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FORMÅLET MED SAMMFUNNSFAG 

I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipp. Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står 
forståelse av og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling. Faget skal stimulere 
til og gi erfaring med aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse. 

Menneskene er preget av den kulturen de vokser opp i, og dette påvirker holdninger, kunnskaper og handlinger. Ei dypere forståelse av 

forholdet mellom det personlige livet og samfunnslivet kan medvirke til å erkjenne mangfoldet i samfunnsformer og levevis. I samfunnsfaget står 

forståelse av likestilling og likeverd sentralt. I den sammenhengen inngår kunnskap om kultur i Sápmi/Sábme/Saepmie og situasjonen til samene 
som urfolk. Kunnskap om andre urfolk og minoriteter i verden er òg viktig. 

Som menneske inngår vi i en historisk sammenheng, og en lang rekke historiske hendelser har påvirket utviklinga av samfunnet. I samfunnsfaget skal 

elevene lære om det kulturelle mangfoldet i verden i fortid og samtid, og lære seg å reflektere omkring det tradisjonelle og det moderne. 

Slik skal faget medvirke til bevisst identitetsdanning og trygg forankring i eget samfunn og egen kultur for alle elever. 

Som reflekterende og handlende individ og fellesskap kan menneskene bidra til å forme seg selv, og både påvirke og bli påvirket av omgivelsene 
sine. Som moralsk individ er mennesket ansvarlig for handlingene sine, også for handlingar som andre har tatt initiativ til. Gjennom samfunnsfaget 

utvikler elevene kunnskap om hvordan de kan påvirke det lokale og globale fellesskapet og sin egen livssituasjon. 

Kunnskap om samfunn og politikk har verdi i seg selv, og er samtidig en forutsetning for demokratisk deltakelse. Kunnskap om det politiske 
systemet i Norge og i det internasjonale samfunnet gjør at en blir kjent med at politikk er preget av samarbeid, konflikt, påverkning og bruk 
av makt i ulike former. Gjennom samfunnsfaget får elevene verktøy til å analysere og drøfte historiske og aktuelle samfunnsspørsmål, og til å 

identifisere og diskutere ulike maktrelasjonar. 

For å oppnå bærekraftig utvikling er det nødvendig å forstå forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene. Samfunnsfaget 

skal stimulere til å øke kunnskapen omkring sammenhenger mellom produksjon og forbruk, og konsekvenser som ressursbruk og 
livsutfoldelse kan ha på natur, klima og ei bærekraftig utvikling. Gjennom arbeid med faget vil elevene lettere forstå verdien av og 
utfordringer knyttet til teknologi og entreprenørskap, og de vil utvikle kunnskap om arbeidsliv og global, nasjonal og personlig økonomi. 

Samfunnsfaget er delt inn i ulike hovedområder som utgjør en helhet. Faget skal fremme evnen til å diskutere, resonnere og løyse problem i 
samfunnet ved å påvirke lysten og evna til å søke kunnskap om samfunn og kulturer. Gjennom kunnskap om samfunnet omkring seg blir elevene 

undrende og nysgjerrige og stimulerte til refleksjon og skapende arbeid. Slik kan den enkelte forstå seg selv og andre bedre, mestre og 
påvirke den verden vi lever i, og bli motivert til ny innsikt og livslang læring. 



GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I SAMFUNNSFAG 
Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne forstå, beskrive, samanlikne og analysere kjelder og problemstillingar ved å bruke fakta, teoriar, definisjonar og 
fagomgrep i innlegg, presentasjonar og meiningsytringar. Munnlege ferdigheiter handlar òg om å lytte til, vurdere, gje respons på og vidareutvikle innspel frå andre. 
Utvikling av munnlege ferdigheiter i samfunnsfag går frå å lytte til og uttrykkje meiningar i enkle munnlege tekstar til å ytre seg med grunngjevne synsmåtar og lytte til 
andre med fagleg tryggleik. Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag blir oppøvde i ein prosess som begynner med refererande ytringar, ofte av personleg karakter, og blir 
utvikla til fagrelevante og fagspesifikke tankerekkjer med aukande grad av argumentasjon, drøfting og presis bruk av fagomgrep. Forståing for ulike syn, evne til 
perspektivtaking og evne til å uttrykkje usemje sakleg og med vørdnad for andre oppfatningar er òg ein del av munnlege ferdigheiter. 
 
