
  

Balsfjord kommune – for framtida  

Storsteinnes skole  

Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.  

  

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 6. TRINN  

Skoleåret: 2018/19  
Faglærer: Friederike Voss  

  
Emne/  

tema  

Tidsbr

uk   
Dette sier L-06  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
Læringsmål  Arbeidsmåter  

• Lærestoff/ 
kilde  

• Lokal 
forankring   

• Ekskursjoner 

o.l.  

Vurderi

ng  

Kjennet

egn 
på mål-

oppnåel

se  

Vurderingsfo

rm  

  

Gjennomgå

ende i alle 

emner.  

Til ulike 

tider i 

de 
forskjell

ige 
emnene 

gjenno

m hele 
skoleår

et  

Formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, 

foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet 

gjennom ei undersøking  

Plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid 

på tidsline og kart  

  

Finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved 

søk i digitale kjelder, vurdere funna og 

følgje reglar for nettvett og nettetikk  

Dette er metoder 

som brukes på flere 

trinn og som følger 
kompetansemålene 

i alle tre disipliner, 
ligger i fagets 

egenart.  

  

Kunne plassere 

historiske hendelser 

på tidslinje  

  

  

  

  

  

Bruke tidslinje i 

historie.  

  Prinsipper 

for 

vurdering:  

(Gjennomgåe

nde i alle 

emner)  

Elevene 

gjøres kjent 
med hva de 

skal lære 
og hva som er 

forventet av 



Bruke digitale verktøy til å 

presentere samfunnsfagleg arbeid og 

følgje reglar for personvern og opphavsrett  

Skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante 

fagomgrep og fleire kjelder  

  

  

Vise på kart hvor 

hendelsene skjedde  

  

  

Kunne finne 

informasjon på 

internett  

  

Kunne vurdere 
troverdigheten til en 

nettside  

  

Fortelle om positive 

og negative sider 
ved bruk av 

internett  

  

Kunne lage 

en Powerpiont prese

ntasjon  

  

  

Bruke kart, 

google earth o.l.  

  

  

Bruke internett  

Bruke IKT plan  

Bruke ulike 

søkemotorer  

Bruke ulike 

programmer  

Sette bilder og 

videoer i en tekst  

Lage 

en Powerpiont prese

ntasjon  

Samtale om å lytte 

til  

  

  

  

dem.  

  

Elevene får 

tilbakemelding
er som 

forteller dem 

om kvaliteten 
på arbeidet 

eller 

presentasjone
n  

  

Elevene får 

råd 

om hvordan 
de kan 

forbedre 
seg.   

  

Elevene er 
involvert i 

eget 

læringsarbeid 
ved blant 

annet å 
vurdere eget 

arbeid og 

utvikling.  

  

Mulige 
vurderingsfo



Kjenne til regler for 

personvern og 

opphavsrett  

  

  

  

Kunne finne og 

bruke kilder  

  

Kunne være 

kildekritisk  

  

Bruke 

samfunnsfaglige 

begrep  

  

Lage en 
samfunnsfaglig 

tekst  

  

  

  

Søke etter 
informasjon fra 

ulike kilder  

Lage veggavis  

rmer  

(Gjennomgåe
nde)  

-Vurdering av 
muntlig 

deltakelse i 

timer  
- Vurdering av 

deltakelse i 

praktiske 
prosjekter og 

gruppearbeid  
- Vurdering av 

resultat av 

skriftlige og 
muntlige 

prøver  
- Vurdering av 

muntlig 

framføringer  

- Vurdering av 

nettbaserte 

prøver  
- 

Underveisvurd
ering av 

prosjektarbeid 

og 
gruppearbeid  

- 
Underveisvurd

ering av 

større 



  skriftlige 

arbeider.  

- 

Kameratvurde
ring  

- 

Egenvurdering
  

  
Symboler 3 uker 

34 – 36 

 

Gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie 

for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur  

 

Gi eksempler på 
hvordan vi viser 

hvem vi er  

  

Gi eksempler på 

ulike symbol  

  

Gjøre greie for 
hva identitet og 

kultur er  

 

Lese i boka og 
hente ut 

informasjon  

  

Jobbe 

med oppgaver  

  

Søke etter relevant 
informasjon på 

internett  

Samtale om tema  

 

  

De som 

styrer 

Norge  

  

  

3 uker  

37 – 
39  

 

Gjere greie 
for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deir

a hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å 

Forklare rollene til 

stortinget, 
regjeringen og 

domstolene  

  

  

  

  

    



leve i eit demokrati og 

i eit samfunn utan demokrati  

  

Gjere greie for kva eit politisk parti er, og 
diskutere nokre sentrale motsetnader mellom dei p

olitiske partia i Noreg  

Gjøre rede for 

oppgavene til 

sametinget.  

