
 

TENKT PLAN SAMFUNNSFAG 7. TRINN 2019/2020 

Uke  Tema  Kompetansemål 

34-35  Nettvett, kildekritikk og Fake News  ● Finne og trekke ut samfunnsfaglig informasjon ved søk i 

digitale kilder, vurdere funnene og følge regler for nettvett 

og nettetikk 

36-37  Kommunevalg 2019  ● Gjøre rede for hvilke muligheter, plikter og rettigheter barn 

og unge har til medvirkning 

● Gjøre rede for hva et politisk parti er, og diskutere noen 

sentrale motsetninger mellom de politiske partiene. 

● Gjøre rede for de viktigste maktinstitusjonene i Norge, 

deres hovedoppgaver og diskutere forskjellen mellom å leve i 

et demokrati og i et samfunn uten demokrati 

38 - 40  Internasjonalt samarbeid og ulike 

konflikter 

● Diskuterer formålet med FN og annet internasjonalt 

samarbeid og gi eksempler på Norges rolle i samarbeide 

● Presentere en aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til 

løsning. 

● Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og 

drøfte hvordan de tenker , handler og opplever hendelser 

ulikt. 

41  Høstferie   

42-45  Bærekraftig utvikling - FN opplegg  ● Undervisningsopplegg fra FN med kompetansemål fra flere 

fag. 



46 -48  Historie: Oppdagelsesreisende  ● Fremstille oppdagelsesreisende europeerne gjorde, beskrive 

kulturmøter og samtale om hvordan dette kunne oppleves 

49 -50  Krig og flukt  ● Registrere flyktningstrømmer, forklare hvorfor noen rømmer 

fra hjemlandet sitt, og drøfte hvordan det kan være å komme 

til et fremmed land som flyktning. 

● Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer og 

levevis 

● Sammenligne likheter og forskjeller mellom land i Europa og 

land i andre verdensdeler 

● Gjøre rede for klima- og vegetasjonssoner i verden og 

hvordan mennesker nyttiggjør seg av dem 

  Jul 

2 - 8   Geografi:Verden 

Jorda vi bor på 

Natur og landskap 

Bosetting, flytting og flukt 

Likheter og forskjeller på jorda 

Verdensdelene og land 

9  Vinterferie   

10 - 18  Historie: 

 Renessanse og opplysningstid 

Svartedauden 

Danmark i Union 

● Fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge fra 

vikingtiden til slutten av dansketiden og gjøre nærmere rede 

for et sentralt tema i denne perioden. 

●  

● Gjøre rede for sentrale trekk ved tidsepokene middelalder, 

renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunner til 

denne tidsinndelingen 

15  Påske   

19-21  Identitet og kultur  ● Gi eksempler på ulike kulturelle symboler og gjøre rede for 

hva vi mener med begrepene identitet og kultur 

● Samtale om kjærlighet og respekt, variasjon i seksuell 

orientering og samliv og familie, og diskutere konsekvenser av 

manglende respekt for ulikhet. 

22-23  Ungdom og rusmidler  ● Drøfte spørsmål omkring og konsekvenser av bruk og misbruk 

av tobakk og ulike rusmidler 



 


