
ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG  FOR 7. TRINN 2019/2020 

 

Fagplanmål/ 

Nedbrutte K06-mål 

Emne Mål (Konkrete!) Metode/produkt/ 

dokumentasjon/kartlegging 

Tidspunkt 

Kunne utforske ulike kilder og 

forklare hvordan de kan gi ulik 

informasjon om fortida. Kunne 

komme med eksempler til 

historiske kilder. 

Kunne velge et tema, forme 

spørsmål og kaste lys over dem 

ved å bruke ulike kilder 

 

 

. 

Kilder 

Velge et tema 

Forme spørsmål 

Kildehenvisninger 

Vurdere kilder 

Kunne velge et tema 

Kunne forme gode 

spørsmål 

Kunne bruke ulike kilder 

Lære å være kritisk til 

kilder 

- kunne vurdere kilder 

Kunne bruke 

kildehenvisninger 

Metoder som: 

 

⚫ Samtaler 

⚫ Bruke læreboka 

⚫ Ulike læringsstrategier 

⚫ Diskusjoner 

⚫ Oppgaveløsning skriftlig og 

muntlig 

⚫ pararbeid/grupper 

⚫ Internett 

⚫ Spørsmål  

vil brukes gjennom hele året 

 

August 

 

September 

Uke 34 - 35 

.  

Kunne plassere en rekke 

historiske hendelser på ei 

tidslinje 

 

 

 

Kunne komme med eksempler 

til historiske kilder. 

 

Historie 

De mørke 

århundrene 

Middelalderen 

Tidlig middelalder 

De germanske 

folkevandringene 

Muhammed og de 

islamske 

erobringene 

Godseiere og bønder 

i Europa 

 

 

 

Kunne plassere hendelsene 

på en tidslinje 

Kunne redegjøre for hva 

Tidlig middelalder er 

Kunne fortelle om 

germanske folkevandringer 

og årsakene til disse. 

 

Kunne fortelle om 

Muhammed og de islamske 

erobringene. 

Kunne forklare ”kalifer og 

kalifatet” 

Lære om Frankerriket og  

redegjøre for utviklingen av 

Bruk av Tidslinje 

Tavleundervisning. 

Bruk av oppslagsbøker 

Oppgaver 

Tankekart 

 

 

Sammenligne gamle kart med dagens 

atlas 

 

 

 

 

 

 

 

September 

Oktober 

Uke 36 – 37 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

dette riket 

Kunne forklare hvilken 

rolle vasallene hadde 

Kunne beskrive forholdet 

mellom godseiere og 

bønder 

og fortelle om deres 

livssituasjon 

 

 

 

 

Høymiddelalder og 

Senmiddelalder 

Byliv, handelsmenn 

og håndverkere 

Kirkens makt og 

betydning 

Korstog og riddere 

Kunne redegjøre for 

utviklingen av bylivet og 

fortelle hvilken betydning 

handelen hadde for 

dnnelsen av stadig flere og 

større byer. 

Kunne bekrive bylivet 

Kunne fortelle om kirkas 

rolle i samfunnet 

Lære om tiggermunker og 

kjettere 

Kunne beskrive hva 

korstogene var og fortelle 

hva slags følger disse fikk. 

Kunne fortelle om ridderne 

– hvilken betydning de 

hadde 

− hvordan de bodde 

− hvordan de ble sett på 

Div. faktastoff 

- Skjønnlitteratur 

- IT 

- Bruke bok og kart 

- Gruppeoppgaver 

- Arbeidsoppgaver 

- Skriftlig og muntlig 

framføring 

 

Uke 39 - 40 

Kunne lage fortellinger om 

mennesker fra år 1300 e.kr til år 

1750 e.kr, og bruke dem til å 

vise hvordan menneskene tenkte 

og handlet ut i fra det samfunnet 

Senmiddelalder 

Pest, sult og opprør 

Kriger 

 

Kunne beskrive hvordan 

1300 tallet ble en vond tid 

med overbefolkning, store 

sultkatastrofer og 

pestsykdommer 

Lese, skrive og tegne. 

Lage fortellinger om personer fra denne 

tidsepoken. 
 

September 

Oktober 

Uke 41 - 42 



de levde i. Kunne fortelle om 

Svartedauden 

Kunne se en historisk hendelse 

fra to sider gjennom å lage 

fortellinger 

Kirken i krise Kunne beskrive hvordan 

kirken begynte å miste 

innflytelse 

Lese, skrive og tegne. 
Gruppeoppgaver. 

Samkjøring med RLE. 
 

- Les og lær 

- Bruke IT til å hente opplysninger     

om stoffet 

- Arbeidsoppgaver 

 

Skriftlig og muntlig fremføring 

Prøve fra middelalderemnet 

 

September 

Oktober 

42 - 43 

Kunne gjøre rede for sentrale 

trekk ved renessansen og 

opplysningstiden i Europa, og 

diskutere grunner til denne 

tidsinndelinga. 

