
Fagnettverk Oppland 
Fagfornyelsen 2020 Samfunnsfag 
 

Mellomarbeid samling 2 – samling 3 
 
 
Dere skal utvikle en lokalsamfunnsbasert utforskende oppgave, gjerne i samarbeid med 
elevene. Oppgaven skal utfordre elevenes faglige kreativitet og presentasjonsener. 
Elevene skal kunne dokumentere bevissthet i valg og bruk av arbeidsmetoder og begrunne 
valg av presentasjonsform. På siste samling oppsummerer og deler vi erfaringer og 
forankring i fagfornyelsen.  
 
Målet med mellomarbeidet er å utvikle et tentativt aktivt forhold til lokalsamfunnet som 
læringsarena. Håpet er at jobbinga blir lystbetont og lærerik for alle. 
 
Lærere og lærerteam knytter dette til å utvikle et systematisk og utforskende perspektiv på 
hvordan lokalsamfunn og kommune kan være et laboratorium og en gjennomgående 
referanse for utvikling av elevenes samfunnsfaglige kompetanse.  
Elevene deltar i dette arbeidet gjennom å løse formulerte oppgaver og utfordringer og/eller 
å formulere og løse utforskende problemstillinger med basis i lokalsamfunnet.   
 
Lærer og elevarbeidene springer ut av fagfornyelsens målformuleringer knytta til ferdigheter 
og fagligkompetanse og resultatene drøftes opp mot disse.  
 
Forberedende øvelser med elevene:  

 Utforming/tolkning av et samfunnsfaglig spørsmål som kan utforskes lokalt.  

 Identifisering av hvordan eleven/elevgruppen skal arbeid for å finne svar på sitt 
spørsmål.  

 Drøfting av hva slags medium elevene vil ta i bruk for å formidle sine resultater.  
 
Dere ber elevene ta utgangspunkt i et tema som er knyttet til det lokalsamfunnet dere bor i 
eller et lokalsamfunn dere har lyst til å utforske.  Temaene som danner utgangspunkt for 
arbeidet kan være historiske, geografiske og/eller generelle samfunnsmessige 
problemstillinger. 
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tema 2. trinn 4. trinn  7. trinn  10 trinn  
metode Utvikle og presentere 

samfunnsfaglige tema 
Utforske og presentere 
samfunnsfaglige spørsmål, 
søke informasjon i ulike 
kilder og vurdere denne  

Gjennomføre en samfunnsfaglig 
undersøkelse og presentere 
resultatene ved hjelp av digitale 
verktøy  

Bruke samfunnsfaglige metoder og 
digitale ressurser i egne 
undersøkelser, presentere funn ved 
hjelp av digitale verktøy og drøfte 
funn  

 Samtale om hvordan ulike 
kilder, inkludert kart, gir ulik 
informasjon 

 Sammenligne hvordan ulike kilder kan 
gi ulik informasjon om samme tema, 
og reflektere over hvordan ulike kilder 
kan brukes for å påvirke og fremme 
bestemte syn.  

Vurdere på hvilken måte ulike kilder 
gir informasjon om et samfunnsfaglig 
tema, og reflektere over hvordan 
algoritmer, ensrettede kiler eller 
mangel på kilder kan prege 
forståelsen vår.  

   Presentere en aktuell nyhetssak og 
reflektere over forskjeller på fakta, 
meninger og kommersielle budskap  
mediebildet 

 

Identitet og 
mangfold 

Samtale om vennskap og 
tilhørighet og hva som 
påvirker relasjoner 

Samtale om identitet 
mangfold og fellesskap og 
reflekterer over hva det betyr 
å stå utenfor 

Utforske ulike sider ved mangfold i 
Norge og reflektere over menneskets 
behov  for å være seg selv og for å 
høre sammen i fellesskap 

Reflektere over likheter og ulikheter i 
identiteter, livsformer og kultur 
uttrykk og drøfte muligheter og 
utfordringer ved mangfold.  

