
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 
Skoleåret: 2019-2020 
Faglærer: Magnus Dølvik Sørensen 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
• Kjenneteg

n på 

måloppnå
else 

Vurderingsform 
 
 

Lokalvalg 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

August - 
september 

- 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 

 
 

• Kunne knytte partiprogram til 
sentrale spørsmål i 
samfunnsdebatten.  
• Kunne delta i diskusjonen med 
relevante argumenter.  
• Kunne forklare begrepene 
demokrati, parlamentarisme, 
maktfordelingsprinsippet.  
• Vite hva de politiske partiene i 
Norge står for. Vite hvordan et 
kommunevalg og stortingsvalg 
foregår 

Jobbe med brosjyrer fra hvert 
lokalparti.  
Lærerboka  
Dittvalg.no 
Tv2skole.no 
Stemme i skolevalget 
Valg av elevrådsrepresentant 
Lage brosjyrer 

Se nederst Muntlig 
vurdering 
 
Vurdering av 
brosjyrer 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Rettstaten 
 
 
 
 
 
 
 

September 
- oktober 

- gje døme på korleis eit 
lovbrot er behandla, 
diskutere årsaker til og 
følgjer av kriminalitet og 
forklare korleis rettsstaten 
fungerer  
- skape forteljingar om 
menneske frå ulike samfunn 

Kjenne følgende begreper:  
a) Forliksråd/konfliktråd  
b) Tingretten  
c) Lagmannsretten  
d) Høyesterett  
e) Kriminell lavalder  
f) Straff  
g) Anke  

Lese: HISTORIE kap. 5-6, s.79-108  
 
SAMFUNNSKUNNSKAP KAP. 9-
10, s.157-187  
 
Lese: Lærebok, innlæring av 
begreper. Foredrag: Lærer  
 

Se nederst Muntlig 
vurdering 
Begrepsprøver 



 
 
 
 
 

i fortid og notid og vise 
korleis livsvilkår og verdiar 
påverkar tankar og 
handlingar 32. gje døme på 
korleis eit lovbrot er 
behandla, diskutere årsaker 
til og følgjer av kriminalitet 
og forklare korleis 
rettsstaten fungerer 

 
Kunne:  

• forklare hvordan lover blir til  

• gjengi hvordan de tre nivåene i 
rettsystemet står i forhold til 
hverandre.  

• Kjenne til konsekvenser, 
årsaker og straffemetoder av 
ulike lovbrudd.  

• forklare hvordan rettstaten 
fungerer.  
 

Lære om  

• hvordan politiet etterforsker 
straffesaker  

• hvilke saker domstolene 
avgjør  

• hvordan domsystemet er 
bygd opp  

• hvordan kriminaliteten i 
samfunnet har utviklet seg  

• forklaringer på kriminalitet  

• Miljøforbrytelser  

• Økonomiske forbrytelser  

• hensikten med straff  

• Ulike straffemetoder 

Skrive: Lage en beskrivelse av det 
norske rettsystemet.  
 
Rollespill: Rettsak  
 
Muntlig: Diskutere forskjellen i 
hvordan et lovbrudd blir behandlet 
avhengig av alder.  
 
Regning: Tolking av statistikk. 
Digitalt: Innhenting av statistikk, 
lage beskrivelse av det norske 
rettssystemet 
 
Tv2skole.no 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Den første 
verdenskrige
n 
 
 
 
 
 

November - 
desember 

- vise korleis hendingar kan 
framstillast ulikt, og drøfte 
korleis interesser og ideologi 
kan prege synet på kva som 
blir opplevd som fakta og 
sanning  
 
- skape forteljingar om 
menneske frå ulike samfunn 
i fortid og notid og vise 
korleis livsvilkår og verdiar 
påverkar tankar og 

Elevene skal vite om: 
  
Første verdenskrig  

• Hvorfor den brøt ut  
• Hvordan krigen utviklet seg.  
• Hvordan det var å være 

soldat i førsteverdenskrig.   
• Hvordan det var å være 

sivil under første 
verdenskrig.  