Å kunne skrive i samfunnsfag inneber å kunne uttrykkje, grunngje og argumentere for standpunkt, og formidle og dele kunnskap skriftleg. Det inneber òg å samanlikne 
og drøfte årsaker, verknader og samanhengar. Vidare handlar det om å kunne vurdere verdiar i kjelder, hypotesar og modellar, og å kunne presentere resultat av 
samfunnsfaglege undersøkingar skriftleg. Evne til å vurdere og gjennomarbeide eigne tekstar er òg ein del av ferdigheita. Utvikling av skriveferdigheitene i samfunnsfag 
inneber gradvis oppøving, frå å formulere enkle faktasetningar og konkrete spørsmål, over evne til å kunne gje att og oppsummere tekstar, til å kunne formulere 
problemstillingar og strukturere drøftande tekst med bruk av kjeldetilvisingar. Oppøving i kritisk og variert kjeldebruk, i å kunne trekkje grunngjevne konklusjonar med 
aukande bruk av fagomgrep og stigande refleksjon omkring tema, er ein sentral del av prosessen. 
 
Å kunne lese i samfunnsfag inneber å utforske, tolke og reflektere over faglege tekstar for å forstå eige og andre samfunn og andre tider, stader og menneske. Det 
inneber òg å kunne behandle og bruke informasjon frå bilete, film, teikningar, grafar, tabellar og kart, og å gjere målretta informasjonssøk, kritisk vurdering og 
medvitne val og bortval av kjelder. Utvikling av leseferdigheitene i samfunnsfag inneber gradvis oppøving, frå forståing av tekst og visuelle framstillingar, gjennom 
tolking og vurdering til utvikling av strategiar for kritisk kunnskapstileigning. Lesing for informasjonsinnhenting og kritisk lesing av kjelder tek til med å finne 
informasjon i enkle, tilrettelagde kjelder og å vurdere om informasjonen er nyttig. Seinare kjem oppøving av evna til å gjere eigne informasjonssøk, samanlikne 
informasjon frå ulike kjelder og kritisk vurdere deira relevans, truverd og formål. 
 
Å kunne rekne i samfunnsfag inneber å kunne hente inn, arbeide med og vurdere taltilfang om faglege tema, og å framstille dette i tabellar, grafar og figurar. Rekning i 
samfunnsfag handlar òg om å bruke og samanlikne, analysere og presentere statistisk talmateriale som illustrerer utvikling og variasjon. Evna til å gjennomføre 
undersøkingar med teljing og rekning, bruke samfunnsfaglege databasar og kritisk tolke talmateriale er sentral. Det inneber òg å bruke målestokk, rekne med tid og 
bruke rekning til å forvalte pengebruk og personleg økonomi. Rekneferdigheitene blir gradvis oppøvde frå å finne og meistre strategiar for teljing, klassifisering, bruk og 
framstilling av data. Vidare blir evna til å samanfatte, samanlikne og tolke statistisk informasjon utvikla, og evna til analyse, kritisk bruk og vurdering av data. Arbeid 
med data som illustrerer utvikling og variasjon ved hjelp av statistiske mål, er sentralt. 
 
Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant 
informasjon om samfunnsfaglege tema. Ferdigheitene omfattar òg å bruke digitale presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere 
multimediale produkt. Digitale ferdigheiter vil vidare seie å kunne kommunisere og samarbeide digitalt om samfunnsfaglege tema, og å følgje reglar og normer for 
nettbasert kommunikasjon, medrekna personvern og opphavsrett. Utvikling av digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å lære seg å bruke digitale verktøy og 
medium for å tileigne seg fagleg kunnskap, uttrykkje eigen kompetanse og forsterke faglege bodskapar. Digitale ferdigheiter i samfunnsfag blir oppøvde i ein prosess 
som begynner med å bruke digitale verktøy til å finne og gje att samfunnsfagleg innhald. Vidare blir evna til å bruke varierte søkjestrategiar utvikla, til å gjere kritiske 
val og til å uttrykkje fagleg refleksjon. 
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HOVEDOMRÅTER I SAMFUNNSFAG 

Samfunnsfaget er et gjennomgående fag i grunnopplæringen og et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i den videregående 
opplæringen. Opplæringa skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses til de ulike utdanningsprogramma. 

Faget er strukturert i hovudområde med tilhøyrande kompetansemål.  

Alle hovudområdene utfyller hverandre og må sees i 
sammenheng. Utforskaren er eit hovedområde som 
griper over og inn i de andre hovedområdene i faget, 
både i grunnskolen og i den videregående opplæringen. 

I grunnskolen omfattar samfunnsfag hovudområda utforskaren, 
samfunnskunnskap, geografi og historie. 

I grunnskolen har samfunnsfag kompetansemål etter 4., 7. og 10. 
årssteget. 

 
  



KOMPETANSEMÅL OG LOKALE MÅL 1.-4.trinn 

Kompetansemål etter 4.trinn    - Utforskeren 
 formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei 

 finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg 

 bruke grunnleggjande nettvett i digital samhandling og ha kunnskap om reglar for personvern i digitale medium 

 bruke metodar for oppteljing og klassifisering i enkle samfunnsfaglege undersøkingar og presentere enkle uttrykk for mengde og storleik i diagram og tabellar 

 skrive enkle tekstar om samfunnsfaglege tema og bruke grunnleggjande fagomgrep 

 skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår 

 gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 jeg kan samtale omkring egne 
og/eller andres spørsmål 

 jeg kan forklare hva et 
brukernavn og passord er 

 jeg kan forklare hvorfor noe kan 
oppfattes som urettferdig 

 jeg kan formulere et spørsmål 
omkring noe jeg lurer på 

 jeg kan hente ut og anvende 
relevant informasjon fra ulike 
kilder i en presentasjon 

 jeg kan lese og lage en tabell 
 jeg kan bruke tellestreker i en 

tabell 
 jeg kan finne eksempler i klassen 

på områder hvor eleven har ulike 
meninger og hvordan dette kan 
skape konflikter 

 jeg kan forklare begrepene empati 
og menneskeverd 

 jeg kan reflektere over egne og 
medelevers spørsmål og drøfte om 
de kan ha flere svar 

 jeg kan utforme og gjengi regler 
for nettvett 

 jeg kan lese et søylediagram 
 jeg kan gjøre en undersøkelse og 

lage en tabell  
 jeg kan skrive en fagtekst om et 

samfunnsfaglig tema. 
 jeg kan beskrive eget 

menneskesyn 
 jeg kan noen regler for nettvett 

 jeg kan organisere egne spørsmål, 
forkunnskap og tanker, og 
reflektere rundt disse i en 
fagsamtale 

 jeg kan lage en undersøkelse og 
presentere resultatene i et 
diagram/tabell. Jeg kan 
presentere undersøkelsen for 
klassen. 

 jeg kan skrive en fagtekst om et 
samfunnsfaglig tema der jeg 
bruker og forklarer 
samfunnsfaglige fagbegreper 

 jeg kan sammenlikne  
 jeg kan sammenlikne kilder for å 

finne ut om informasjonen er 
pålitelig (kildekritikk) 

 

Notater. 