 Reflektere over hvorfor 
mennesker har ulike 
meninger og gjør ulike valg  

Samtale om hvorfor det 
oppstår konflikter i skole- og 
nærmiljø, lytte og 
samarbeide om å 
finnekonstruktive løsninger 

Reflektere over hvorfor konflikter 
oppstår og drøfte hvordan den 
enkelte og samfunn kan håndtere 
konflikter  

Gjøre greie for årsaker til og 
konsekvenser av sentrale historiske 
konflikter og nåtidige konflikter og 
reflektere over om endringer av 
enkelte forutsetninger kunne ha 
hindret konfliktene.  
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 Samtale om og gi eksempler 
på hvordan mennesker i 
ulike deler av verden 
påvirker hverandre 

 Reflektere om hvordan møte mellom 
mennesker har bidratt til å forandre 
hvordan mennesker har tenkt og like 
samfunn har vært organiserte  

Reflektere over hvordan identitet, 
selvbilde og egne grenser blir utviklet 
og utfordret i ulike fellesskap, og 
presentere forslag til hvordan en kan 
håndtere påvirkning og uønskede 
hendelser 

 Samtale om følelser, kropp, 
kjønn og seksualitet og 
hvordan egne og andres 
grenser kan uttrykkes og 
respekteres.  

Samtaler om grenser knyttet 
til kropp, hva vold og 
seksuelle overgrep er og hvor 
man kan få hjelp hvis man 
blir utsatt for vold og 
seksuelle overgrep  

Reflektere over variasjoner i 
identiteter, seksuell orientering og 
kjønnsuttrykk, og egne og andre sine 
grenser knyttet til følelser, kropp, 
kjønn og seksualitet og drøfte hva en 
kan gjøre om grenser blir brutt 

 

 Samtale om muligheter og 
utfordringer ved digital 
samhandling  

Samtale om regler og normer 
for personvern, deling og 
beskyttelse av informasjon 
og om hva det vil si å bruke 
dømmekraft i digital 
samhandling  

Reflektere over hvordan en sjøl og 
andre deltar i digital samhandling, og 
drøfte hva det vil si å bruke 
dømmekraft sett i lys av normer, 
regler og grenser  

Utforske og reflektere over egne 
digitale spor og mulighetene til å 
slette spor g å verne om eget og 
andres privatliv, personvern og 
opphavsrett 

    Utforske ulike plattformer for digital 
samhandling og reflektere over 
hvordan digital samhandling påvirker 
form og innhold i samfunnsdebatten  

Demokrati og 
Menneske 
rettigheter 

Presentere og gi eksempler 
på hvilke rettigheter barn 
har i Norge og verden og 
hva barn kan gjøre ved 
brudd på disse rettighetene 

Presentere 
menneskerettigheter og 
barns rettigheter og 
reflektere over hvorfor disse 
rettene finnes 

Samtale om menneske og likeverd og 
sammenligne hvordan 
menneskerettighetene er blitt 
ivaretatt i ulike land 

Utforske og beskrive hvordan 
menneske- og urfolksrettigheter og 
andre internasjonale avtaler og 
samarbeid har betydning for nasjonal 
politikk, livet til mennesker, likestilling 
og likeverd. 

mailto:Inger.haug@inn.no


Fagfornyelsen 2020. Læreplan samfunnsfag.   

Kompetansemål: tema fordelt på trinn. Oversikt i fagets utvikling gjennom hele skoleløpet. Progresjon og dybdelæring. 
 

Inger.haug@inn.no  
 

 Utforske og gi eksempler på 
hvordan barn kan påvirke 
avgjørelser og samarbeide 
om demokratiske prosesser  

Reflektere over hvem som 
har makt og hva et demokrati 
er og utvikle forslag til 
hvordan man kan være med 
å påvirke avgjørelser 

Drøfte hva likeverd og likestilling har å 
si foret demokrati og utvikle forslag til 
hvordan en kan motarbeide 
fordommer rasisme og diskriminering  

Reflektere over hvordan mennesket 
har kjempet og kjemper for endringer 
i samfunnet og samtidig har vært og 
er påvirket av geografiske forhold og 
historisk kontekst. 

