
 Atrå barne- og ungdomsskole - årsplan 

 

Fag:  Samfunnsfag    Skoleår: 2019-20   Trinn: 10.trinn 
 
Ved siden av de oppsatte kompetanse- og læringsmålene vil to elever ukentlig presentere en lokal-, nasjonal- og 
internasjonal nyhet for klassen etter høstferien. 

P
E
R
IO

D
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 
Skriftlig og muntlig 

presentasjon 

36-40 

Befolkningsutvikling 

 

- i verden 

- demografiske ord og 

uttrykk 

- befolkningspyramider 

 

Befolkningsutvikling i 

faser 

- De 4(5) fasene 

- Forskjellen 

mellom rike og 

fattige land 

- Eldrebølgen i 

Norge 

Bærekraftig 

- Samlikne storleik, struktur 

og vekst i befolkningar og 

analysere befolkningsutvikling, 

urbanisering og flytting i nyare 

tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sammenlikne storleik, 

struktur og vekst i 

befolkningar og analysere 

- Lære viktige begreper og å 

tolke grafiske framstillinger om 

temaet befolkningsvekst. 

- Kjenne til grunner til, og 

konsekvenser av 

folkeforflytning, også 

dagsaktuelle 

flyktningestrømmer 

- Dagens situasjon i Norge og 

andre land 

 

 

- Hvordan forstå hva 

bærekraftig befolkningsvekst  

er  i sammenhengen med 

læringsmålene fra uke 34-37 og 

Kosmos s. 8 – 43 

Verdenskartet 

Foredrag 

Gruppearbeid med vekt 

på begrepene og 

sammenligning av land 

Hovedkilder: 

www.fn.no 

www.flyktningehjelpen.n

o 

Presentasjon med 

sammenligning av 

land for klassen  

Individuell innlevering 

av 

begrepsforklaringer 

 

 

Prøve, kap. 1-4 

http://www.fn.no/
http://www.flyktningehjelpen.no/
http://www.flyktningehjelpen.no/
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befolkningsvekst 

- verdens ressurser er 

truet 

- rike land utnytter 

fattige land 

- mulige løsninger 

 

befolkningsutvikling, 

urbanisering og flytting i nyare 

tid. 

forskjellene i verden.  

 

41 
 

HØSTFERIE 

42-45 

Verdenshandelen 

- Handelsorganisa

sjoner/avtaler 

- Toll 

- Billig 

arbeidskraft 

- EU 

- Flernasjonale 

selskaper 

 

 

Fattige og rike land 

- Hvorfor er noen 

land rike og 

noen fattige? 

 

Fattigdommens 

mange ansikter 

- Frigjøring fører 

til kriger og 

konflikter 

- Handelsmønstre 

- Vann 

- Medisiner 

- Utdanning 

- Kvinners stilling 

 

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 

undersøkje og diskutere bruk 

og misbruk av ressursar, 

konsekvensar det kan få for 

miljøet og samfunnet, og 

konfliktar det kan skape lokalt 

og globalt 

- Kartleggje variasjonar i 

levekår i ulike delar av verda, 

forklare dei store skilnadene 

mellom fattige og rike og 

drøfte tiltak for jamnare 

fordeling. 

 

 - Hvem handler med 

hverandre? 

-Lære om 

handelsorganisasjoner og 

handelsavtaler 

- Hvordan land beskytter egne 

interesser 

- Om hvorfor rike land flytter 

produksjonen til fattige land. 

- Grunner til barnearbeid. 

- Hvordan fungerer 

flernasjonale selskaper 

 

 

- Hvem er fattige og hvem er 

rike? 

- Hva er fattigdom? 

