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Med utgangspunkt i sammenslått klasse.    
 
 

SAMFUNNSFAGENE/NATURFAGENE GEOLOGI, SONEGEOGRAFI og GEOGRAFI 

Geologi åpner for forståelse av klodens oppbygning og av grunnleggende geologiske prosesser. Sentralt 
er motsetningen mellom ytre nedbrytende og indre oppbyggende prosesser i jordskorpen og hvordan 
disse virker sammen med bergarter og mineralogi. Opplæringen baseres i første omgang på det som er 
synlig og tilgjengelig. Deretter kan kunnskap om teknologi og ressursutvinning, for eksempel olje og 
gass, underbygge kunnskaper om menneskets forhold til kloden, men også vise kompleksiteten i våre 
behov og ansvaret for de miljømessige fotavtrykkene vi setter. 
Kompetansemålene innenfor disse fagene er deltemaer i samfunnsfagene og naturfag. 
 

A- Og B- plan blir undervist annethvert år. 
 
Underveisvurdering Sentrale arbeidsmåter  
viser hvordan underveisvurderingen er en integrert del av en læringsfremmende opplæring, der 
elevene skal gis anledning til å vise kompetanse på flere og varierte måter, og der læreren og elevene 
skal være i dialog om elevenes utvikling i faget. Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og 
til å utvikle kompetanse i naturfag gjennom utforsking og praktisk arbeid samt refleksjon og vurdering 
av egne funn og resultater. 
 

Gjennom lokalt læreplanarbeid kan rekkefølge og prioritering av innholdselementer tilpasses lokale forhold og 
behov. 
HVA:   A-plan HVA:  B-plan HVORDAN 
GEOLOGI (se også årsplanen i 
naturfag – tas med som en del av 
jorden som helhet) 
- Mineralogi og bergartslære 
- Lokal og regional geologi og 
topografi 
- Leire, sand, skifer, gneis, granitt 
m.m. slik det finnes lokalt 
- De vanligste mineralers 
beskaffenhet og egenskaper; 
feltspat, glimmer, kvarts m.m. - 
Halvedelstener, edelstener 
- Grunnleggende prinsipper for 
mineralbestemmelse; hardhet, 
tetthet, spaltbarhet 
- Magmatiske, metamorfe og 
sedimentære bergarter, deres 
opprinnelse og fordeling i 
jordskorpen 
- Lokal og industriell utnyttelse av 
berggrunn og mineraler 

GEOGRAFI 
Verdensgeografi 
- Kontinentenes topografi og 
egenart; landformer og fysisk 
geografi 
- Verdenshavenes og vannveienes 
økologiske funksjon og betydning 
- Klima og metereologi 
- regionale likheter og forskjeller 
- Urfolk; tradisjonelle levevis og 
kulturformer knyttet til klimatiske og 
topografiske forhold 
- Europeisk kolonisering og 
innvandring 
- Endring og utvikling i forholdet 
mellom natur og kultur 
 

 

Produksjon av 
temabok/silkebok 
 
Feltarbeid 
Besøke museer 
 
Turer i nærområdet 
med innsamling av 
stein og mineraler (i 
geologien). 
 
Filmvisning 
Bilder 
Avisartikler 
 
Bruk av topografiske,  
tekniske og 
økonomiske kart. 
 
Skrive prosjekter med 
eget valgt tematikk. 



Lokal læreplan i  
geografi og geologi for 7. og 8. trinn på Steinerskolen i Ås 
Med utgangspunkt i sammenslått klasse.    
 

GEOGRAFI (se også naturfag) 
Europas geografi 
- Topografi og egenart; Europa 
som helhet 
- Middelhavets halvøyer, det 
sentraleuropeiske lavland, Vest-, 
Øst-, Sør- og Nord-Europa 
- Hav, halvøyer, øyer, elver, 
innsjøer, fjellkjeder, vegetasjon og 
dyreliv 
- Befolkning 
- Målestokk og koordinater 
- Naturgeografiske begreper 
Jorden som helhet 
- Hovedtrekk ved kontinentene, 
havområdene, store elveløp og 
fjellkjeder 
- Jordens klimasoner: tropiske, 
subtropiske, tempererte, boreale 
og arktiske soner 
- Jordens økosystemer, biomer, ut 
fra klima, breddegrad og høyde 
over havet: tropisk regnskog, 
savanne, sand- og steinørken, 
steppe, middelhavsbiom, 
temperert lauvskog, taiga, tundra, 
med deres karakteristiske 
vegetasjonsformer 
- Sentrale trekk ved dyrelivet på 
jorden, også i de arktiske 
områdene 
- Arealbruk, biologisk mangfold, 
vegetasjonens betydning for klima 
- Økosystemenes sårbarhet 
 

ØKONOMISK GEOGRAFI (Pensum 9. 
KL.) 
- Viktige naturressurser i ulike deler av 
verden  
- Det naturgeografiske grunnlaget for 
handel  
- Fordeling og utnytting av ressurser fra 
førindustriell tid til i dag  
- Framveksten av en verdenshandel  
- Matvarer, fibre, mineraler, olje, plast og 
vann  
- Begrepet bærekraft, menneskets 
økologiske fotavtrykk  
- Bærekraftig utvikling; sosiale, 
miljømessige og økonomiske aspekter 

 

• Kompetansemål etter 7. klasse Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
- bestemme himmelretninger ut fra hjemstedet og gjøre rede for solas gang gjennom dagen og året  
- utarbeide kart, fra nærområdet til hele verden  
- ta i bruk kartverk og annet tekst- og billedmateriale i eget arbeid  
- bruke topografiske uttrykk i beskrivelse av landskap i Norge og Europa  
- plassere og beskrive viktige elver, hav, fjell, sjøer, øyer på alle kontinenter  
- undersøke og reflektere over sammenhenger mellom naturgrunnlag og menneskers liv og arbeid på 
ulike steder  
- beskrive jordens klimasoner og sentrale biomer i ulike tekst- og bildeuttrykk  
- undersøke og reflektere over spørsmål knyttet til bærekraft i lokalt og globalt perspektiv  

• Kompetansemål etter 10. klasse Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
- undersøke og skildre karakteristiske naturgeografiske trekk ved jordens kontinenter og havområder  
- utforske og presentere eksempler på samvirket mellom menneskers levevis og naturgeografiske forhold 
- ta i bruk ulike typer kart: fysiske, politiske og økonomiske, digitale og papirbaserte  
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- bruke kunnskap om målestokk og koordinater i eget arbeid  
- gjøre rede for og reflektere over forekomsten av betydningsfulle naturressurser og deres fordeling, 
utnyttelse og betydning for verdenshandelen  
- trekke linjer fra geografisk kunnskap til innhold fra andre fag som samfunnskunnskap, historie og 
naturfag  
- drøfte og vurdere aktuelle spørsmål knyttet til klima og bruk, pleie og vern av jordens naturgrunnlag 


