
Eid ungdomsskule                                                       Årsplanar 2021/22                                                       Samfunnsfag 10.trinn

Periode 1

Kjerneelement:

● undring og utforsking

● samfunnskritisk tenking og samanhengar

● identitetsutvikling og fellesskap

Tverrfaglege tema:

● folkehelse og livsmeistring

Kompetansemål:

● bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
● drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
● vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege

forståinga vår
● utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og

likeverd
● reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
● reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
● vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering
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6 veker

Ung/vaksen

Ulike kulturar møtast:

● religion

● diskriminering

● integrering /segregering

● migrasjon

UNG - Økonomi:

● Pengar- valuta

● Budsjett: inntekter - utgifter,

forbruk, sparing, skatt, avgift

● Blandingsøkonomi,

marknadsøkonomi

Framlegg til fleirfagleg:

● UNG-prosjekt

● forelesing/info.økt av banken

● krle

● matematikk

● utdanningsval

● norsk

Fordjuping:

● framtida/vaksenlivet, økonomi

UNG - Økonomi:

● munnleg presentasjon

Munnleg:

● Deltaking i timane

● Samtale

● Diskusjon

● Debatt



Eid ungdomsskule                                                       Årsplanar 2021/22                                                       Samfunnsfag 10.trinn
Periode 2

Kjerneelement:
● samfunnskritisk tenking og samanhengar

● undring og utforsking

Tverrfaglege tema:
● demokrati og medborgerskap
● berekraftig utvikling

Kompetansemål:
● bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
● vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege

forståinga vår
● beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar
● drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
● utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
● samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
● utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og

likeverd
● utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
● reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og

uønskte hendingar
● reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
● utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering
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6 veker

Kritisk tilnærming

Kritisk tilnærming

● Influencer: Påverknad

● Reklame

● Kjeldekritikk (Wikipedia)

Velferdsstaten

● olje

● skule og utdanning

● helse og NAV

Framlegg til fleirfagleg:

● norsk

● matematikk

● naturfag

Forske:

● påverknadskrafta til influencer/reklame

● samanlikne land med velferdstat med

land utan velferdstat

Fordjuping:

● korleis lage reklame

● velferdstat: positivt/negativt

Munnleg:

● Samtale, diskusjon, debatt

● Lydfil

● Presentasjon

Skriftleg:

● Prøve

● Veggavis
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Periode 3

Kjerneelement:
● berekraftige samfunn

Tverrfaglege tema:
● demokrati og medborgerskap
● berekraftig utvikling
● folkehelse og livsmeistring

Kompetansemål:
● utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og

likeverd
● beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar
● samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
● utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
● bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Litt Opera

Fattig og rik

● asyl

● flytting og flukt

● handelspolitikk

● handelsspelet

● globalisering

● import/eksport

● EØS/EU/Schengen

● WTO

Framlegg til fleirfagleg:

Forske:

● samanlikne fattige og rike land

● kvifor fattig/rik?

● kvifor samarbeidsavtaler?

Fordjuping:

● forstå globalhandel, dei ulike

samarbeidsavtalane

Munnleg:

● velje korleis presentere

fagstoffet

● Deltaking i timane

● Handelsspelet

Skriftleg:

● Evt valfri skriftlig

innlevering
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● FN ● setje seg inn i land

Periode 4

Kjerneelement:
● demokratiforståing og deltaking

Tverrfaglege tema:
● demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
● reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
● gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
● gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan

førebyggjast
● reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
● reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og

uønskte hendingar
● reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
● beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering
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6 veker

Konfliktar

● Kald krig

● Nasjonalisme - sjølvstende

● Avtaler: Atom, EU, NATO, FN

● Konfliktar i dag (Midtausten

/terrorisme)

Framlegg til fleirfagleg:

Forske:

● Årsaker til krig/konflikt

Fordjuping:

● Samanlikne ulike konfliktar i verda eller

fordjupe seg i ei konflikt

Munnleg:

● munnleg presentasjon

● film

● deltaking i timane

Skriftlig:

● Prøve
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Periode 5

Kjerneelement:
● berekraftige samfunn

● undring og utforsking

Tverrfaglege tema:
● berekraftig utvikling

Kompetansemål:
● utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
● beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
● utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
● beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
● vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege

forståinga vår
● bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Berekraftig utvikling

● ulike energikjelder: sosiale,

miljømessige og økonomiske

konsekvensar

● issmelting og klimaendringar

● utryddingtrua (dyre-) artar

● regnskog/avskoging/

ørkenspreiing

Framlegg til fleirfagleg:

● tverrfagleg samarbeid om berekraftig

utvikling (DNS)

Forske:

● reflektere rundt tema - positive og

negative sider kring bruk av ulike

energikjelder

Fordjuping:

● klimaendringar

● issmelting, storleik på is før og no

Munnleg:

● Deltaking i timane

● Fagsamtale

● Diskusjon i grupper

Skriftlig:

● Arbeid med oppgåver

● Rapport frå fordjuping
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● raudlista dyr

Periode 6

Kjerneelement:
● Alle

Tverrfaglege tema:
● Alle

Kompetansemål:
● Alle

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

Repetisjon innhald over tre år.

Oppsummering

Tidligare eksamenssoppgåver

Opne oppgåver der ein trekk inn relevante emne

Eksamen