 

 

 

 

 

 



Kompetansemål etter 4.trinn    - Geografi 
 plassere heimstaden, heimkommunen og heimfylket på kart 
 setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart 
 beskrive landskapsformer og bruke geografiske nemningar i utforsking av landskapet nær skole og heim 
 fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg og nokre andre land 
 samtale om stader, folk og språk og planleggje og presentere ei reise 
 peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er tidsskilnader 
 samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 jeg kan finne/plassere Rjukan og Tinn 
på et norgeskart 

 jeg kan samtale om steder, folk og 
språk 

 jeg kan sammenlikne enkle ord på 
norsk med tilsvarende ord på andre 
språk 

 jeg vet hva en verdensdel er 
 jeg kan finne Norge på en globus og et 

kart 
 

 jeg kan sette navn på og plassere 
verdensdelene på et kart 

 jeg kan finne geografiske benevnelser 
på et kart 

 jeg kan fortelle hva en landskapsform 
er og gi eksempler 

 

 jeg kan sette de nordiske landene på et 
kart og beskrive dem med geografiske 
betegnelser 

 jeg kan sette navn på verdenshavene 
på et kart 

 jeg kan forklare hvorfor det er 
tidsforskjeller 

 jeg kan lage en illustrasjon eller modell 
som viser tidsforskjeller 

 jeg kan lage en illustrasjon eller modell 
som viser tidsforskjeller 

 jeg kan lage en reisebrosjyre 
 jeg kan planlegge en reise 
 

Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompetansemål etter 4.trinn    - Samfunnsfag 
 samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og oppgåver i familien 
 gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast 
 undersøkje pengebruken til jenter og gutar og samtale om forhold som påverkar forbruk  
 samtale om tema knytte til seksualitet, grensesetjing, vald og respekt 
 lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar ved å bryte normene 
 utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler i skolesamfunnet 
 drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd 
 omgrepa identitet og kultur 
 gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag 
 presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing 
 diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 jeg kan utforme forslag til klasseregler 
og være med på å praktisere disse 

 jeg kan gi eksempler på normer 

 jeg kan samtale om forskjellige 
familieformer og om relasjoner 

 jeg kan reflektere over hva et barn bør 
ha rett til 

 jeg kan gi eksempler på barns 
rettigheter 

 jeg kan delta i demokratiske 
avgjørelser 

 jeg kan forklare hva likeverd er og 
drøfte hva det innebærer 

 jeg kan forklare hva elevrådet er og 
fortelle hvordan elevrådet fungerer 

 jeg kan diskutere konsekvenser av å 
bryte normer 

 jeg kan reflektere over hvorfor 
familiemedlemmene har forskjellige 
oppgaver 

 jeg kan definere ordet «demokrati» 
 jeg kan lage en oversikt som beskriver 

barns rettigheter 
 jeg kan lage en oversikt over normene 

som regulerer forholdet mennesker 
imellom 

 jeg kan undersøke og fortelle om egne 
besteforeldre og oldeforeldre og fortelle 
om deres levesett 

 jeg kan gi eksempler på ulike 
forventninger som stilles til gutter og 
jenter i hverdagen og hvordan de 
oppleves.  

 Jeg kan reflektere over hvorfor det er 
forskjeller mellom kjønnene 

 jeg kan lage en fortelling om en person 
som har problemer med å forholde seg 
til samfunnets 

 jeg kan reflektere over normene som 
eksisterer i samfunnet og drøfte om 
disse er viktige 

Notater: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Kompetansemål etter 4.trinn      - Historie 
 bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin 
 samtale om korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar og fantasere om dei første menneska som kom til landet etter istida 
 beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samane 
 beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjere greie for korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden 
 samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land 
 finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg 
 kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 jeg vet hva fortid, nåtid og framtid 
betyr 

 jeg vet noe om hvordan mennesker 
levde før i tiden 

 jeg kan fortelle om egne og andre 
familiemedlemmers oppgaver 

 jeg kjenner igjen datoen 17.mai og kan 
fortelle om dagen 

 jeg kan fortelle om nasjonaldagen i 
Norge og i noen andre land 

 jeg vet at samene har sin egen 
nasjonaldag 

 jeg kan beskrive/illustrere familien min 
både i fortid, nåtid og framtid. Jeg kan 
fortelle om egne       tanker rundt 
dette. 