  

Diskutere om hva 

demokrati er.  

Diskutere om 
forskjellen 

mellom    et 

demokratisk og et 
ikke-demokratisk 

samfunn.  

  

Samtale om hva 

ytringsfrihet er   

  

Gjøre greie for ulike 

politiske   

partier  

  

Følge med på et 

valg og  

Foredrag  

   

Klassesamtale og 

diskusjon  

  

Oppgaveløsning.  

  

Besøke et 

valglokale  

  

  

  

  

Gjennomføre et 

skolevalg.  

  

  

  

  



gjøre rede for 

hvordan et valg 
fungerer  

Evaluering av tema/ emne  
Viking-

tiden  

  

  

  

  

4 uker  

41 – 

44  

  

Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga 

i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida 
og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne 

perioden  

  

  

Beskrive når det var 

vikingtid i Norge  

  

Fortelle om 

dagliglivet og tro i 
vikingtiden og 

hvordan samfunnet 

ble styrt  

  

Gi eksempler på 
hvordan vi kan vite 

noe om det som 
skjedde i 

vikingtiden  

  

Lage en 

sammensatt tekst  

Plassere hendelsene 

på en tidslinje  

  

Lese i boka og 
hente ut 

informasjon  

  

Jobbe 

med oppgaver  

  

Søke etter 
informasjon på 

internett  

  

Holde en muntlig 

fremføring  

Kunne samtale om 

tema  

  

  



Foredrag om norrøne 

guder  

Se film om emnet  

  
Evaluering av tema/ emne   
Konge-
riket 

Norge  

  

3 uker  

45 – 

47  

  

Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga 

i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida 

og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne 

perioden  

  

  

  

Samtale om hva 

som påvirker oss  

  

Fortelle om hvordan 

kristendommen 

forandret folks tro 

og dagliglivet  

  

Beskrive når det var 

middelalder  

  

Gi eksempler på 

hvordan folk levde i 
Norge i 

middelalderen  

  

Kunne lage en 

sammensatt tekst  

  

Plassere hendelsene 

på en tidslinje  

  

Lese i boka og hente 

ut informasjon  

  

Jobbe 

med oppgaver  

  

Søke etter relevant 

informasjon på 

internett  

  

  

  



Fortelle om hvordan 

Norge ble styrt i 

middelalderen  

  

Muntlig fremføring  

  

Samtale om tema  

  

Se film  

  

Lese, skrive og 
tegne om personer 

og hendelser fra 

denne perioden.  

  

Samkjøring 
med KRLE 

(Kirkehistorie og 

kristenliv).  

  
Evaluering av tema/ emne   

Høy-
middelalde

r og  

  

4 uker  

48 - 

51  

  

Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga 

i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida 

og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne 

perioden  

  

Forklare hva 
svartedauden var, 

og på hvilken måte 

den rammet Norge  

  

Kunne lage en 

sammensatt tekst  

  

Plassere hendelsene 

på en tidslinje  

    



fremmed-

styre  

  

  

Fortelle kort om 

årsakene til Norge 
kom under dansk 

styre  

  

Fortelle om 

reformasjonen  

  

Fortelle om 

trolldomsprosessene 
– heksetro og 

heksejakt  

  

Lese i boka og hente 

ut informasjon  

  

Jobbe 

med oppgaver  

  

Søke etter relevant 

informasjon på 

internett  

Muntlig fremføring  

  

Samtale om tema  

Se film  

Lese, skrive og 
tegne om personer 

og hendelser fra 

denne perioden.  

  

Samkjøring 
med KRLE 



(Kirkehistorie og 

kristenliv)  

  
Evaluering av tema/ emne   
Reklame   

  

2 uker  

2 – 3  

  

  

  

Gje døme på og diskutere korleis kommersiell 

påverknad frå ulike medium kan verke inn 

på forbruksvanar og personleg økonomi  

  

  

Vurdere ulik 

reklame og hva vi 

blir påvirket av  

  

Kunne drøfte hvilke 
virkemidler 

reklamen bruker for 
å påvirke oss  

  

Se på ulike 

reklamer  

  

Snakke om ulike 

reklamer – hva 

husker vi?  

  

Har vi kjøpt noe ut i 

fra en reklame vi har 

sett?  

