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SAMFUNNSFAGENE/HISTORIE 

Kompetansemålene i disse fagene kan også være deltemaer innenfor samfunnskunnskap og religion  
 

A- Og B- plan blir undervist annethvert år. 
 
Underveisvurdering Sentrale arbeidsmåter  
viser hvordan underveisvurderingen er en integrert del av en læringsfremmende opplæring, der elevene skal 
gis anledning til å vise kompetanse på flere og varierte måter, og der læreren og elevene skal være i dialog 
om elevenes utvikling i faget. Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse 
i naturfag gjennom utforsking og praktisk arbeid samt refleksjon og vurdering av egne funn og resultater. 
 

HVA:   A-plan HVA:  B-plan HVORDAN 
• Romerriket 

-Kongetiden 
-Republikken 
-Keiserdømmet 
-Folkevandringstiden 

• Norges historie og europeisk historie 
fra 1349 -1814 
-Kongedømmet og kirke 
-Svartedauen 
-Skatter, pliktarbeide, tiende 
-Kalmarunionen, 
-Boktrykkerkunsten,  
-reformasjonen 
-Dansketida 
-Handel og økonomi på 16- og 1700-
tallet 
-Grunnloven 

• Europeisk middelalder  
-Pave – konge. kloster-borg 
-føydalsamfunn 
-bydannelser, laugsvesen, 
-korstogene, konflikt og kulturutvidelse 
-Sigurd Jorsalfar 

• norsk høymiddelalder 

• Jesu liv, tidlig kristendom 

• Muhammeds liv, islams 
virkningshistorie (kan tas i religion) 

• Oppdagelsesreisene 
-Marco Polo 
-1400-tallets kart, navigasjonsutstyr, 
båttyper 
-Henrik Sjøfareren, Vasco da Gama, 
Ibn Battuta 
-1492: Christoffer Columbus reise til 
Amerika; Magellan 
-Inka- og aztekerkulturen.  
-Urfolkenes skjebner 

• Historien til norske urfolk og 
nasjonale minoriteter 

• Renessansen i Italia 
- Leonardo da Vinci, Galilei, 

Mirandola, Savonarola, 
Michelangelo (kan også tas i 
kunsthistorie i 9./10. klasse) 

 

Arbeidsbok i ulike 
tekstsjangere og 
illustrasjoner, 
 
med presentasjoner 
i klasserommet 
 
Muntlige 
presentasjoner av 
temaene 
 
Samtaler i 
klasserommet som 
tar for seg likheter, 
forskjeller og 
sammenhenger 
mellom historie og 
nåtid 

• Kompetansemål etter 7. klasse Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
· gjennomføre muntlig, skriftlig og kunstnerisk bearbeidelse av lærestoffet 
· Bidra med muntlige og skriftlige presentasjoner som viser kjennskap til sentrale skikkelser, 

hendelser og samfunnsformer i oldtid og middelalder 
· delta i utforskende samtale om virkninger av hendelser i oldtid og middelalder, helt inn i vår 

egen tid 
· reflektere over ulikhetene i samfunnsformer og levevis i kulturene som blir omhandlet 
· vise grunnleggende kjennskap til og drøfte betydningen av ulike historiske kilder 
· søke etter, lese og bruke kilder som omtaler historiske hendelser og skikkelser 
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· øve bruk av grunnleggende kunnskap om drivkrefter o historisk forløp og endringsprosesser i 
eget og felles arbeid 

 

Kompetansemål tatt utfra de samlede målene etter 10. klasse  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
· reflektere over drivkreftene bak oppdagelsesreisene og konsekvensene av dem 
· beskrive trekk ved Norge i senmiddelaldere og under dansk herredømmeundersøke og 

presentere hovedtrekk ved samenes historie og rettighetskamp fra midten av 1800-tallet til i 
dag 
 

 