 jeg kan  fortelle om hvordan 
menneskene levde i steinalderen 

 jeg vet hva jegere og samlere levde av 
og hva slags redskaper de brukte 

 jeg vet at Rjukan er på Unescos 
Verdensarvliste 

 jeg vet hva minnesmerker, historie, 
lokalmiljø og samling betyr 

 
 

 jeg kan fortelle om samene, hvor de 
bor og hvordan de levde/lever. 

 jeg kan fortelle om hva bronse og jern 
er 

 jeg vet hvorfor det ble mulig å bo fast 
på et sted i bronsealderen 

 jeg vet hvordan de dyrket jorda i 
bronsealderen 

 jeg kan lage en undersøkelse over 
klassenes nasjonaldager og 
undersøke/fortelle om nasjonaldagene i 
noen andre land 

 jeg kjenner til Rjukanbanen med tog og 
ferjer 

 jeg kjenner igjen typiske Rjukan-hus 
 jeg vet hva minnesmerker, historie, 

lokalmiljø og samling betyr og kan 
finne eksempler på dette i nærmiljøet 

 

 jeg kan fortelle skrive en fortelling hvor 
jeg identifiserer meg med en som lever 
under andre vilkår enn meg 

 jeg kan fortelle om samenes historie 
fram til kristningen 

 jeg kan sammenlikne samenes og 
nordmennenes liv fram til kristningen 

 jeg kjenner til kunstverk/statuer i 
nærmiljøet 

 jeg kjenner til broene og elva på Rjukan 
 jeg vet at vannet ble brukt til å lage 

strøm 
 jeg kan forklare hvordan det blir strøm 

av vannet 
 jeg kan lage en reisebrosjyre over 

nærmiljøet 

Notater: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



KOMPETANSEMÅL OG LOKALE MÅL 5.-7.trinn 

Kompetansemål etter 7.trinn - Utforskeren 
 formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking 
 diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta 
 lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt 
 plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart 
 gjennomføre og presentere undersøkingar som krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon frå tabellar og diagram 
 finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk 
 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 

LOKALE MÅL for  5.trinn – 6.trinn – 7.trinn – jobbes med på alle trinn ut i fra nivå og skal sees i sammenheng med de andre 
lokalemålene for trinnet. 
 

 
 Jeg kan formulere et spørsmål om forhold i 

samfunnet. 
 Jeg kan foreslå mulige forklaringer på et 

spørsmål. 
 Jeg kan belyse spørsmålet ved å lage en 

undersøkelse. 
 Jeg kan diskutere samfunnsfaglige temaer og 

vise respekt for andres syn. 
 Jeg kan bruke fagspråk som passer til temaet. 

 

 
 Jeg kan skille mellom meninger og fakta. 
 Jeg kan lese tekster om mennesker som lever under 

ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og 
opplever hendelser ulikt. 

 Jeg kan skrive samfunnsfaglig tekst ved å bruke 
faguttrykk som passer til temaet. 

 Jeg kan bruke flere kilder for å skrive 
samfunnsfaglig tekst. 

 Jeg kan plassere en hendelsesrekke i historie og 
samtid på tidslinje og på kart. 

 Jeg kan gjennomføre og presentere undersøkelser 
som krever telling og regning, ved å bruke 
informasjon fra tabeller og diagram. 

 
 

 
 Jeg kan finne og trekke ut samfunnsfaglig 

informasjon ve å søke i digitale kilder. 
 Jeg kan også vurdere funnene. 
 Jeg følger reglene for nettvett og nettskikk. 
 Jeg kan bruke digitale verktøy til å presentere 

samfunnsfaglig arbeid. 
 Jeg følger reglene for personvern og opphavsrett. 