 Beskrive og gi eksempel på 
mangfold i Norge, ulike 
familieformer og 
folkegrupper, inkludert det 
samiske folket 

Presentere årsaker til at 
samene har urfolksstatus i 
Norge og beskrive forskjellige 
former for samisk kultur- og 
samfunnsliv  

Utforske hovedtrekk ved historien til 
samene og de nasjonale minoritetene 
i Norge og presentere de rettighetene 
samene og nasjonale minoriteter har i 
dag.  

Gjøre greie for fornorskning av 
samene og de nasjonale minoritetene 
og uretten de har vært utsatte for, og 
reflektere over hva konsekvenser det 
har hatt og har på individ og 
samfunnsnivå.  

  Samtale om noen viktige 
offentlige institusjoner og 
virksomheter i Norge og 
reflektere over hva de betyr i 
livet til menneskene  

Beskrive sentrale hendelser som har 
først fram til det demokratiet vi har i 
Norge i dag og sammenlikne hvordan 
enkeltmennesket ha mulighet til å 
påvirke ulike styresett  

Beskrive det politiske systemet i 
Norge i dag og reflektere over 
sentrale utfordringer 

   GI eksempler på hva lover, regler og 
normer er og hva slags funksjon de 
har i samfunn., og reflektere over 
konsekvenser av å bryte dem.  

Beskrive sentrale lover, regler og 
normer og drøfte hvilke konsekvenser 
brudd på disse kan ha for samfunnet 
på kort og lang sikt  

    Reflektere over hvilke aktører som har 
makt i samfunnet i dag, og hvordan 
disse begrunner standpunktene sine.  

    Redegjøre for årsaker til og 
konsekvenser av terrorhandlinger og 
folkemord, som holocaust, og 
reflektere over hvordan ekstreme 
handlinger kan forebygges.  
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Bærekraft 
klima og 
miljø  

Utforske og gi eksempler på 
hvordan mennesket 
påvirker miljøet gjennom 
nærmiljøstudier 

Utforske og gi eksempler på 
noen sider ved bærekraftig 
utvikling 

Utforske og presentere en global 
utfordring ved bærekraftig utvikling 
og hvilke konsekvenser denne kan ha. 
Utvikle forslag til hvordan man kan 
motvirke utfordringen og hvordan 
samarbeid mellom land kan bidra.  

Beskrive ulike dimensjoner ved 
bærekraftig utvikling og hvordan de 
påvirker hverandre, og presentere 
tiltak for et mer bærekraftig samfunn  

  Reflektere over 
sammenhengen mellom 
personlig økonomi og forbruk 
hos den enkelte 

Reflektere over hvordan kommersiell 
påvirkning kan virke inn på forbruk, 
personlig økonomi og selvbildet  

Vurdere hvordan arbeid, inntekt og 
forbruk kan påvirke personlig 
økonomi, levestandard og livskvalitet 

 Utforske og beskrive natur-,  
kulturlandskap og 
kulturminner i 
lokalsamfunnet 

Beskrive kultur og 
naturlandskap og samtale om 
hvordan historiske og 
geografiske kiler (inkl. kart) 
kan gi informasjon om 
landskap 

Beskrive geografiske hovedtrekk i 
ulike deler av verden og reflektere 
over hvordan disse hovedtrekkene 
påvirker menneskene som bor der 

Sammenligne hvordan politiske, 
geografiske og historiske forhold 
påvirker levekår, bosettingsmønster 
og demografi i forskjellige deler av 
verden i dag 