 

Lære om hva som fører til 

fattigdom og hvilke tiltak som 

kan hjelpe 

 

 

 

 

- Lære om hvordan de rike 

landene styrer 

Kosmos s. 44 – 105 

fn.no 

 

Fortsette 

prosjektarbeid hvor 

elevene 

sammenligner to land 

 

Diskusjon 

 

 

Vektlegge  

 Flernasjonale 

selskaper 

 Handelsavtaler 

 EU/Brexit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon med 

sammenligning av 

land for klassen  

 

Individuell innlevering 

av 

begrepsforklaringer 

 

 

 

 

Muntlig framføring 

 

Prøve i temaene som 

blir tatt opp i kap. 5-9 
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Veien ut av 

fattigdommen 

- Rike land styrer 

- Gode eksempler 

- Bistand 

 

 

Bærekraftig 

utvikling 

- Verden i endring 

- Økonomisk 

vekst= ingen 

fattigdom?? 

- Forbruk truer 

bærekraften 

- Naturen er 

viktigst! 

- Norge har et 

høyt 

ressursforbruk 

- Paris 2015 

vedensøkonomien  

- Kjenne til Tusenårsmålene og 

arbeidet med å oppnå disse. 

- Hvordan bør en arbeide for å 

minske fattigdomsproblemet? 

-Lære om hvordan alle land er 

avhengige av hverandres 

utvikling for å få til bærekraftig 

utvikling 

Paris 2015-  konferanse om 

klima 

 

Film med Hans 

Rosling 

https://tv.nrk.no/progra

m/KOID25009915/hans-

rosling-og-sannheten-

om-fattigdom 

 

Foredrag og 

gruppearbeid hvor 

man sammenligner to 

land (ett fattig og ett 

rikt)  

www.fn.no 

www.flyktningehjelpe

n.no 

 

46-51 
 

Den kalde krigen 

-  En todelt verden 

med USA og 

Sovjetunionen på hver 

sin side 

-  Den kalde krigen 

spredte seg til resten 

av verden 

-  Den kalde krigen 

gikk mot slutten 

 

Øst og vest – fra 

splittelse til 

samarbeid 

-  Forholdene i Øst 

- Drøfte årsaker til og 

verknader av sentrale 

internasjonale konfliktar på 

1900- og 2000-talet. 

- Årsaker til krigen, 

hovedlinjene ved krigsforløpet 

og konsekvensene. 

- Studere en spesiell episode fra 

denne tidsepoken: 

- Berlinmuren 

- Koreakrigen 

- Cubakrisen 

- Vietnam 

- Afghanistan 

- Sovjetunionen blir oppløst 

- Slutten 

- Lære om hvordan USA og 

Sovjetunionen utvikler seg 

forskjellig 

Kosmos s. 106 – 153 

Foredrag 

PP-presentasjon 

Filmsnutter 

 

Lage tidslinje og 

fordype seg i en 

episode 

 

 

 

 

Engelsk: Filmen 

Forrest  Gump 

 

Skriftlig prøve: Helhet 

av kap. 

 

Muntlig presentasjon 

om en episode fra 

Den Kalde Krigen. 

 

 

 

https://tv.nrk.no/program/KOID25009915/hans-rosling-og-sannheten-om-fattigdom
https://tv.nrk.no/program/KOID25009915/hans-rosling-og-sannheten-om-fattigdom
https://tv.nrk.no/program/KOID25009915/hans-rosling-og-sannheten-om-fattigdom
https://tv.nrk.no/program/KOID25009915/hans-rosling-og-sannheten-om-fattigdom
http://www.fn.no/
http://www.flyktningehjelpen.no/
http://www.flyktningehjelpen.no/
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Europa 

-  USA etter krigen 

1-2 

Imperialisme 

- Frigjøringsbølgen 

 - Gjere greie for kolonialisme 

og imperialisme og gje døme 

på avkolonialisering. 

- Kunne forklare hva 

imperialisme er. 

- Kjenne til de store 

kolonimaktene og hvilke 

områder som var kolonisert.  

- Gi to eksempler på hvordan 

kolonier fikk sin frihet. 

Kosmos s. 154 – 161 

Foredrag 

Film? 

 

Arbeidshefte/skriv 

 

3-4 

Midt-Østen 

- Israel og 

Palestina 

 

- Drøfte årsaker til og 

verknader av sentrale 

internasjonale konfliktar på 

1900- og 2000-talet. 

- Vite hvordan staten Israel ble 

til i moderne tid. 