• Hvordan freden skapte hat 
og bitterhet i Tyskland  

Harald Skjønsberg: Underveis 
Historie 9, Gyldendal Norsk Forlag 
2008  
 
Lese: Historie s. 13- 32, kap, 1 
 
Tv2skole.no 

Se nederst Muntlig 
underveisvurde
ring  
Begrepsprøve 



handlingar  
 
- drøfte årsaker til og 
verknader av sentrale 
internasjonale konfliktar på 
1900- og 2000-talet 
 
 

• Folkeforbundet. 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Den russiske 
revolusjonen 

Januar - bruke samfunnsfaglege 
omgrep i fagsamtalar og 
presentasjonar med ulike 
digitale verktøy og byggje 
vidare på bidrag frå andre  
 
- drøfte årsaker til og 
verknader av sentrale 
internasjonale konfliktar på 
1900- og 2000-talet 
 

Russiske revolusjon  
 

• hvordan forholdene i 
Russland var før 
revolusjonen,  

• hvorfor det ble revolusjon i 
1917  

• hvem som fikk makta etter 
revolusjonen 

Harald Skjønsberg: Underveis 
Historie 9, Gyldendal Norsk Forlag 
2008  
 
Lese: Historie s. 39-45, kap, 2 
 
Tv2skole.no 

Se nederst Muntlig 
underveisvurde
ring 
Begrepsprøver 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Imperialismen 
- kolonialtiden 

Januar - 
februar 

-gjere greie for kolonialisme 
og imperialisme og gje 
døme på avkolonisering 
 

- Kunne forklare hvilke 
forutsetninger som gjorde 
det mulig for et land å 
kolonisere et annet 

 
- beskrive hvordan 

kolonimaktene utnyttet 
koloniene.  
 

Avkolonisering: 
 

- Arabernes kamp for 
selvstendighet etter 1. 
verdenskrig. Gandhis og 
Indias kamp for frihet. 

Lese: HISTORIE kap. 7, s.115-126 
 
Skrive: Lage intervju av Gandhi, 
gjøre oppgaver  
 
Muntlig: Rollespill, intervju av 
Gandhi, diskusjoner, fagsamtaler.  
 
Regning:  
 
Digitalt: Filme intervju av Gandhi 

Se nederst Muntlig 
underveisvurde
ring 
Begrepsprøve 

Evaluering av tema/emne 



Den andre 
verdenskrige
n og Balsfjord 

Februar - 
Mars 

- vise korleis hendingar kan 
framstillast ulikt, og drøfte 
korleis interesser og ideologi 
kan prege synet på kva som 
blir opplevd som fakta og 
sanning  
  
-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  
  
-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   
  
-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 

2. verdenskrig.  
• Nazismens menneskesyn 

og følgene av det  
• Holocaust  
• Hvorfor den brøt ut.  
• Hvordan krigen utviklet seg.  
• Hvordan det var å være 

soldat i andre verdenskrig.  
• Hvordan det var å være 

sivil i okkuperte land under 
andre verdenskrig.  

• Atombomber og 
avslutningen av krigen.  

• Konsekvenser av andre 
verdenskrig behandles på 
10. trinn.  

 
 Norge og Balsfjord under 2. 
verdenskrig  

• argumentere for hvordan 
ideologi påvirker synet på 
hva som blir opplevd som 
fakta og sannhet. 

Harald Skjønsberg: Underveis 
Historie 9, Gyldendal Norsk Forlag 
2008  
Lese: Historie s.91-111 og 133192, 
kap, 6, 8-10  
  
Film: Kongens nei  
  
TV2 skole 

Se nederst Muntlig 
underveisvurde
ring 
Begrepsprøver 

Evaluering av tema/ emne 
 

En reise i 
Europa 

April - mai - skrive samfunnsfaglege 
tekstar med presis bruk av 
fagomgrep, grunngjevne 
konklusjonar og 
kjeldetilvisingar  
 

Europa:   
 
- Kjenne til navn og plassering på 
land i Europa. Kjenne til flagg, 
hovedstad, styreform, valuta, 
tilknytning til EU, språk og religion 