 Utforske og beskrive 
hvordan mennesket levde 
for en til to livsaldre siden  

Utforske kulturminner og 
hvordan menneskene levde 
da og nå 

Utforske hvordan menneskene i 
fortiden livnærte seg og samtale om 
hvordan sentrale endringer i 
livsgrunnlag og teknologi har påvirket 
og påvirker demografi, levekår og 
bosettingsmønster  

Drøfte hvordan fremstillinger av 
fortiden, hendelser og grupper har 
påvirket og påvirker holdningene til 
folk 

    Utforske hvordan teknologi har vært 
og fremdeles er en endringsfaktor, og 
drøfte hvordan teknologi har påvirket 
og påvirker enkeltmenneske, samfunn 
og natur 
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Konflikter, krig og terrorisme 
Fagnettverk Lillehammer
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Hvordan bearbeider vi alvorline konflikter 
sammen med elevene
De siste dagers og netters hendelser

• USA dreper Irans nest høyest rankede statsoverhode general 
• Den (de drepte) føres gjennom tre byer i Iran på vei til generalens hjemby for begravelse
• Kisten er overalt omsluttet av store folkemasser/folkehav
• Iran fordømmer og responderer etter tre dager med missiler angrep på to amerikanske baser 

i Irak (uten å skade personer
• Presidenten i USA responderer med tegn til ned-eskalering av konflikten
• Et fly eksploderer alle forulykker 

• Nyhetsbildet vil være tilstede for ulike måter fra barna

• Nyhetsbildet vil være tatt i mot og delt ulikt i ulike familier

• Framstillingen av hva som skjedde vil variere med nyhetskildene

• Hendelsen vil ha ulik betydning for ulike elever i klassen 



Bearbeiding av konflikten på ulike trinn? 

Først: 

Hvordan forstår vi konflikten? 

Hvilke hjelpere har vi for å forstå den? 

Hvilke hjelpere trenger vi? 

Deretter: 

Hvordan jobber vi for å vurdere om og hvordan vi skal bearbeide i vår 
klasse? 

Hva skal være hovedmål på ulike trinn? I Ulike klasser?

Diskuter de siste dagers hendelser dere i mellom. 



I krig er sannheten det første offeret (Aischylos, Hellas ca 500fvt)

Berolige

• Følelsesmessig 

• Redegjøre saklig  for 
hendelsesforløp 

• Perspektivere hvorfor språket er 
hardt og ulikt

• Forklare  reaksjonsmønstres 
variasjon

• Forklare at det partene sier ikke må 
bli det som skjer

Utvikle samfunnsforståelse ut fra 
aktuell konflikt

• Teorier og begreper 
• Hard og myk makt
• Retorikk som strategi

• Symbolske reaksjoner
• Militære motaksjon Iran 

• Kilder for å holde seg informert
• Hvem kan vi stole på?

• Klasserommet som arena for å 
samtale 



Ungdomsskolen? 

• Gjøre greie for årsaker til og 
konsekvenser av sentrale historiske 
konflikter og nåtidige konflikter og 
reflektere over om endringer av 
enkelte forutsetninger kunne ha 
hindret konfliktene. 

• Redegjøre for årsaker til og 
konsekvenser av terrorhandlinger
og folkemord, som holocaust, og 
reflektere over hvordan ekstreme 
handlinger kan forebygges. 

• Historiske og nåtidige konflikter
• Terrorhandling
• Ekstreme handlinger 

Iran – Irak – USA
• De enkelte land
• Historie – samhandling
• Interesser og allianser
• Stedfortrederkrig 



Ungdomsskolen

• USAs og Irans allierte

• https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-er-usas-venner-og-fiender-
i-en-fryktet-storkrig--det-blir-ikke-en-tradisjonell-
krig/3423905645.html https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-er-
usas-venner-og-fiender-i-en-fryktet-storkrig--det-blir-ikke-en-
tradisjonell-krig/3423905645.html

https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-er-usas-venner-og-fiender-i-en-fryktet-storkrig--det-blir-ikke-en-tradisjonell-krig/3423905645.html


Lokalsamfunnet som 
læringsarena 

Fagfornyelsen 2020

Inger Mokkelbost Haug 



Oppgave

• Identifiser og formuler undersøkende oppgave/prosjekter i 
lokalsamfunnene deres.  Bruk læreplanen til å reflektere over hvordan 
oppgaven kombinerer ulike ferdigheter og faglige kompetanser som 
ligger i læreplanen på deres trinn.