Renessansen 

Renessansen i Italia 

De store renessanse  

kunstnerne 

Reformasjonen og 

den religiøse 

splittelsen i Europa 

på 1500 – tallet 

Ny naturvitenskap 

på 1500 – 1600 

tallet 

 

Kunne beskrive hovedtrekk 

ved renessansen 

− vite hva som menes 

med gjenfødelse 

Fortelle hvilken rolle Italia 

hadde for starten på 

renessansen 

Redegjøre for hvordan 

renessansekunstnerne ville 

skildre virkeligheten 

 

Få kjennskap til store 

kunstnere og kunne fortelle 

en del fakta om hva de er 

kjent for. 

 

Kunne fortelle om Martin 

Luther og forklare hvilken 

betydning han fikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skrive fortellinger ut fra samme 
hendelse sett fra ulike ståsteder 

Faktabøker  

Internett 
Bruke ulike læringsstrategier 

- tankekart 

- VØL skjema 

Oktober 

Uke 44 - 45 



 

Kunne redegjøre for hva 

reformasjonen og splittelsen  

gikk ut på. 

 

Kunne fortelle om det nye 

verdensbildet på 1500- 

1600 tallet 

- Bisonblikk 

- Nøkkelord 

- Sammendrag 

Kunne bruke historiske kart og 

vise oppdagelsesreiser som 

europeere gjorde, skildre 

kulturmøter og samtale om 

hvordan de ulike kulturene 

opplevde møtet 

Oppdagelsesferder 

og nye tanker 

Portugisiske og 

spanske 

oppdagerferder. 

Hvordan europeerne 

tok makten i 

Amerika. 

Europeernes handel 

med afrikanske 

slaver. 

Opplysningstiden 

 

 

 

Kunne bruke historiske kart 

og vise oppdagelsesreiser 

som europeerne gjorde 

− få kjennskap til 

oppdagere og fortelle 

om dem 

− nye handelsveier, varer 

− fortelle om 

portugisernes rolle 

Fortelle om Columbus 

 

Kunne skildre kulturmøter 

og samtale om opplevelsen 

av disse 

Fortelle om hvordan 

europeerne tok makten i 

Amerika. 

Redegjøre for hvilken  

betydning sykdommer fikk 

for urbefolkningen i 

Amerika. 

 

Lese og skrive 

- Oppslagsverk 

- Kart 

- Internett 

- Arbeidsoppgaver 

- Gruppearbeid 

- Skriftlig framstilling 

- Muntlig framføring 

 

 

 

 

 

Tegneserie hvor kulturmøter er tema 

Tegne møtet mellom indianerne og 

de første hvite 

Skrive brev om opplevelser på en av 

 Reisene. 

Jeg vet – setninger 

 

 

 

Prøve om kapittelet 

November 

Uke 46 - 47 



Kunne redegjøre for 

slavehandelen 

 

Fortelle hva som menes 

med opplysningstiden 

- kunne fortelle hva en del 

filosofer og forfattere stod 

for og hvilken kritikk de 

kom med mot samfunnet 

 

 

Kunne fortelle om regnskog, 

gresslette, ørken og andre 

landskapstyper og forklare 

hvordan menneskene gjør seg 

nytte av dem. 

 

 

Geografi 
Natur og 

landskapstyper 

Menneskenes 

forhold til naturen 

Skogene på jorda og 

hvordan vi bruker 

dem 

Gress - sletter med 

rikt dyreliv 

 

Ørkener der det 

knapt faller regn 

Høye fjell og 

hvordan de er 

dannet 

 

Kunne beskrive ulike 

landskapstyper 

og hvordan vi mennesker 

tilpasser oss/utnytter 

naturen 

- Skoger og hvordan 

vi bruker dem 

 

- Gress – sletter og 

dyrelivet der. 

 

- Kunne vise til 

betydningen gresset 

har for livet der. 

 

  

- Ørkener og hvordan 

plantene og dyra her 

har utviklet metoder 

for å overleve. 

- Kunne beskrive 

hvordan fjell er 

 

 

Tabell med navn på ulike treslag 

Faktasetninger 

Spørsmål 

Par arbeid – finne opplysninger i 

oppslagsverk og ved bruk av data 

Tabell over utviklingen av Mount 

Everest høyde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgaver 

Bruk av atlas og andre oppslagsbøker 

Digitale hjelpemidler 

 

 

 

Desember 

 

Uke 48, 49, 50 og 

51 



dannet og hvordan 

dyr og mennesker 

lever i fjell landskap 

- Lære om og kunne 

redegjøre for 

inngrep i naturen 

 

- Kunne forklare sammenhenger 

mellom bosetting, levemåte og 

naturressurser i andre 

verdensdeler. 

- Kunne sammenligne og påvise 

likheter og forskjeller mellom 

land i Europa og land i andre 

verdensdeler. 

Kunne finne geografiske 

hovedtrekk i verden. 

 

Kontinenter og 

verdensdeler 

Den blå planeten 

Fordelingen av land 

og hav på jorda 

Verdensdelene på 

jorda 

Lære om og kunne forklare 

hvorfor jorda kalles ”Den 

blå planeten” 

Beskrive og vise hvordan 

fordelingen av land og hav 

er på jorda. 

