
ÅRSPLAN
Samfunnsfag 8. klasse
SINNES SKULE 2022/2023
Lærar: Torger Åge Sinnes Læreverk: Relevans (digital)

FAGETS RELEVANS OG VERDIAR

Samfunnsfag er eit sentralt fag for at elevane skal bli deltakande, engasjerte og kritisk tenkjande medborgarar. Faget skal bidra
til at elevane ser samanhengar mellom individuelle val, samfunnsstrukturar og tolegrensene i naturen.

I samfunnsfag skal elevane få høve til å utforske sin eigen identitet, lokalsamfunnet dei lever i, og nasjonale og globale
problemstillingar. Gjennom arbeidet med faget skal elevane forstå korleis geografiske, historiske og notidige forhold legg
føresetnader for korleis menneske dekkjer behova sine, og for korleis makt og ressursar blir fordelte. Elevane skal bli bevisste på
korleis vi er historieskapte, men òg historieskapande. Faget skal bidra til identitetsutviklinga til den enkelte og forståing av dei
forskjellige fellesskapa vi menneske inngår i. Det inneber òg å inkludere majoritets- og minoritetsperspektiv, og særleg samisk
kultur og samfunnsliv. Slik bidreg samfunnsfaget til å styrkje elevane si forståing av seg sjølve, av samfunnet dei lever i, og av
korleis dei kan påverke sitt eige liv og framtida.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget i opplæringa. Samfunnsfaget skal bidra til engasjement, kritisk tenking,
skaparglede og utforskartrong og byggje opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og respekt. Gjennom
samfunnsfaglege tenkjemåtar og metodar skal elevane utvikle eit aktivt medborgarskap bygd på medvit om demokrati, miljø,
menneskerettar, likestilling og verdien av mangfald.

https://www.skolestudio.no/Relevans--Samfunnsfag--8


KJERNEELEMENT

Undring og utforsking

Elevane skal kunne undre seg over, reflektere omkring og vurdere korleis kunnskap om samfunn før og no blir til. Elevane skal få
vere nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkjande og -skapande åleine og saman med andre både i og utanfor klasserommet. I
tillegg skal elevane kunne innhente og bruke informasjon frå ulike typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege
kjelder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv. Dei skal òg kunne vurdere kritisk om kjeldene er
pålitelege og relevante.

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Elevane skal forstå samanhengar mellom geografiske, historiske og notidige forhold og korleis desse forholda kvar for seg og
saman har påverka og påverkar menneske og samfunn. Elevane skal få innsikt i den gjensidige påverknaden mellom natur og
samfunn. Dei skal sjå korleis utviklinga i fortida var prega av både brot og kontinuitet og kva som bidrog til endringar, samt
utvikle historisk empati. Elevane skal analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka og verkar inn på ulike forhold i
samfunnet. Dei skal vurdere kunnskap, hendingar og fenomen frå ulike perspektiv og reflektere over kvifor menneska har gjort
og gjer ulike val.

Demokratiforståing og deltaking

Elevane skal forstå korleis geografiske, historiske og notidige forhold har lagt og legg føresetnader for høvet menneska har hatt
og har til å samarbeide, organisere seg og ta avgjerder i ulike samfunn. Elevane skal få innsikt i forskjellar mellom land når det
gjeld styresett og ivaretaking av menneskerettar og minoritetar, og dei skal sjå korleis forskjellar har hatt og har innverknad på
folks liv og høve til å medverke. Dei skal forstå kvifor konfliktar har oppstått og oppstår, og korleis dei har blitt og blir handterte.
Elevane skal få erfaring med demokrati i praksis for å kunne påverke og medverke til samfunnsutforming. Innhaldet i dette



kjerneelementet skal sjåast i lys av ulike perspektiv, frå det lokale til det globale, og i urfolks- og minoritetsperspektiv, med vekt
på fortid, notid og framtid.

Berekraftige samfunn

Elevane skal forstå korleis geografiske, historiske og notidige forhold har lagt og legg føresetnader for korleis menneska har dekt
og dekkjer behova sine, og for korleis dei har fordelt og fordeler ressursar i ulike samfunn. Det inneber å sjå at geografisk
mangfald og variasjon dannar rammer for livsgrunnlag og levekår. Elevane skal få innsikt i dei økonomiske, miljømessige og
sosiale dimensjonane ved berekraftig utvikling, og samanhengen mellom desse. Dei skal forstå korleis endringar i fortida har
påverka dei tre dimensjonane og dermed kor berekraftige ulike samfunn er. Elevane skal sjå at ressursbruken til menneska har
hatt og har konsekvensar, og kunne vurdere handlingsalternativ for berekraftig utvikling på individuelt, nasjonalt og globalt
nivå. Berekraftig utvikling i samfunnsfag skal sjåast i lys av ulike perspektiv, frå det lokale til det globale, og i urfolks- og
minoritetsperspektiv, med vekt på fortid, notid og framtid.

