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Ved siden av de oppsatte kompetanse- og læringsmålene vil to elever ukentlig presentere en lokal-, nasjonal- og internasjonal nyhet for klassen 

etter høstferien. 

 
Ved siden av de spesifikke læringsmålene i samfunnskunnskap, historie og geografi vil kompetansemålene i Utforskeren være 
gjennomgående: 

Utforskeren 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og drøfte funn og resultater muntlig og skriftlig 
 bruke samfunnsfaglige begreper i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy og bygge videre på andres bidrag  
 bruke statistiske kilder til å beregne og beskrive tendenser og variasjoner i samfunnsfaglige drøftinger og vurdere om statistikken gir 

pålitelig informasjon  
 vise hvordan hendelser kan framstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som oppleves som fakta og 

sannhet 
 reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved å hjelp av informasjon fra ulike digtale og papirbaserte kilder og diskutere kildenes formål 

og relevans 
 identifisere samfunnsfaglige argumenter, fakta og påstander i samfunnsdebatter og diskusjoner på Internett, vurdere dem kritisk og 

vurdere rettigheter og konsekvenser ved offentliggjøring på Internett 
 skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av fagbegreper, begrunnede konklusjoner og kildehenvisninger  
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Periode Tema Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmåter 
 

Vurdering 

34-36 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 

Få en innføring 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 

 37-40 
 

Samfunnsfag: 
-Familien, samfunnets 
kjerne 
-Skolen, et sted å lære 
-Elevdemokrati 
-Rettigheter og plikter 
for barn og unge 

-Samtale om oppgaver til 
familien og variasjoner i 
familieformer 
-Kunne formulere og gi 
eksempler på hva 
medbestemmelse og demokrati 
innebærer, nasjonalt, lokalt og i 
skolen 
 

-Kunne bruke begrepene familie, 
roller, sosialisering, identitet og 
konflikter i samtale om seg selv, 
familie og samfunnet 
-Kunne drøfte rettigheter og plikter for 
barn og unge 
-Kunne forklare begrepene demokrati 
og elevdemokrati 
-Ha kjennskap til Barnekonvensjonens 
innhold 

Lærebok (Kosmos 8) 
 
Intro v/lærer: mål, innhold od 
arbeidsform 
 
-Forelesning 
-Samtaler og diskusjoner i 
små grupper og i plenum 
-Svare på oppgaver i lærebok, 
muntlig eller skriftlig.  
Film: Keeper’n til Liverpool 

Gjennom deltakelse i 
samtaler og 
diskusjoner 
 
Skriftlige oppgaver 
 
Multiple choiceprøve i 
uke 39  

42 Som i uke 37 - 40 Som i uke 37 - 40 Som i uke 37 - 40 Som i uke 37 - 40 Oppgaver og diskusjon 
knyttet til filmen 

43 Den fjerde statsmakta gi eksempler på hva samarbeid, 
medvirkning, demokrati og 
deltakelse betyr nasjonalt, 
lokalt, i organisasjoner og i 
skolen 

Bli kjent med medias rolle i samfunnet, 
og hvordan ulike type media kan 
brukes/misbrukes 
Lære om kilder 

Kort redgjøring om media og 
medias rolle. Vise eksempler. 
Diskusjon av konkrete saker 

Aktivitet i timene 

44  Historie: 
Sporene fra fortida 

Søke etter og velge ut kilder, 
vurdere de kritisk og vise 
hvordan ulike kilder kan 
fremstille historien ulikt 

-Kunne forklare og komme med 
eksempel på hva; 
-en historisk kilde er  
-en anonym kilde 
-talende og stumme  
kilder 

Intro v/lærer: mål, innhold og 
arbeidsform 
 
-Forelesning 
-Gruppearbeid. Hver gruppe 
skal forklare til medelever. 

Muntlig deltakelse i 
gruppene og i 
framleggingen av 
oppgaven. 
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-førstehånds og andrehånds kilder 
-Kunne forklare hva kildekritikk er 
 

Eks en gr. forklarer hva 
talende kilder er.. osv. 
  

44 Historie: 
Hvem skal ha makt i et 
land? 

-Finne eksempel på hendelser 
som har vært med på å forme 
dagens Norge, og reflektere 
over  hvordan samfunnet hadde 
vært dersom disse hendelsene 
hadde utviklet seg annerledes 
-Vise hvordan rammer og 
verdier i et samfunn påvirker 
tanker og handlinger 

Kunne forklare; 
-hva enevelde betyr 
-hvorfor opplysningstiden ble kalt 
fornuftens tidsalder 
- kunne forklare stendersamfunnets 
inndeling 
-kunne forklare 
maktfordelingsprinsippet 
-Vite hva de franske filosofene begynte 
å diskutere på 1700 -tallet, og hvorfor 
denne diskusjonen oppstod nå? 
 