• Hvilke innleveringskrav og innleveringsformater elevene kan ta i bruk i 
sine arbeider? 

• Hvordan vil dere presisere krav til arbeidsmetoder og kildebruk i 
arbeidene. 



Hvilke kilder har vi lokalt som kan bidra til 
lokalsamfunnsprosjekt? 

• Kommunens journaler, planer og arkiver og 

• Lokalhistoriske dokumenter/årbøker/museer

• Kirkebøker

• Digitale kartverk 

• Historiske kart 

• Avisers digitale arkiver 

• Nasjonalbibliotekets arkiver 



Hvilke informanter har vi lokalt? (Ikke uttømmende)

Personer –

• Formelle informanter – dvs personer med posisjoner som gir/kan gi 
faglig kvalifiserte svar elevene er på jakt etter 

• Individuelle historiefortellere som gir sin personlige fortelling fra en 
situasjon. 

• Flere informanter i ulike spørreundersøkelser

• Primær- og sekundærkilder (egne opplevelser «fars opplevelser»)

• Arkiver 

• Artefakter – gjenstander 



Fagfornyelsen - Innganger 
til global refleksjon og 
demokratibegrepet 
LILLEHAMMER 8. JANUAR 2020

INGER MOKKELBOST HAUG 



Individuelle liv og globalisering (Rantanen og Vettenranta:)

Rantanen (2005) studerte individuelle livshistorier i tre 
familier over fire generasjoner for å forstå mediert 
(fremforhandlet) globalisering. 

Vettenranta (2010) undersøkte metodens didaktiske 
muligheter og forsket på hvordan master-studenters 
forskning på egen familie gav innsikt i deres egen 
identitetsdannelse og posisjon i 
globaliseringsprosessen. 

V kobler individuell innsikt til global mediekompetanse 
– som kan gi innsikt i vår globale, flerkulturell verden = 
nødvendig kompetanse for dagens unge. 

Teoretisk utgangspunkt er de ulike landskap eller 
scener vi befinner oss i/lever våre liv innenfor. 

•Ethnoscape – tilhøringhet - hvem er vi sammen med 
hvor

•Technoscape – tekniske nyvinninger – internett; 
mobiltelefon 

•Financescape – yrke, økonomi, klasse, livsstil, familie  
og utdanning

•Mediascape tilgang på medier, mediebruk og de 
forestillinger mediene skaper

•Ideoscape – ideologi, politiske og religiøse 
overbevisninger



Mediegrafi og elever som forskere
Elever får i oppdrag å fylle ut fire generasjoners 
mediegraf. 

Mediegraf og tekster med ulike faglige krav knyttet til 
ulike alderstrinn som elevprodukt.

En side av familien blir valgt av/for hver elev. 

Elevene følger en utforskende metode. 

Pedagogisk er arbeidsformen knyttet til sosiokulturell 
læringsteori med lærende fellesskap og støttestillas. 

Også Vygotskys proksimale utviklingssone kan 
realiseres gjennom samspill med medelever og lærer. 

Øvelse på samling: 

Fyll ut skjema så langt du kan. ( fem minutter) 

Identifiser hvilke grep du kan ta i bruk for å finne 
informasjon du mangler. 

Hvor stopper hva og hvorfor? 

Hvor/ til hvem kan du henvende deg for å finne svar? 

Hvorfor er eventuelle svar ikke tilgjengelige?

Hva kan man få ut av en slik skjematisk og individuell 
tilnærming? 

