
 

 
 

ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 5. TRINN  2018/2019 
 

Uke  Tema:  Kunnskapsløftet sier: 

 

Innhold i 

timene: 

    Kompetansemål: 

 

Læringsmål: 

 

Grunnleggende 

ferdigheter 

34-3

5 

Samfunnet  Å velge et tema, utforme spørsmål 

og belyse dem ved bruk av 

forskjellige kilder. 

 

Å gjere greie for kva eit samfunn 

er, og reflektere over kvifor 

menneske søkjer saman i 

samfunn. 

 

Å beskrive roller i sin eigen 

kvardag og undersøkje kva 

forventningar som knyter seg til 

desse rollene. 

 

 

● hva er kilder 

● å lage spørsmål til tema 

● Hva er et samfunn 

● hva er roller 

● hva er normer og lover 

 

 

 

 

å kunne lese  

å kunne 

uttrykke seg 

muntlig 

å skrive 

å regne 

IKT 

 

Globus s. 4-17 

Å lese, å skrive, 

samtale. Spørsmål og 

svar. Tankekart. 

 

 

 

 

 

 

36-4

0 

 

Lokal- og 

skolesamfunnet 

● Hva et lokalsamfunn er 
● Hvilke oppgaver lokalsamfunnet har 
● Hva forventninger er 

● HVa er en konflikt 

 

Globus s. 18 – 49 

Globus, nettsider. 

Spørsmål og svar. 

 

 

Familien - et lite 

samfunn 

 

Å beskrive roller i sin eigen 

kvardag og undersøkje kva 

forventningar som knyter seg til 

desse rollene. 

● Om roller i en familie 

● Hvilke oppgaver familien har 

● At familier er ulike 

● Om kjønnsroller 

 

 

Globus s. 50 – 63 

Å lese, å skrive, 

samtale. Spørsmål og 

svar.  

Læringsstrategier 

 

 

41  HØSTFERIE 



 

 
 

 

42 

Historie: 

Historikeren i 

arbeid 

 

Utforske ulike kjelder, illustrere 

korleis dei kan gje ulik informasjon 

om fortid, og forklare korleis 

historikarar bruker dei til å lage 

historiske framstillingar 

 

● Hva kilder er 
● Hva en arkeolog gjør 

 

 

 

 

 

 

 

* Lese  

* Uttrykke 

seg muntlig 

* Skrive 

* Regne 

* Digitale 

verktøy 

 

Globus s. 64-67 

Lese, samtale, 

oppgaver og begreper 

 

 

 

43-4

5 

 

 

Historie: 

De første 

bondefamiliene 

 

Bruke omgrepet periode og vise 

samanhengar mellom fortida og 

notida ved å plassere ei rekkje 

historiske heningar på ei tidsline 

● Hvor de første bondefamiliene bodde 
● Hvordan de dyrket jorda 
● Hvordan de oppdaget metall 
● Hvordan bøndene fikk husdyr 

Globus s. 68-77 

 Lese, samtale, 

oppgaver skriftlig og 

muntlig, nettoppgaver 

og lære nye begreper. 

46-5

1 

Historie:  

Menneskene ved 

de store elvene 

Lage visuelle framstillingar av to 

eller fleire tidlege elvekulturar ved 

hjelp av digitale verktøy 

 

Skape forteljingar om menneske i 

fortida og bruke dei til å vise 

korleis menneske tenkjer og 

handlar ut frå samfunnet dei lever 

i 

● Om sumererne og oppfinnelsene 

deres 

● Om kongene i Egypt 

● Hva en pyramide ble brukt til 

● Hvordan vanlige egyptere levde 

 

Globus s. 78 – 95 

IKT og Kunst og h. 

Lese, samtale, 

oppgaver  og lære nye 

begreper. 

  Juleferie 

 

1-3 

 

Istida formet 

landskapet i Norge 

 

 

Registrere og ordne spor etter istida 

på heimstaden og forklare kva istida 

hadde å seie for danning av landskap 

og heile landet 

 

 

 

 

 

 

● Hvordan fjell kan vokse og slites ned 

● Hva istida var 

● Hvordan isbreer formet landskapet 

● Hvorfor Norge fremdeles hever seg 

● Hva landskap er 

● Hvilke landskap som er vanlige i 

Norge 

å kunne lese  

å kunne 

uttrykke seg 

muntlig 

å skrive 

å regne 

IKT 

Globus s. 148 – 

163 

Lese, samtale, 

oppgaver skriftlig og 

muntlig, nettoppgaver 

og lære nye begreper.  

