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Vertikale studier: over TID Norges historie Horisontale studier: om 

menneskers tilpassningsevne 

Å være i et fellesskap Demokrati, Norge og 

verdenssamfunnet 

Plassere begivenheter på 

ulike tidslinjer 

Fortelle om hovedtrekk ved 

samfunnsutviklingen i Norge 

fra steinalder til samtid 

Skape fortellinger eller 

dramatiske forestillinger om 

mennesker i fortiden, om 

hvordan de tenkte og handlet 

ut i fra miljøet og samfunnet 

de tilhørte 

Gjøre rede for hva et 

samfunn er, hvorfor 

mennesker søker sammen. 

Forklare noen av 

forskjellene mellom å leve i 

et demokrati og et samfunn 

uten demokrati. 

Fortelle hovedtrekk om 

verdenssivilisasjonene, deres 

opphav og bidrag 

Fortelle om hovedtrekk ved 

samenes kultur og levevilkår 

Bruke historiespørsmål og 

forske på ulike kulturer 

Hva er identitet og kultur, 

kjenne til kulturelle 

symboler 

Samtale om hvorfor noen 

flykter fra landet sitt og 

drøfte hvordan det kan være 

å komme til et fremmed land 

som flykting. 

Presentere historiske 

hendelser gjennom 

fortellinger fra ulike 

synsvinkler 

Jobbe selvstendig med 

tidslinjer om Norges historie 

Bruke fundamentale behov 

som utgangspunkt til å gjøre 

intervjuer med eldre 

mennesker/mennesker fra 

andre kulturer. 

Gjøre rede for de ulike 

fellesskapene de er en del av,  

hvilke plikter og bidrag dette  

involverer overfor 

fellesskapet 

Gjøre rede for hva slags 

nasjonale minoriteter som 

finnes i Norge og deres 

levevilkår. 

Jobbe med ulike tidslinjer, 

lage egne tidslinjer 

Gjøre rede for hovedtrekk i 

den historiske 

sammenhengen mellom de 

nordiske landene 

 Forklare massemedier og 

kommersielle påvirkninger, 

og hvordan dette påvirker 

oss forbrukere 

Gjøre rede for det samiske 

samfunnet i dag 

Gjøre rede for sentrale trekk 

ved de ulike tidsepokene i 

historien 

Fortelle om hovedtrekk ved 

lokalhistorien sett i 

sammenheng med Norges 

tidslinje. 

 Drøfte samfunnsspørsmål 

omkring bruk og misbruk av 

tobakk og ulike rusmidler 

Gjøre rede for Norges rolle i 

internasjonalt samarbeid. 

Beskrive hoveddtrekkene   Samtale om variasjon i  



ved middelalderen, 

renessansen og videre fram 

til nåtid 

sexuell orientering i 

tilknytning til kjærlighet, 

samliv og familie. 

Utforske digitale verktøy og 

vise hvordan de kan gi ulik 

infomasjon om fortiden 

 

  Diskutere hvordan 

kjønnsroller har forandret 

seg gjennom tiden, og 

hvordan jenter og gutter kan 

finne samarbeidsformer. 

 

 Jobbe med ulike 

framstillinger av historiske 

hendelser: drama, tidslinjer, 

fortellinger, sakprosa 

 

  Finne ulike 

samarbeidsformer i 

elevgruppen 

 

Anvende historiske kart og 

framstille oppdagelsesreiser 

som europeerne gjorde og 

hvordan de ulike kulturene 

opplevde møtene. 

  Bidra aktivt til fredelig 

konfliktløsing, megling og 

konensusbygging. 

 

   Delta som medvirkende i 

avgjørelser som har med 

gruppens og skolens 

fellesskap, og forstå ansvaret 

knyttet til retten til 

medbestemmelse. 

 

   Kunne sette sine egne behov 

til side til fordel for 

fellesskapet eller noen som 

er svakere 

 

   Bruke fellesskapets begreper 

for å innkludere samfunnet 

utenfor skolen, bidra til å 

forbedre livet til andre 

 



mennesker. 

   Gå ut i lokalmiljøet og ta 

hensyn til regler, normer og 

forventninger som 

besøksstedet setter 

 

   Organsiere utflukter med 

god oversikt over 

læringsmål, rammer og 

plikter 

 

   Følge regler for personvern 

når man bruker Internett 

 

     

     

 


