
ÅRSPLAN 19/20 

Fag:  Samfunnsfag  

Klasse: 9.trinn 

Torjus, Geir og Helene 

Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid 

fram  

Periode   Kompetansemål  Innhold  Arbeidsmåte  Vurdering  

34-36   

•  

•  

gjere greie for korleis ulike politiske  
parti fremjar ulike verdiar og  
interesser, knyte dette til aktuelle 
samfunnsspørsmål og argumentere for 
eige syn  

gje døme på kva samarbeid,  
medverknad og demokrati inneber 

nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i 

skolen  

Politiske institusjoner i Norge og  
andre land                                    
280-297  

 •  Norsk politikk  
- Historisk blikk  

- Partier  

 •  Andre land  
  

Forelesning  
Arbeidsoppgaver  
Diskusjoner  
Gjennomgang av partiprogram  
Begreper  
Filmsnutter  

  
Underveisvurdering 
  
  
  
  
  
  
  
  

37-40  •  

•  

•  

Presentere ei historisk hending med 

utgangspunkt i ulike ideologiar  

Gjere greie for imperialisme og gje døme 

på avkolonialisering  

Lage spørsmål om sentrale 

internasjonale konfliktar på 1900-tallet 

og i vårt eige århundreår, formulere 

årsaksforklaringar og diskutere 

konsekvensar av konfliktane  

Historie:   
1800-tallet: Europa erobrer 
verden   

• Imperialismen             
s.108-123  

Forelesing  
Arbeidsoppgaver  
Kart  
Filmsnutter  
Begreper  

 
 

  
  



drøfte ideal om menneskeverd, 

diskriminering og utvikling av rasisme i 

eit historisk og notidig perspektiv 
 

41   Høstferie        

42-44 •  

•  

•  

Presentere ei historisk hending med 

utgangspunkt i ulike ideologiar  

Gjere greie for imperialisme og gje døme 

på avkolonialisering  

Lage spørsmål om sentrale 

internasjonale konfliktar på 1900-tallet 

og i vårt eige århundreår, formulere 

årsaksforklaringar og diskutere 

konsekvensar av konfliktane  

Historie:   
1800-tallet: Europa erobrer 
verden   

• Første verdenskrig      
s.124-137 

Forelesing  
Arbeidsoppgaver  
Kart  
Filmsnutter  
Begreper 

Skriftlig prøve  
 

 



45-47  •  

•  

•  

•  

•  

•  

  

lese, tolke og bruke papirbaserte og 
digitale kart, målestokk og kartteign  

lokalisere og dokumentere oversikt 
over geografiske hovudtrekk i verda og 
samanlikne ulike land og regionar  

gjere greie for indre og ytre krefter på 
jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet 

til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og 
drøfte samanhengar mellom natur og 

samfunn  

utforske, beskrive og forklare natur- og  
kulturlandskapet i lokalsamfunnet  
undersøkje korleis menneske gjer seg  
nytte av naturgrunnlaget, andre 
ressursar og teknologi i Noreg og i 
andre land i verda og drøfte premissar 

for berekraftig utvikling  
samanlikne storleik, struktur og vekst i 
befolkningar og analysere  
befolkningsutvikling, urbanisering og 

flytting i nyare tid  

Geografi  

• Landskapet vårt               
8-21  

• Naturressurser              
22-37  

• Mat på land og i havet    
38-69  

Forelesning  
Arbeidsoppgaver i felleskap og  
alene Filmsnutter  
Samtaler om tema  

 Saktekst – 
argumenterende, 
reflekterende eller 
informerende 

48-51 •  beskrive utvikling og konsekvensar av 

tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og 

diskutere haldningar til rusmiddel  

Samfunnskunnskap  

• Forbrukersamfunnet 
204-219  

• Alkohol, narkotika og 
tobakk 220-239  

Forelesning om tema  
Diskusjonsoppgaver i små 
grupper og klasse 
Arbeidsoppgaver  
Filmklipp  
  

 



 

52   Juleferie        

2-3 •  beskrive utvikling og konsekvensar av 

tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og 

diskutere haldningar til rusmiddel  

Samfunnskunnskap  

• Kriminalitet og straff  
240-259  

Forelesning om tema  
Diskusjonsoppgaver i små grupper 
og klasse Arbeidsoppgaver  
Filmklipp  

 

Debatt 

4-8  •  

•  

drøfte ideal om menneskeverd,  
diskriminering og utvikling av rasisme i 

eit historisk og notidig perspektiv  

drøfte årsaker til og verknader av sentrale 

internasjonale konfliktar på 1900- og 

2000-talet   

Historie  

 •  Mellomkrigstida          
138-155  

  
  

Repetisjon av 1.verdenskrig  
Forelesning  
Arbeidsoppgaver  
Filmklipp  

  
Podcast 
  
  
  