  

Finne eksempler i 
ukeblad, aviser og 

lignende  

    

Evaluering av tema/ emne   
Samene  3 uker  

4 – 6  

  

Gjere greie for korleis dei nordiske statane og 

Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom 

seg fram til første halvdelen av 1800-talet, og 
korleis dette påverka kulturen og levekåra 

til samane og forholdet samane hadde til statane  

Forklare hvordan 

grensene 

ble trekt og hvordan 
det påvirket 

samenes kultur, 

Bruke kart og vise 

grensene  

  

    



Gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i 

dag  
levekår og forhold 

til staten  

  

Kunne lese 

statistikk  

  

  

Fortell om hvor og 

hvordan samen 

lever i Norge i 

dagliglivet  

  

Gjøre rede for 

oppgavene til 

sametinget  

Lese i boka og hente 

informasjon fra 

internett  

  

Samtale om 

samenes situasjon  

  

Lese statistikk  

Se filmen 

«Veiviseren»  

  

Markering av 
Samefolkets dag 6. 

februar  

Evaluering av tema/ emne   
Nasjonale 
minoriteter 

i Norge  

  

4 uker  

7 – 11  

  

Gjere greie for 

nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og 

beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og 

levekåra til dei nasjonale minoritetane  

  

  

  

Forstå hva en 

minoritet er  

  

Gjøre rede for og 

beskrive hovedtrekk 

ved de nasjonale 
minoritetene 

kvener, skogsfinner, 

  

Lese i boka og hente 

informasjon fra 

internett  

  

Svare på oppgaver  

  

    



  

  

  

  

jøder, rom og 

taterne.  

  

Kunne lese 
statistikk  

Samtale om de 

nasjonale 
minoritetenes 

situasjon  

  

Lese statistikk  

  

Samkjøring med 

Mangfold i KRLE  
Evaluering av tema/ emne  
Forbruk og 

miljø  

  

  

  

  

  

  

  

4 uker  

12 – 

15  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beskrive korleis produksjon og 

forbruk kan øydeleggje økosystem 
og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis 

dette kan hindrast og reparerast  

  

Kunne beskrive 

hvordan vi 

forurenser  

  

Kunne beskrive 
hvordan skader i 

naturen kan 

repareres  

  

Kunne beskrive 
hvordan vi kan 

spare på 

ressursene  

  

  

Besøke Perpeetum  

  

Praktisk 

kildesortering  

  

Samtale og lytte om 

emnet  

  

Se klipp om 

forurensing  

  

    



Kjenne til viktige 

miljømerker  

  

Kjenne til 
viktigheten av 

kildesortering.  

  

Kunne drøfte 

drivhuseffekten og 

oljesøl  

  

Gå på butikken å 

lete etter varer med 
miljømerker  

Evaluering av tema/ emne   
Ressurser 

fra andre 

land  

  

2 uker  

17 – 

18  

  

  

  

Beskrive 

korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i 

verda  

  

Beskrive hva en 

ressurs er  

  

Fortelle om hvilke 

varer og tjenester vi 
importerer fra andre 

land  

  

Fortelle om hvordan 

vi bruker noe av det 

importerer  

  

Utforske hvor våre 

ting kommer fra/er 

produsert  

  

  

Gruppearbeid med 

presentasjon.  

  

Samkjøres med 

KRLE (Fattig og rik) 

og naturfag (Energi 

for en levende jord)  

    



Redegjøre for 

betydningen av 
arbeidskraft fra 

andre land.  

  

Samtale og lytte  

Evaluering av tema/ emne   
Inter-

nasjonalt s

am-arbeid  

  

2 uker 

19 – 
20  

Diskutere formålet med FN og anna internasjonalt 

samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på 

den rolla Noreg har i samarbeidet  

  

Diskutere hvorfor er 

det lurt å 

samarbeide  

  

Drøfte FNs og 

NATOs rolle  

  

Gi eksempler på 

hvem Norge har 

samarbeidet med  

  

Gi eksempler på 
hvordan urfolk 

samarbeider  

Rollespill  

  

Finne informasjon  

  

Samtale og lytte  

  

Presentere ulike 
organisasjoner som 

Norge samarbeider 

med og/eller er 

medlem av  

  

    

Evaluering av tema/ emne   
Europa  4 uker 

21 – 

24  

  

Bruke atlas, hente ut informasjonfrå papirbaserte 

temakart og digitale karttenester  

  

Forklare samanhengar mellom naturressursar, næri

ngar, busetnad og levevis  

Plassere europeiske 

land på kartet  

  

Gi eksempler på 

hvordan vi 

Lese og samtale om 

kapitlet Europa i 

Gaia.  

  

Jobbe med oppgaver 

og faktaspørsmål  

    



  

Samanliknelikskapar og skilnader mellom land i 
Europa  

mennesker utnytter 

naturen rundt oss  

  

Beskrive de ulike 
landskapstypene vi 

har i Europa  

Kunne gjøre rede 
for geografiske 

hovedtrekk, 

naturressurser og 

næringsveger  

  

Kunne gjøre rede 

for hvordan folk bor 

og lever i disse 
landene  

  

Bruke kart og atlas  

  

Gruppearbeid med  

fremføring, velg et 

land å skrive om.  

Evaluering av tema/emne   

  

 


