
ÅRSPLAN 

Fag: Samfunnsfag 

Klasse: 8. trinn 2019/2020 

Faglærar: Kent Gunnar Stølen, Frode Småmo,  Hans Martin Stølen og Monica Sivertsen Holmen 

Det kan skje endringar i planen undervegs i året. 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34- 37 
• gje døme på kva samarbeid, 

medverknad og demokrati inneber 

nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i 

skolen 

• 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 

 

Samfunn 
7 Demokrati som 

styreform 258-265 

 

8 Kommunen og valet 

266-268 

 

9 Medråderett i 

lokalsamfunnet 276-283 
 

 

Kommuneval 

Politiske parti 

Kva skjer i Rennesøy 

kommune? 

Litt om Nye Stavanger 

Val i klassen 

 

 

 

 

 

 

 

Lesing 

 

Førelesing 

 

Samtale og diskusjon  

 

Kafedebatt 

 

Besøk på kommunehuset i 

samband med valet 

 

«Snasen», eit spel om styring av 

ein kommune (online, utvikla av 

KS) 

 

Barnas val 2019 (opplegg i regi 

av Redd Barna) 

 

 

Lage ein plakat om 

kommunevalet/eit 

parti/ein politisk sak 

 



38- 40 • lese, tolke og bruke papirbaserte og 

digitale kart, målestokk og kartteikn 

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 

• 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 

 

Geografi  

 
1 Det uendelege 

verdsrommet 10-15 

2 Sola, jorda og månen 16-

21 

3 Globus og kart 22-27 

4 Jordas indre krefter 

(vulkanar og jordskjelv, 

store katastrofar) 28-39 

5 Store katastrofar 34-39 

6 Forvitring og erosjon 40-

45 

7 Isen arbeider 46-51 

8 Atmosfæra (luftlaget rundt 

oss) 52-57 

9, 10, 11 Veret (høgtrykk, 

lågtrykk og vind, regn og 

snø, det livsviktige vatnet) 

58-93 

 

 

Førelesing 

 

Samtale 

 

Gruppearbeid  

 

Bruk av ulike lesestrategiar 

 

Undervegsvurdering, 

munnleg 

 

 

Kort presentasjon i par 

om ein vulkan. 

 

 

41 Høstferie    

42-44 *Som over Geografi  

Kapittel 1-11 

 

 Skriftleg prøve i veke 

44 

 

45-51 • gje døme på kva samarbeid, 

medverknad og demokrati inneber 

nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i 

skolen 

Samfunnskunnskap 

 
1 Familien – samfunnets 

kjerne 212-219 

 

2 Skolen –ein stad å lære 

220-225 

 

 

Førelesing 

 

Samtale 

 

Bruk av ulike læringsstrategiar 

 

 

Fagsamtale 

 

 

 

 

 



3 Elevdemokratiet 226-231 

 

4 Vennskap 232-241 

 

5 Rettar for barn og unge 

242-249 

 

52 Juleferie    

 

1-6 

 

 

• gjøre greie for ideer og krefter som førte 

til den amerikanske fridomskampen og 

den franske revolusjonen, og beskrive 

følgjer dette fikk for den demokratiske 

utviklinga i Norge 

 

• 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 

 

• undersøkje og diskutere bruk og misbruk 

av ressursar, konsekvensar det kan få for 

miljøet og samfunnet, og konfliktar det 

kan skape lokalt og globalt 

 

• bruke samfunnsfaglege omgrep i 

fagsamtalar og presentasjonar med ulike 

digitale verktøy og byggje vidare på 

bidrag frå andre 

Historie 

«Revolusjonane» 

1 Kven skal ha makt i eit 

land? 124-131 

 

2 Den amerikanske 

revolusjonen 132-143 

 

3 1789 – den franske 

revolusjonen 144-165 

 

(Napoleon) 

 

 

 

 

 

 

Sjå korte videoar, lese og 

samtale  

 

Film: «The Patriot» 

 

Årsak- verknad/konsekvens 

 

Betydning for den norske 

grunnlova 

 

Rette eit blikk på dagens 

«revolusjonar» - trekke linjer 

 

 

Prøve om den franske 

revolusjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 • 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 

• undersøkje og diskutere bruk og 

misbruk av ressursar, konsekvensar det 

kan få for miljøet og samfunnet, og 

Geografi 

 
12 Natur og samfunn på 

kollisjonskurs 76-83 

 

13 Klimasoner og planteliv 

84-93 

 

 

Lesing 

 

Førelesing 

 

Samtale 

 

 

Munnleg vurdering 

utan karakter 



konfliktar det kan skape lokalt og 

globalt 

 

14 Verdsdelane 94-114 Korte videoar 

 

Diskusjon 

 

Gruppearbeid? 

9 Vinterferie    

8-14 • 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 

• 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 av på 1800-

talet til i dag og konsekvensar av 

fornorskingspolitikken og samanes 

kamp for rettane sine 

 

Historie 

 
4 Napoleon – ein krigsglad 

herre 166-173 

 

5 Norden under 

napoleonskrigane 174-179 

 

6 Grunnlova 1814 180-191 

 

Førelesing 

 

Samtale 

 

Korte videoar 

 

Arbeid med presentasjon 

 

Munnleg presentasjon  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Påskeferie    

16-21 • gjere greie for teknologiske og 

samfunnsmessige endringar som følgje 

av den industrielle revolusjonen 

• skape forteljingar om menneske frå 

ulike samfunn i fortid og notid og vise 

korleis livsvilkår og verdiar påverkar 

tankar og handlingar 

Historie 
 

7 Den industrielle 

revolusjonen 192-209 

 

 

 

 

Førelesing 

 

Samtale 

 

Korte videoar 

 

Diskusjon 

 

Escape Room 

 

 

 

 

 

 

22-25  Repetisjon/ 

oppsummering 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