Notater: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Kompetansemaal?arst=372029323&kmsn=-632498266


 

Kompetansemål etter 7.trinn - Historie 
 fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden 
 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 
 gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane 
 beskrive utviklinga i levekåra for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Noreg 
 plassere tidlege elvekulturar på kart og tidsline og presentere sentrale trekk ved dei 
 finne informasjon om greske og romerske samfunn i antikken og finne døme på korleis kulturen deira har påverka vår eiga tid 
 gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga 
 framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dette kunne opplevast 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 
 Jeg kan plassere tidlige elvekulturer på 

verdenskartet. 
 Jeg kan plassere tidlige elvekulturer på en 

tidslinje. 
 Jeg kan presentere ulike trekk ved noen tidlige 

elvekulturer. 
 Jeg kan finne informasjon om det greske 

samfunnet i antikken. 
 Jeg kan finne informasjon om det romerske 

samfunnet i antikken. 
 Jeg kan finne eksempler på hvordan det greske 

samfunnet i antikken har påvirket vår egen tid. 
 Jeg kan finne eksempler på hvordan det 

romerske samfunnet i antikken har påvirket vår 
egen tid. 

 
 Jeg kan fortelle om sentrale trekk i mellomalderen i 

Europa. 
 Jeg kan fortelle om sentrale trekk i renessansen i 

Europa.  
 Jeg kan fortelle om sentrale trekk i 

opplysningstiden i Europa. 
 Jeg kan diskutere grunner til at tidsepokene er delt 

inn slik de er.  
 Jeg vet hvordan delingen av grensene på 

Nordkalotten påvirket kulturen og levekårene til 
samene 

 Jeg vet hvilket forhold samene hadde til landet de 
bodde i 
 
 

 
 Jeg kan fortelle om hvordan samfunnet i Norge har 

utviklet seg fra Vikingtida til slutten av dansketida.  
 Jeg kan fordype meg i et sentralt tema fra perioden 

mellom Vikingetiden og slutten av dansketida.  
 Jeg kan fortelle om hvordan de nordiske landene og 

Russland bestemte grensene på Nordkalotten 
 Jeg kjenner til ulike nasjonale minoriteter i Norge 
 Jeg kan fortelle om de nasjonale minoritetenes 

rettigheter 
 Jeg kan fortelle om historien til de nasjonale 

minoritetene i Norge 
 Jeg kan fortelle om levekårene til de nasjonale 

minoritetene i Norge 
 Jeg kan beskrive utviklingen levekårene for norske 

kvinner og menn 
 Jeg kan fortelle om framveksten av likestilling i 

Norge 
 Jeg kan fortelle om noen europeiske 

oppdagelsesferder. 
 Jeg kan skildre hvordan kulturer møttes som følge 

av oppdagelsesreisene. 
 Jeg kan samtale om hvordan møtet mellom ulike 

kulturer kunne oppleves. 
Notater: 
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Kompetansemål etter 7.trinn - Geografi 
 bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei 

tradisjonelle samiske områda og dei største landa i verda på kart 
 registrere og tolke spor etter istida på heimstaden og forklare kva istida hadde å seie for danning av landskap og heile landet 
 forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis 
 samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar 
 gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei 
 beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og 

reparerast 
 beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda 
 registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 
 Jeg kan finne fram i et atlas.  
 Jeg kan lese informasjon i temakart.  
 Jeg kan bruke digitale karttjenester.  
 Jeg kan plassere nabokommunene mine på 

kartet.  
 Jeg kan plassere fylka i Norge på kartet.  
 Jeg kan plassere de tradisjonelle samiske 

områdene er på kartet.  
 Jeg kan plassere de største landa i verden 

på kartet.  
 Jeg kan registrere og tolke spor fra istida i 

nærområdet 
 Jeg kan forklare hva istida hadde å si for 

hvordan landskapet vårt ble dannet.  
 Jeg kan forklare hva istida hadde å si for 

hvordan landet vårt ble dannet.  
 Jeg kan forklare sammenhenger mellom 

naturressurser, næringer, bosetning og 
levevis. 

 
 Jeg kan sammenligne land i Europa.  
 Jeg kan finne likheter og forskjeller mellom 

land i Europa.  
 Jeg kan finne likheter og forskjeller mellom 

land i Europa og land i andre verdensdeler.  
 Jeg kan fortelle om hvordan produksjon og 

forbruk kan ødelegge økosystemet.  
 Jeg kan fortelle om hvordan produksjon og 

forbruk kan forurense jord, vann og luft.  
 Jeg kan være med å drøfte hvordan dette kan 

hindres og repareres.  
 