Lære om, få kunnskap om 

og kunne redegjøre for 

verdensdelene på jorda. 

 

 Hente faktastoff 

bl.a. ved data. 

Digitale hjelpemidler 

- Arbeidsoppgaver 

- Gruppearbeid 

- Veggavis 

Kart 

Tabeller 

Atlas 

Faktabøker 

 

Prøve om verdensdelene 

 

 

Januar 

Februar 

Mars 

 

Vinterferie uke 8 

       

 Uke 2 - 10 

 Samefolkets dag  Tverrfaglig prosjekt hele 

mellomtrinnet på tvers av klassene 

Gruppearbeid 

 

Februar 

Uke 6 

06.februar 

Å kunne planlegge og 

presentere reiser til andre 

verdensdeler ved å bruke 

digitale verktøy som f.eks 

power point 

 

 

. 

Reise til andre 

verdensdeler 

Lære å bruke digitale 

verktøy til å planlegge og 

kunne presentere reise til et 

selvvalgt reisemål i verden 

Internett 

Prosjektarbeid 

Presentasjon av et reisemål 

Mars uke 11, 12 og 

13 

 

 



Kunne finne fram til en aktuell 

konflikt, gjøre rede for den og 

gjennom diskusjon prøve å finne 

en løsning på den.  

 

 

 

Konflikt og 

konfliktløsning 

Elfenbenkysten – fra 

rikdom til krig 

Landet deles i to 

Konflikter kan løses 

Verktøy for fred. 

Forstå hva borgerkrig er 

Få kunnskap om hvorfor det 

afrikanske landet 

Elfenbenskysten er delt i to 

og kampen om rettigheter 

Lære å forstå konflikter 

bedre 

Forstå hvordan konflikter 

kan løses på en fredelig 

måte 

Hente faktastoff 

 ved data, faktabøker, aviser 

Digitale hjelpemidler 

- Arbeidsoppgaver 

Diskusjoner 

- Gruppearbeid 

 

 

 

April 

 

Påskeferie uke 12 

 

 

15 - 16 

 

Å kunne forstå og forklare 

hvorfor noen rømmer fra 

hjemlandet sitt, og drøfte 

hvordan det kan være å komme 

til et fremmed land som 

flyktning 

 

Mennesker på 

flukt 

Hva en flyktning er 

Flyktningstrømmer 

- mennesker på flukt 

i og utenfor 

hjemland 

Å komme til Norge 

som flyktning 

På flukt 

Å søke asyl 

 

Forstå og kunne fortelle hva 

en flyktning er. 

 

Lære om og kunne forklare 

hvorfor noen flykter fra 

hjemlandet sitt. 

Kunne redegjøre for 

flyktningstrømmer 

 

Få kunnskap om hvordan 

det er å komme til Norge 

som flyktning 

Forstå hva det vil si å søke 

asyl 

Gruppeoppgaver med framføring i 

klassen 

Intervju 

Kart 
 

Tegne symbol 

Bruke diagrammer og tabeller til svar på 
oppgaver 

Tankekart 

Finne stoff i aviser – lage veggavis 

 
 

Prøve 
 

April 

 

 

Uke 17 - 18 

Kunne fortelle om skader man 

kan få av misbruk av tobakk og 

ulik rusmidler. 

Tobakk og 

rusmidler 

-bruk og misbruk 

Om forskjellen på 

bruk og misbruk 

Tobakk, alkohol og 

narkotika 

Når voksne ruser 

Lære om og forstå 

forskjellen på bruk og 

misbruk 

Få kunnskap om ulike typer 

rusmidler 

Få kunnskap om hva en 

selv kan gjøre når voksne 

ruser seg 

- Lærebok, lese 

- Arbeidsoppgaver 

- Finne stoff i aviser, på 

   TV og internett 

Samtale og diskusjon 

Spørsmål og svar 

Lage diagram av resultatet 

 

Mai 

Uke 19 - 20 



seg  IT – digitale hjelpemidler 

Forskjellige typer oppgaver 

Prøve 

 

Kunne samtale om ulike 

samlivsformer i tilknytning til 

kjærlighet, samliv og familie 

 

 

 

 

Forelskelse og 

kjærlighet 

Forelskelse 

Heterofili og 

homofili 

Ulike familietyper 

Å sette grenser rundt 

seg selv 

Oppnå kunnskap om ulike 

samlivsformer og kunne 

samtale om det. 

Få kunnskap om 

forelskelse, homofili og 

heterofili 

Å kunne sette grenser rundt 

 seg selv 

Samtaler 

Skrive tekster og lage tegninger 

Bruke bilder 

Plakat 

Hente opplysninger i diagram 

Bruke nettstedet Røde Kors har for 

barn (Røde Kors + barn) 

Mai/Juni 

Leirskole uke 22 

Uke 21 - 24  

.  

 

  Vurdering jevnlig ved innsamling av 

arbeidsbøker, respons på skriftlige og 

muntlige oppgaver, aktivitet i timene 

og i blant ukesluttprøver i stoff som 

er gjennomgått 

 

 