 



 

 
 

4-6 

 

Geografi og kart 

 

 

Å lese og bruke papirbaserte og 

digitale kart og lokalisere 

geografiske hovudtrekk i sitt eige 

fylke, nabofylka, dei samiske 

busetjingsområda, Noreg, Europa 

og andre verdsdelar 

● Hva er geografi 
● Hva storformer og småformer er 
● Noen geografiske hovedtrekk i 

Norge 
● Hva et kart er og hvorfor det er 

nyttig i geografi 
Hva lokalisering betyr 

 

 

å kunne lese  

å kunne 

uttrykke seg 

muntlig 

å skrive 

å regne 

IKT 

 

Globus s. 132-147 

Kart 

Nettsider 

Begreper 

 

7-8  Ressurser, 

næringer og 

bosetting 

Forklare samanhengar mellom 

naturressursar, næringar, busetnad 

og levevis 

● Hva ressurser er og om ulike ressurser 
● Hva næring er 
● Hvilke hovedtyper av næringer som fins 
● Hva tett og spredt bosetting er 
● Hvordan bosettingen er i Norge 
● Hvordan ressurser, næringer og 

bosetting henger sammen 

Globus 164 - 176 

Lese, samtale, 

oppgaver skriftlig og 

muntlig, nettoppgaver 

og lære nye begreper.  

 
9 

 

                                                                             VINTERFERIE 

 

10-1

5 

 

Fylkene i Norge 

 

Å utforske bosetningsmønsteret på 

hjemstedet og i hjemfylket og 

arbeide med hovedtrekk ved 

bosettingen i nabofylkene og ellers 

i landet. 

● Vite hvilke landsdeler vi kan dele Norge 

inn i 
● Vite hvilke fylker Norge er delt inn i. 
● Vite om eget hjemfylke 
● Vite om noen av nabofylkene. 
 

å kunne lese  

å kunne 

uttrykke seg 

muntlig 

å skrive 

å regne 

IKT 

 

Globus s. 176-219. 

Gruppearbeid. 

Utforske. 

 

  16                                                             PÅSKEFERIE 

 

 



 

 
 

 

17-20 

Historie:  

Det gamle 

Hellas 

 

Undersøkje greske og romerske 

samfunn i antikken og finne døme 

på korleis kulturen deira har 

påverka vår eigen kultur 

● Om de gamle greske byene 

● Om livet til barn, kvinner, 

slaver og frie menn 

● Om greske guder og de 

olympiske lekene 

● Om noen greske filosofer 

● Om hva demokrati er 

● Litt om krigerstaten Sparta 

 

 

 

å kunne lese  

å kunne uttrykke 

seg muntlig 

å skrive 

å regne 

IKT 

 

 

Globus s. 96-113 

Lese, samtale, oppgaver 

skriftlig og muntlig, 

nettoppgaver og lære nye 

begreper. 

 

 

 

21-24 

Historie: 

Romerriket 

 

Undersøkje greske og romerske 

samfunn i antikken og finne døme 

på korleis kulturen deira har 

påverka vår eigen kultur 

● Om da byen Roma ble grunnlagt 
● Om republikken 
● Om keiser Augustus 
● Om underholdning og gladiatorer 
● Om hvordan romerne ble kristne 
● Hvorfor Romerriket gikk i 

oppløsning 

 

Globus s. 114-131 

 Lese, samtale, oppgaver 

skriftlig og muntlig, 

nettoppgaver og lære nye 

begreper. 

 

25 

 

Stortingsvalg  

 

Kommune- og 

fylkestingsvalg 

       2019 

 

Å forklare skilnader mellom å leve i 

eit demokrati og i eit samfunn utan 

demokrati, og gjere greie for dei 

viktigaste maktinstitusjonane i 

Noreg. 

Å gjere greie for hva et politisk parti 

er, og diskutere nokre sentrale 

motsetnader mellom dei politiske 

partia i Noreg 

 

 

● Hva er demokrati 

● Hvordan foregår det norske valget 

● Hvilke maktinstitusjoner styrer 

Norge 

 

å kunne lese  

å kunne uttrykke 

seg muntlig 

å skrive 

å regne 

IKT 

 

 

Barnas Valg - 

 Redd Barna 

Media 

Salaby 

Samtale og diskusjon 

 

 
                                                           SOMMERFERIE 

 