Kan skjemaet (med trinntilpasninger) brukes på alle 
trinn? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvilke faglige spørsmål kan man jobbe med gjennom 
denne øvelsen? 



Multikulturelle stater og interkulturelle 
borgere (Kymlicka) 

Tre krav til multikulturelle stater: 

1. Staten må «tilhøre» alle borgerne på en 
likeverdig måte 

2. Enkeltpersoner skal kunne 
1. nå frem til alle statlige institusjoner 

2. delta som likeverdige medborgere i det    
politiske liv 

3. En multikulturell stat anerkjenner den 
historiske urett som er begått ovenfor 
minoriteter og/eller ikke domninante
grupper 

Store variasjoner mellom stater og innenfor 
den enkelte stats grenser: 

Hvem har undertrykket, hvordan, hvor lenge 
og på hvilken måte? 

Etablerte urfolk/nasjonale minoriteter med 
lang historie i staten

Nylig ankomne immigranter/flyktninger med 
ulik erfaring fra og posisjon i sine bakgrunner



Multikulturelle stater og interkulturelle 
borgere (Kymlicka) 
Krav til interkulturelle borgere: 

1. En interkulturell borger må forstå og 
akseptere eksistensen av en multikulturell 
stat. (ingen enkelt folkegruppe «eier» 
staten») 

2. En interkulturell borger må ville lære 
hvordan hen kan håndtere diversitet i eget 
hverdagsliv (eks selvstyre i flamske deler av 
Belgia) 

3. Nysgjerrighet dominerer over frykt i 
forhold til fremmede

Hva slags dannelse må til for at vi kan utvikle 
oss til interkulturelle borgere? 

Hvordan unngå fremveksten av 
parallellsamfunn? 

Er interkulturelle borgere en forutsetning for å 
utvikle samfunn med evne til å håndtere 
multikulturell struktur?  



Demokratiforståelse og 
undervisningspraksis

Hvordan fremstiller jeg demokrati? 

Formidler jeg
én demokratimodell», den jeg kjenner, den «norske»? 

ulike demokratimodeller – teoretiske? 

Ulike demokratimodeller – politiske strukturer på ulikt politisk/administrativt nivå 

Utfordrer jeg elevene til å utforske
Hva slags demokratimodell våre modeller faller inn under

Etablering og utvikling samtidens demokratiforståelser

Utfordringer og trusler for vår (foretrukne) demokratiforståelse



Vårt bevisste/ubevisste forhold til demokrati 
og medborgerskap modeller påvirker vår 
undervisning om emnene 

Diskuter dere imellom: 

◦ Hvilken betydning kan det ha at lærere er kjent med ulke demokratimodeller og forståelser av 
medborgerskap? 

◦ Hvilke forståelsesmodeller er det som liger under deres undervisning om demokrati og medborgerskap? 

◦ Dersom dere ikke kan knytte undervisningen til eksisterende modeller og teorier, hva tenker dere om 
dette? 



Litteratur: 
Kymlicka, Will (2003) Multicultural states and intercultural citizens. I: Theory and Research in 
Education Vol 1(22) 147 – 169. London: Sage Publications

Rantanen, T. (2005). The media and globalization. London: Sage.

Vettenranta, Soilikke,(2010) Mediegrafi, en metode for å forske på og undervise i globalisering 
Oslo: Gyldendal akademisk 

Vettenranta, Soilikki (red) (2010) Mediedanning og mediepolitikk Fra digital begeistring til kritisk 
dømmwekraft Oslo: Gyldendal Akademisk 


	Samfunnsfag-Kompetansemål-tema-på-trinn
	Samfunnsfag-Konflikter-krig-og-terrorisme
	Samfunnsfag-Lokalsamfunnet-som-læringsarena
	Samfunnsfag-Mediegrafi-didaktikk-for-global-refleksjon
	Samfunnsfag-mellomarbeid-2-og-3-samling