Lese: Lærebok  Geografi kap. 1 s. 
13-77 
  
Bruke atlas  Lese og tolke 
diagrammer og tabeller. Lesing og 
innhenting av informasjon, kritisk 

Se nederst Muntlig 
underveisvurde
ring 
Begrepsprøve 



-lokalisere og dokumentere 
oversikt over geografiske 
hovudtrekk i verda og 
samanlikne ulike land og 
regionar  
 
-lese, tolke og bruke 
papirbaserte og digitale kart, 
målestokk og kartteikn  
 
- samanlikne storleik, 
struktur og vekst i 
befolkningar og analysere 
befolkningsutvikling, 
urbanisering og flytting i 
nyare tid  
 
- kartleggje variasjonar i 
levekår i ulike delar av 
verda, forklare dei store 
skilnadene mellom fattige og 
rike og drøfte tiltak for 
jamnare fordeling 

for en del land i Europa.  
- Vite om fjellkjeder, lavland, sletter, 
hav, sjøer, elver klimasoner i 
Europa  
- bruke statistiske kjelder til å 
berekne og beskrive tendensar og 
variasjonar i samfunnsfaglege 
drøftingar og vurdere om 
statistikken gjev påliteleg 
informasjon  
- skrive samfunnsfaglege tekstar 
med presis bruk av fagomgrep, 
grunngjevne konklusjonar og 
kjeldetilvisingar 

vurdering av kilder, innlæring av av 
relevante fagbegrep. Avisoppslag, 
annet relevant fagstoff  
  
Regning: Analysere statistisk 
tallmateriale som illustrerer utvikling 
og variasjon. Lage egne grafer og 
tabeller. Regne med målestokk, 
omregning av valuta. Beregne 
klokkeslett i ulike tidssoner. Bruke 
lengde og breddegradskoordinater 
til å finne/plassere steder.  
  
Digitalt: Lete etter relevante 
avisoppslag. Bruke digitale kart. 
Hente data fra ulike nettsteder. 
Lage egne grafer og tabeller. 
 
Tv2skole 
Toporopa 

Evaluering av tema/ emne 
 

Klima og 
miljø 

Mai – juni - reflektere over 
samfunnsfaglege spørsmål 
ved hjelp av informasjon frå 
ulike digitale og papirbaserte 
kjelder og diskutere formål 
og relevans til kjeldene  
- 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 gjere 
greie for indre og ytre krefter 
på jorda, rørsler i 
luftmassane, krinsløpet til 

Ressurser og teknologi i andre 
land:  
 

- Vann  
- Regnskog Kunne diskutere 

bruk og misbruk av 
ressurser og se på 
konsekvenser dette kan få.  

 
Lokalt og globalt:  

- Regnskog - Kunne beskrive 
konflikten mellom det 
globale behovet for å 
bevare regnskog og det 
lokale behov for 
næringsvirksomhet.  

Birkenes, Solberg Østensen 

Underveis Geografi 9, 

Gyldendal Norsk Forlag 2008. 

Geografi: Kap. 3-5 og 9, s.83-

113, s.169-185  

 

Google earth  

Se filmsnutter fra Regnmakerne 

og Kraftskolen  

Film om Aralsjøen 

Se nederst Muntlig 
underveisvurde
ring 
 



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 konfliktar det 
kan skape lokalt og globalt  
- beskrive korleis 
forbruksmønsteret har 
utvikla seg i Noreg, og gjere 
greie for rettane til 
forbrukarane 

- Forskjellen mellom rik og 
fattig under 
naturkatastrofer.  

- Kunne forklare hvordan vi 
har endret forbruket i Norge 
de siste 100 år. 

- Vite hvordan teknologisk 
utvikling har gjort flere av 
naturens energikilder og 
råstoffer til ressurser  

- Utvikling av jordbruket i 
Norge og i uland  

- Verdens skoger, regnskog, 
løvskog, barskog, norsk 
skog  

- Lære om de største 
fiskerinasjonene  

- Norsk fisk  
- Lære om fornybare og ikke 

fornybare energikilder  
- Energiforbruk og 

levestandard  
- energiproduksjon  
- vannkraft 

Evaluering av tema/emne 



 


