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SAMFUNNSFAGENE/HISTORIE, samfunnskunnskap 

Kompetansemålene i disse fagene kan også være deltemaer innenfor samfunnskunnskap  
 

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 
Politiske utviklingstendenser fra 1600-
tallet( -30-årskrigen) 

•  til den franske revolusjon 
-Revolusjonens første fase,  
-menneskerettigheter, idealer 
-Revolusjonens andre fase, 
skrekkveldet 
-sosiale reformer, Napoleon so Europas 
hersker 
-Nasjonsbygging, unionstida 

• Moderne historie 
-Årsakene til 1. verdenskrig, kappløpet 
om koloniene, Skuddene i Sarajevo og 
krigsutbruddet 
-Den russiske revolusjon. Stalin og 
Lenin 
-Fredsavtalen i Versailles. 
Konsekvensene for Tyskland 
-Mellomkrigstida. Hitlers vei til makten 
-2. verdenskrig. Holocaust. Krigen i 
Norge 
-Fredsoppgjøret. Delingen av Tyskland 
-Den kalde krigen 
Berlinmurens fall. Oppløsningen av 
Sovjetunionen. 

• Ideologier - Ismer, med vekt på 
sosialismen, Karl Marx (Darwin 
bør/kan tas i biologi) 

• Opplysningstidas politiske ideer 

• Den industrielle revolusjonen i 
England 
-Det førindustrielle samfunn, 
befolkningsvekst og endringer i 
jordbruket (den irske potetkrisen) 
-Endringer i tekstilindustrien 
-dampmaskinen, nye produksjons- 
og transportmåter (engelske 
kanalene, jernbanen) 
-fabrikker, byer; bo- og 
arbeidsforhold 

• Amerika,  
-trekanthandelen, slaveriet 
-den amerikanske revolusjon, 
borgerkrig og avskaffelse av slaveriet 

• Norge 
-industrialisering, Oslo 
-utvikling 1814-1913, 
parlamentarisme, unionsoppløsning, 
stemmerett 

• Datateknologiens historie og 
betydning (tas i IKT-faget) 

 

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

Kompetansemål tatt utfra de samlede målene etter 10. klasse  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
-  beskrive hovedlinjer i utviklingen fra det førindustrielle samfunn til innføringen av ny teknologi under den 

industrielle revolusjon og fram til vår tid  
- drøfte utviklingen av kolonialisme og imperialisme og gi eksempler på avkolonisering  
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- undersøke og gjøre rede for idéer og krefter som førte til frihetskamp og revolusjoner på 1700- og 1800- tallet 
og for følgene dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge  

- presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800- og 1900-tallet og hvordan de peker fram mot 
samfunnet i dag  

-  drøfte årsaker til og virkningene av sentrale internasjonale konflikter og samfunnsomveltninger på 1900- og 
2000-tallet og reflektere over betydningen av handlingene til sentrale personer i moderne historie  

- drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye 
omveltninger  

- samtale om politiske ideologier og standpunkter og om hvordan de påvirker tolkninger av historiske 
begivenheter  

- reflektere over historiske hendelser og over hvordan samfunnet kunne ha blitt annerledes dersom disse 
hendelsene hadde utviklet seg på en annen måte  

- søke, lese og vurdere kritisk utvalgte historiske kilder for eget arbeid  
- drøfte idealene om menneskeverd og reflektere over utviklingen av rasisme og diskriminering i et historisk og 

nåtidig perspektiv  
- skrive samfunnsfaglige tekster i ulike sjangrer og lage, eller finne, illustrasjoner som bygger opp under den 

skriftlige fremstillingen 
 