Intro v/lærer: mål, innhold og 
arbeidsform 
 
Forelesning, samtaler og 
diskusjon.  
Skriftlige oppgaver, to og to 
(oppg. s 100), fordele 
sp.målene, og diskutere 
svarene i plenum 
 
 
 

Gjennom deltakelse i 
samtale og 
diskusjoner 
 
Tankeskriving 

45 - 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48-50 

Historie: 
Den amerikanske 
revolusjonen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historie: 
Den franske 
revolusjonen 

-Drøfte ideer og krefter som 
førte til den amerikanske  
frihetskampen, og hvilke følger 
dette fikk for  den demokratiske 
utviklingen i Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drøfte ideer og krefter som 
førte til den franske 
revolusjonen, og hvilke følger 
dette fikk for den demokratiske 
utviklingen i Norge 
 

-Kunne forklare følgende begreper: 
koloni 
puritaner 
immigrere 
emigrere 
plantasje 
republikk 
- Kunne si hva som førte til den 
amerikanske revolusjonen, hva 
skjedde, og hva resulterte den i 
-Vite hvordan historiske hendelser har 
formet det moderne Norge 
 
 
 
-Kunne forklare hva en revolusjon er 
og sette begrepet inn i en historisk 
sammenheng          
-Kunne si hva som førte til den franske 
revolusjonen, hva skjedde, og hva 
resulterte den i 

Intro v/lærer: mål, innhold og 
arbeidsform 
 
Forelesning, samtaler og 
refleksjoner 
Gruppearbeid 
Fremføringer 
Målprøve ut fra læringsmål og 
studieark    (med delmål)  
 
 
 
 
 
 
 
Intro v/lærer: mål, innhold og 
arbeidsform 
 
Forelesning, samtaler og 
refleksjoner 

Gjennom samtale og 
diskusjon 
 
Deltakelse i 
gruppearbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målprøve, torsdag uke 
46  
 
 
Gjennom samtale og 
diskusjon 
 
Deltakelse i 
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-Vite hvordan historiske hendelser har 
formet det moderne Norge 
 
 
 
 
 

Ulike gruppearbeid som skal 
settes sammen til en tidslinje, 
ved bruk av å rollespill, 
tekstlesing, bilder - og 
eventuelt ha fremføring for 7. 
klasse 

gruppearbeid 
  
 
Målprøve onsdag uke 
50 
 

51 - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historie: 
Napoleon-en krigsglad 
herre 

Finne eksempel på hendelser 
som har vært med på å forme 
dagens Norge og hvordan 
samfunnet hadde vært om ikke 
disse hendelsene hadde utviklet 
seg annerledes 

-Kunne fortelle om  Napoleon; hvem 
var han og hvordan han fikk så stor 
makt 
-Kunne fortelle om følgende 
hendelser: 
Tragedien i Russland 
Slaget ved Waterloo 
Wienkongressen 
 

Intro til emnet ved bruk av 
faktasetningsbingo og 
gjennomgang av målark 
 
Gruppeoppgaver 
Tragedien i Russland 
Slaget ved Waterloo 
Wienerkongressen 
Lage Kahoot 
 

Deltakelse i 
gruppearbeid 
 
Målark 
 
Tenkeskriving 

2 - 3 
 

Historie:  
Norden under 
napoleonskrigene 

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

Forklare og fortelle om følgende 
begrep, navn og hendelser: 
Frankrike under Napoleon 
Hvordan forholdene i Frankrike 
påvirket Danmark-Norge og Sverige 
Karl Johan 
Kielfreden 

Forelesning. PowerPoint om 
emnet, og gjennomgang av 
målark  
 
Lage felles tidslinje – fordele 
hendelser 
Jobbe parvis  

Gjennom muntlig 
deltakelse i plenum og 
i oppgavearbeidet 
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4 - 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6, 7 - 9 
   

Historie:  
Grunnloven 1814  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historie: 
Den industrielle 
revolusjonen 

Presentere viktige 
utviklingstrekk i norsk historie 
på 1800-tallet og første halvdel 
av 1900 -tallet, og beskrive 
hvordan de peker fram mot 
samfunnet i dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Forklare teknologiske og 
samfunnsmessige endringer 
som følge av den industrielle 
revolusjon 
-Skape fortellinger om 
mennesker i fortiden og slik vise 
hvordan samfunnsmessige 

Forklare og fortelle om følgende 
begrep, navn og hendelser: 
Karl Johan 
Kristian Fredrik 
Nasjonalfølelse 
Stormannsmøtet på Eidsvoll 
Selvstendighetspartiet 
Unionspartiet 
Unionen med Sverige 
Folkestyre 
Maktfordeling 
Demokrati 
Monarki 
Grunnlov  
 
Kunne forklare hvordan teknologiske 
endringer og oppfinnelser forandret 
samfunnet og livene til folk 
-Med egne ord kunne fortelle hvordan 
befolkningen ble påvirket som følge av 
den industrielle revolusjon på disse 