- Få kunnskap om begge siders 

synspunkter i konflikten. 

- Hvem er venner av hvem? 

Kosmos, s. 162-173 

Se Internasjonale 

konflikter 

Se Internasjonale 

konflikter 

5-7 

Internasjonale 

konflikter etter den 

kalde krigen 

- Ulike årsaker til 

kriger og 

konflikter 

- USA som eneste 

supermakt 

- FNs rolle 

- Presentasjon av 

noen av 

konfliktene etter 

2. verdenskrig 

- Terrorisme 

-  Konflikter i dag 

 

- Drøfte årsaker til og 

verknader av sentrale 

internasjonale konfliktar på 

1900- og 2000-talet. 

Ha kjennskap til konflikter etter 

Den kalde krigen, og årsakene 

til disse. 

Hver elev velger en 

konflikt og fordyper 

seg i denne. 

Hovedkilde: 

www.fn.no 

 

Kosmos, s. 174 – 193 

 

Muntlig presentasjon 

(valgt konflikt) 

 

8 
 

VINTERFERIE 

9-12 

Norge utvikler 

velferdsstaten 

1945-1965 

-    etterkrigstid 

- Gjere greie for  framveksten 

av velferdsstaten og beskrive 

trekk ved Norge i dag. 

- Forklare begrepet 

velferdsstat, med eksempler. 

- Bakgrunnen for 

velferdsstaten. 

Kosmos, s. 194 – 223 

PP-presentasjon 

Diskusjon 

Skriftlig prøve 

Arb. Hefte  

http://www.fn.no/
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og gjenreisning 

- Arbeiderpartiets 

stilling 

- Norge inn i Nato 

-     Industriutviklingen 

 

1965.1980    

-       velferdsstat og 

oljeeventyr 

- Miljøvern 

1980- 1994   

 

- Høyrebølgen 

Etter 1994  

- Velferdsstaten 

under press 

- Dagens 

situasjon 

 

 

- Utfordringer for velferdsstaten 

i framtida. 

13 - 
14 

Kulturmøter og 

menneskerettigheter 

- Flere samfunn i 

ett 

- Forståelse og 

toleranse 

- Migrasjon 

- Kulturer møtes 

- Fordommer og 

holdninger 

 -       Rasisme og                    

diskriminering 

-  Gjere greie for omgrepa 

haldningar, fordommar og 

rasisme og vurdere korleis 

haldningar kan bli påverka, og 

korleis den einskilde og 

samfunnet kan motarbeide 

fordommar og rasisme  

-  gje døme på og diskutere 

kulturelle variasjonar og 

drøfte moglegheiter og 

utfordringar i fleirkulturelle 

samfunn 

- Gjere greie for 

hovudprinsippa i FN-pakta, 

FNs menneskerettserklæring 

og sentrale FN-konvensjonar, 

Bli bevisst hva som skaper våre 

holdninger 

Diskutere fordommer og 

rasisme ut ifra dagens 

verdensbilde 

- Bli kjent med FNs oppbygging 

og mål 

Kosmos, s. 224 – 247 

Kosmos, s. 294 – 315 

 

Diskusjon (f.eks. For 

– Imot innvandring) 
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mellom anna ILO-

konvensjonen om urfolks 

rettar, vise korleis dei kjem til 

syne i lovgjeving, og drøfte 

konsekvensar av brot på 

menneskerettar. 

15 
 

PÅSKE 

16 - 
17 

Økonomi 

  Penger som 

betalingsmiddel 

 - Norges 

blandingsøkono

mi 

 - Global 

økonomi 

- Beskrive hovedtrekk i norsk 

økonomi og korleis vår 

økonomi heng saman med den 

globale. 

- Beskrive hva som 

kjennetegner norsk økonomi. 

- Beskrive hovedtrekk ved en 

globalisert økonomi. 

- Kosmos, side 248 – 

273. 
PP + arb.oppgaver  

18-20 
Menneskerettigheter 

  
Diskusjon – aktuelle 

saker 

Diskusjon 

 

 