  
  
  

9   Vinterferie        

10-14  •  

•  

•  

drøfte årsaker til og verknader av sentrale 
internasjonale konfliktar på 1900- og  
2000-talet  
drøfte ideal om menneskeverd, 

diskriminering og utvikling av rasisme i 

eit historisk og notidig perspektiv 

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  

Historie  

•  Andre verdenskrig     
156-173  

Forelesning  
Arbeidsoppgaver  
Diskusjonsoppgaver i små og større 
grupper  
Film – dokumentar og spillefilm  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

15-16   Påskeferie        

17-19  drøfte årsaker til og verknader av sentrale 
internasjonale konfliktar på 1900- og  
2000-talet  
drøfte ideal om menneskeverd, 

diskriminering og utvikling av rasisme i 

Historie  

• Andre verdenskrig     156-173 

Forelesning  
Arbeidsoppgaver  
Diskusjonsoppgaver i små og større 
grupper  

Skriftlig prøve  
 



eit historisk og notidig perspektiv 

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  

Film – dokumentar og spillefilm  
 

20-22  •  

•  

•  

drøfte årsaker til og verknader av sentrale 
internasjonale konfliktar på 1900- og  
2000-talet  
drøfte ideal om menneskeverd, 
diskriminering og utvikling av rasisme i 
eit historisk og notidig perspektiv 
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  

  

Historie   

 •  Andre verdenskrig med  
fokus på Norge           
174-191  

  
  
  
  
  
  

Forelesning  
Fokus på Rogaland (invasjonen, 
kampene, motstanden, 
NSsympatisører) 
Arbeidsoppgaver  
Diskusjonsoppgaver i grupper  
Finne et eget tema å fordype seg i  

  
  
 
  
  
  
  
  
  

23-25  
  

•  

  

presentere hovudtrekk ved historia og  
kulturen til samane frå midt på 

1800talet til i dag og konsekvensar av 

fornorskingspolitikken og samanes 

kamp for rettane sine  

Historie  

 •  Samene                         
192-203  

Forelesning  
Arbeidsoppgaver  
Samtale  
Film: (Kautokeino-opprøret) 

  

   

  Enkel måloppnåelse 
1 og 2  

Middels måloppnåelse 
3 og 4  

Høy måloppnåelse 
5 og 6  

Innhold  
  

Mangelfullt innhold. Forklarer ikke 
begreper. Kan bare det som står i 
”manuset”/læreboka. Viser liten 
forståelse for temaet.  

Enkelt innhold med relevante 
kunnskaper. Forklarer noen 
begreper. Viser god innsikt i temaet, 
kan ikke trekke ”videre linjer”  

Godt og fyldig innhold med 
relevante kunnskaper. Forklarer 
begreper og bruker egne ord.  
Viser svært god kunnskap og innsikt i 
temaet, Kan trekke sammenlikninger 
og er selvstendig  



Evne til å gi uttrykk for egne tanker 
og meninger  

Kan gjengi deler av det som står i 
”manus”/læreboka  

Kan gjøre rede for egne tanker og 
meninger, viser til tider god 
refleksjon  

Viser svært god refleksjon, flink til å 
begrunne og drøfte egne tanker og 
meninger.   

Besvarelser i forhold til kriterier og 
kompetansemål i faget  

Mangelfull besvarelse ift kriterier og 
kompetansemål i faget  

Grei besvarelse ift kriterier og 
kompetansemål i faget. Begrunner 
ikke sine valg/avgrensninger  

Svært god besvarelse ift til kriterier 
og kompetanse i faget. Begrunner 
sine valg/avgrensninger  

Kildebruk  Mangelfull kildehenvisning. Holder 
seg stort sett til læreboka  

Henviser til kilder, og benytter kilder 
utenfor læreboka  

Henviser til og benytter kilder på en 
hensiktsmessig måte. Benytter kilder 
utenfor læreboka  

Stemmebruk/ 
tidsbruk  

Snakker lavt og/eller utydelig. Ikke 
kontakt med publikum. Er avhengig 
av manus.  Har lite innhold og for 
kort presentasjon.  

God og naturlig stemmebruk, er til 
tider uavhengig av manus. Til tider 
kontakt med publikum. Problemer 
med å holde seg til tiden  

God stemmebruk med tydelig tale. 
Er uavhengig av manus. God kontakt 
med publikum. Beregner tiden bra  

Hjelpemidler   Har med hjelpemidler, men de blir 
ikke brukt på en hensiktsmessig 
måte  

Bruker hjelpemidler på en 
hensiktsmessig måte, men ikke 
optimalt  

Bruker hjelpemidler på en 
hensiktsmessig måte  

Struktur  Ustrukturert og rotete   Grei oppbygning. Delvis struktur  God oppbygning og struktur. ”En rød 
tråd”  

  