 
 Jeg kan fortelle om klima- og vegetasjonssoner 

i verden.  
 Jeg kan forklare hvordan mennesker gjør seg 

nytte av klima- og vegetasjonssonene.  
 Jeg kan fortelle om hvorfor noen rømmer fra 

hjemlandet sitt.  
 Jeg kan drøfte hvordan det må være å komme 

til et fremmed land som flykting. 
 Jeg kan fortelle om noen av de viktigste 

flyktningestrømmene i nyere tid. 
 Jeg kan fortelle om hvilke ressurser Norge 

bruker fra andre steder i verden. 
 Jeg kan fortelle om hvordan Norge bruker disse 

ressursene.  
 Jeg kan fortelle om hvorfor noen rømmer fra 

hjemlandet sitt.  
 Jeg kan drøfte hvordan det må være å komme 

til et fremmed land som flykting.  
 Jeg kan fortelle om noen av de viktigste 

flyktningestrømmene i nyere tid.  
Notater: 
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Kompetansemål etter 7.trinn - Samfunnskunnskap 
 gje døme på og diskutere korleis kommersiell påverknad frå ulike medium kan verke inn på forbruksvanar og personleg økonomi 
 samtale om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering og samliv og familie og diskutere konsekvensar av manglande respekt for ulikskap 
 beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene 
 gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medium og diskutere dei ulike forventningane det kan skape 
 drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel 
 gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn 
 gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å 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 politiske partia i Noreg 
 gjere greie for kva for moglegheiter, plikter og rettar barn og unge har til medverknad 
 gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur 
 gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag 
 presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing 
 diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 
 Jeg kan gi eksempel på og diskutere hvordan 

kommersiell påvirkning fra ulike medier kan 
påvirke forbruksvaner og personlig økonomi. 

 Jeg kan forklare hva et samfunn er. 
 Jeg kan reflektere over hvorfor mennesker søker 

sammen i samfunn. 
 jeg kan gjøre rede for hvilke muligheter, plikter 

og rettigheter barn og unge har for å få 
medvirkning. 

 Jeg kan diskutere formålet med FN og annet 
internasjonalt samarbeid, også 
urfolkssamarbeid. 

 Jeg kan gi eksempel på Norges rolle i 
samarbeidet. 

 
 Jeg kan samtale om kjærlighet og respekt, variasjon 

i seksuell orientering og samliv og familie. 
 Jeg kan diskutere manglende konsekvenser av 

manglende respekt for ulikheter. 
 Jeg kan drøfte spørsmål om bruk og misbruk av 

tobakk og ulike rusmidler. 
 Jeg kan drøfte konsekvenser av bruk og misbruk av 

tobakk og ulike rusmidler. 
 Jeg kan gjøre rede for deres hovedoppgaver. 
 Jeg kan diskutere forskjeller mellom å leve i et 

demokrati og i et samfunn uten demokrati. 
 Jeg kan gi eksempel på ulike kulturelle symboler. 
 Jeg kan gjøre rede for hva vi mener med begrepene 

identitet og kultur. 
 

 
 Jeg kan beskrive roller i egen hverdag. 
 Jeg kan undersøke og samtale om forventninger 

som knytter seg til disse rollene. 
 Jeg kan gi eksempler på hvordan kjønnsroller og 

seksualitet blir framstilt i ulike medier. 
 Jeg kan diskutere de ulike forventningene det kan 

skape. 
 Jeg kan gjøre rede for de viktigste 

maktinstitusjonene i Norge. 
 Jeg kan gjøre rede for hva et politisk parti er. 
 Jeg kan diskutere noen sentrale motsetninger 

mellom de politiske partiene i Norge. 
 Jeg kan gjøre greie for hovedtrekk ved samiske 

samfunn i dag. 
 Jeg kan presentere en aktuell samfunnskonflikt. 
 Jeg kan drøfte forslag til løsning. 

Notater: 
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