Identitetsutvikling og fellesskap

Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og korleis dei samhandlar med andre. Dei skal forstå
kvifor menneske søkjer saman i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske, historiske og
notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og
handlingskompetanse ved å forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid.



TEMA/VEKEPLAN
Veke Læringsmål

33 Introduksjon til
læreverket

Landskap og menneskja
Kompetansemål
• sammenligne hvordan politiske, geografiske og historiske forhold påvirker levekår, bosettingsmønstre og demografi i
forskjellige deler av verden i dag
• utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har
på enkeltmennesker, samfunn og natur
• bruke samfunnsfaglige metoder og digitale ressurser i egne undersøkelser, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og
drøfte hvor gyldige og relevante funnene er

34
35 Landskap fornuft og kjensler
36

37 Når naturen truar
Naturkatastrofar i Noreg

38 Oppsummering
Kven er du?
Kompetansemål
• reflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levemåter og kulturuttrykk og drøfte muligheter og utfordringer ved
mangfold
• reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser blir utviklet og utfordret i ulike fellesskap, og presentere forslag
til hvordan man kan håndtere påvirkning og uønskede
hendelser
• beskrive sentrale lover, regler og normer og drøfte hvilke konsekvenser brudd på disse kan ha for den enkelte og for
samfunnet på kort og lang sikt

39 Temastart - kven er du? Omgrep: sosialisering, normer, samfunn, identitet,
personlighet og sosiale roller40 “Kvite løgner” - Rådebank

42 Kven påverkar deg
43 Å ta gode val
44 Oppsummering og kven er du

https://www.skolestudio.no/Relevans--Samfunnsfag--8/e82baa97-b68e-4644-bab6-97916c4c71cb--2%20Kven%20er%20du%3F/view--podium--e923f17e-6eff-45ea-b92b-447f4bc6c554/97f40245-efc3-423f-addf-25edfa2c0eba
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Kamp for rettigheiter
Kompetansemål
• reflektere over hvordan mennesker har kjempet og kjemper for endringer i samfunnet og samtidig har vært og er påvirket
av geografiske forhold og historisk kontekst
• gjøre greie for årsaker til og konsekvenser av sentrale historiske og nåtidige konflikter og reflektere over om endringer av
noen forutsetninger kunne ha hindret konfliktene
• gjøre greie for årsaker til og konsekvenser av terrorhandlinger og folkemord, som holocaust, og reflektere over hvordan
ekstreme holdninger og ekstreme handlinger kan forebygges

45 1700 vs. 2000. Fridom. Rettar.
46 Opplysningsfilosofi

47 Maktfordelingsprinsippet og
menneskerettar

48 Amerikansk revolusjon
49 Fransk revolusjon
50

Me byggjer
demokrati saman

Korleis kan eg delta i demokratiet?
1 Prinsipp for norsk demokrati
2 Kva er grunnleggjande rettar?
3 Samars rettar og samars påverknad i

politisk norge
4 Norsk demokratisk historie. 1814, 1884,

1905.
5

Frå jordbruk til
industri

Korleis levde me i Noreg på 1800-talet?
6 Kva var industriell revolusjon? Kva

følgjer fekk han?

7 Storbrittania sin rolle i industriell
revolusjon

8 Fordelar/ulemper med
industrialisering

10 Industri vs. miljø
11

Kamp om land og
folk

Verda var ukjend for 500 år sidan Colonization??
12 Europeisk utnytting av folk om område

13 Slaveri og menneskehandel. Europa si
rolle?

15 Imperialisme og nasjonalisme
Norsk nasjonalisme på 1800-talet?

https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_historie_1884%E2%80%931905


Mangfald og diskriminering

16 Russisk revolusjon
Urfolks stilling og rettar

17

Ressursane me
deler

Ulike naturressursar
Berekraftig utvikling - døme?

Presentasjon av elevar?

18 Kva truar naturressursane?
Naturressursar og opphav til konflikt?
Rike og fattige lands ulike utnytting av
naturressursar?

19 Utnytting av naturressursar før og no
20 Utdannings og likestilling viktig for

berekraft

21
Eige forbruk (straum?!) og korleis ein
kan nytta mindre ressursar
Menneske som ressurs? ((FotballVM,
Quatar)

22
Oppsummering og
repetisjon frå året

23
24
25