Forelesning: PowerPoint  om 
emnet, og gjennomgang av 
målark 
 
Fortsette på tidslinjen vi 
startet med i uke 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kort forelesning om emnet 
og deretter se en film 
 
Samtale og refleksjon 
Gruppearbeid – lage «bilde» 
med forklaringer eller bruke 

Gjennom muntlig 
deltakelse i plenum og 
i oppgavearbeidet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennom deltakelse i 
samtale 
Deltakelse i 
gruppearbeid 
Fremføring 
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 rammer og verdier påvirker 
menneskers tanker og 
handlinger 
 

områdene: 
1. Spinne- og vevemaskiner 

(hjemmeindustri, fabrikker) 
2. Befolkningsvekst 
3. Jordbruket (vekselbruk, maskiner, 

dyrehold) 
4. Marked og råvarer (I England? I 

koloniene?) 
5. Dampmaskinen  
6. Transport (veier, kanaler, 
7. jernbane, dampskip) 
8. Arbeid i fabrikker (menn, kvinner, 

barn, fagforeninger) 
9. Bosetting i byene (boligmangel, 

sanitære forhold, forurensing, 
vannforsyning, hygiene) 

Book Creator og lage en 
«bok»   
De skal ha med fakta om før - 
og etter den industrielle 
revolusjonen 
Fremføring 

      

10 
Globus og kart 

lese, tolke og bruke papirbaserte 

og digitale kart, målestokk og 

-Bli kjent med ulike typer kart og kunne 

bruke disse. 
Kosmos 8 

Elevaktivitet 

Kompetanse i 
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karttegn -Å forstå hva gradnettet brukes til og 

koordinater og kartreferanser 

-Forstå målestokk og karttegn 

Kart diskusjon, refleksjon 

og samtale 

11 - 12 

Jordas indre krefter 

Fortelle om naturgrunnlaget 

med vekt på indre og ytre 

krefter, og drøfte 

sammenhenger mellom natur og 

samfunn. 

 

Kosmos s.28-33 

Samtale 

Oppgaveløsing 

Tavleundervisning 

Ekskursjon 

Film 

 

Praktiske 

elevaktiviteter for å 

teste forståelse 

 

13 - 14 

Store katastrofer, 

forvitring og erosjon 
Fortelle om naturgrunnlaget 

med vekt på indre og ytre 

krefter, luftmassenes bevegelse, 

vannets kretsløp, vær klima og 

vegetasjon og drøfte 

sammenhenger mellom natur og 

samfunn. 

 

-Få oversikt over ytre og indre krefter i, 

under og på jordas overflate 

-Beskrive og forklare jordas oppbygging 

- Beskrive og forklare mekanismene bak 

vulkaner, jordskjelv og tsunamier 

 

Kosmos s.34-45 

Filmer 

Oppgaveløsing 

Tavleundervisning 

Ekskursjon 

 

Skriftlig prøve og 

praktiske 

elevaktiviteter 

 

16-18 

Natur, miljø og klima -undersøkje og diskutere bruk og 

misbruk av ressursar, 

konsekvensar det kan få for 

miljøet og samfunnet, og 

konfliktar det kan skape lokalt og 

- Forklare hvorfor vann kan skape 

konflikter 

-Forklare vannets kretsløp 

-Forklare hva vær er og hvordan ulike 

Kosmos 8 

Par- og gruppearbeid 

Ekskursjon 

Elevaktivitet 

Kompetanse i 

diskusjon, refleksjon 

og samtale 
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globalt 

- 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 

værtyper skapes 

-Drøfte sammenhenger mellom natur 

og samfunn 

Innlevering 

19 - 21 

Klimasoner 

gjøre rede for indre og ytre 

krefter på jorda, bevegelser i 

luftmassene, kretsløpet til vann, 

vær, klima og vegetasjon, og 

drøfte sammenhenger mellom 

natur og samfunn 

Lære å se sammenhenger mellom hvor 

folk bor og hva de utnytter av ressurser 

Bærekraft 

Kosmos 8 

Kart 

Aktuelle nettsteder 

Prosjekt 

 

Skriftlig prosjekt 

Muntlig framføring 

 

22 -24 

Verdensdelene 

- lokalisere og dokumentere 

oversikt over geografiske 

hovudtrekk i verda og 

samanlikne ulike land og 

regionar 

-Beskrive og forklare natur- og 

kulturlandskapet i de ulike 

verdensdelene 

-Forklare og beskrive hvordan 

naturgrunnlaget påvirker menneskers 

levesett verden over 

Kosmos 8 

Kart 

Par- og gruppearbeid 

Elevaktivitet 

Kompetanse i 

diskusjon, refleksjon 

og samtale 

Presentasjon av ulike 

verdensdeler i 

grupper 

 

 


