 

 formulere spørsmål om forhold i 
samfunnet, planleggje og 
gjennomføre 

  ei undersøking og drøfte funn og 
resultat munnleg og skriftleg 

 bruke statistiske kjelder til å 
berekne og beskrive tendensar og 
variasjonar i samfunnsfaglege 
drøftingar og vurdere om 
statistikken gjev påliteleg 
informasjon 

 beskrive hovudtrekk i norsk 
økonomi og korleis han heng 
saman med den globale 
økonomien 

beskrive korleis 
forbruksmønsteret har utvikla seg 
i Noreg, og gjere greie for rettane 
til forbrukarane 

Få kjennskap til hvordan 
forbrukersamfunnet har forandret seg 
de siste ti årene. 
 
Ha innsikt i hva som påvirker forbruket 
vårt, og hvilke rettigheter og plikter vi 
har som forbrukere. 
 
Hva er bærekraftig forbruk? 

Forelesning, samtaler og oppgaver (individuelt og i 
gruppe) 
 
Kryssord – kopieringsoriginal K-45 
 
Lærebok, internett, dialog 
 

Muntlig framføring om 
forbrukerundersøkelse 
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21 - 22 Kriminalitet og straff 

 Kjenne til hvordan et lovbrudd blir 
behandlet 

 Diskutere årsaker til og 
konsekvenser av kriminalitet 

 Forklare hvordan rettsstaten 
fungerer 

 Kunne bruke tabeller og 
statistikker som en del av 
kunnskapsinnhenting 

Diskusjonspanel – 
informasjonsplakat 
Bruke kart 
Individuelle oppgaver (finn svar i 
tekst, refleksjonsoppgaver, 
muntlig, skriftlig) 
Gruppeoppgaver (prosjekter) 
Diskusjoner 

Kosmos 9 
Andre aktuelle kilder fra Internett 

Aktivitet i timene 
 
Rollespill 

23 - 24 
Alkohol, narkotika og 
tobakk 

 Beskrive utviklingen og 
konsekvenser av tobakks- og 
rusmiddelbruk i Norge 

 Diskutere holdninger til tobakk- og 
rusmidler  

 Kunne bruke tabeller og 
statistikker som en del av 
kunnskapsinnhenting 

Diskusjonspanel – 
informasjonsplakat 
Bruke kart 
Individuelle oppgaver (finn svar i 
tekst, refleksjonsoppgaver, 
muntlig, skriftlig) 
Gruppeoppgaver (prosjekter) 
Diskusjoner 

Kosmos 9 
Andre aktuelle kilder fra Internett 

Aktivitet i timene 
 
Prosjekt - 
informasjonsplakat 

 

 
 


