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LOKAL FAGPLAN I GEOGRAFI 

BARNETRINNET 

RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO 

 

Kompetansemål i geografi (enkelte kompetansemål overlappes også av samfunnskunnskap 

og astronomi) 

 

4. klasse 

Målet for undervisningen er at elevene skal kunne 

 kjenne til menneskets eldste yrker og deres grunnleggende betydning for menneskelig 

eksistens og kultur.  

 kjenne til hvordan lokalmiljøet har brukt tilgjengelige naturressurser.  

 snakke om samfunnsmessige spørsmål knyttet til endringene i arbeidsdeling og 

kjønnsroller.  

 vite om ulike utviklingstrekk frem til da gens samfunn. 

 

 

5. klasse 

Målet for undervisningen er at elevene skal kunne 

 danne seg et oversiktsbilde av hjemstedet med dets karakteristiske enkeltheter. 

 kjenne til viktige trekk i lokalhistorien. 

 ha opparbeidet et forhold til det naturgitte grunnlag i nærmiljøet, topografi, vegetasjon og 

lignende.  

 kjenne sammenhengene mellom hjemstedets naturressurser og næringsliv og bebyggelse i 

lokalmiljøet. 

 kjenne himmelretningene ut fra hjemstedet. 

 være fortrolig med stedets sentrum, dets offentlige institusjoner, butikker etc. 

 kjenne til historisk og nåværende strukturen i trafikk og kommunikasjonsmidler på 

hjemstedet. 

 delta i utarbeidelse av kart over de områder som behandles, fra hjemstedet via hjemlandet 

til hele verdensdeler, også ut fra hukommelsen. 

 lese og bruke ulike typer kart. 

  

 

 

6. klasse 

Målet for undervisningen er at elevene skal kunne 

 ha opparbeidet et forhold til det naturgitte grunnlag i nærmiljøet, topografi, vegetasjon og 

lignende.  

 kjenne sammenhengene mellom hjemstedets naturressurser og næringsliv og bebyggelse i 

lokalmiljøet. 

 være fortrolig med stedets sentrum, dets offentlige institusjoner, butikker etc. 

 kjenne til historisk og nåværende strukturen i trafikk og kommunikasjonsmidler på 

hjemstedet. 
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 kjenne hovedtrekkene i Norges geografi, de ulike landsdeler og deres karakteristiske 

landskapsformer, natur- og kulturlandskap samt samiske og andre minoriteters 

bosettingsområder. 

 delta i utarbeidelse av kart over de områder som behandles, fra hjemstedet via hjemlandet 

til hele verdensdeler, også ut fra hukommelsen. 

 lese og bruke ulike typer kart. 

  

 

 

7. klasse  

Målet for undervisningen er at elevene skal kunne 

 kjenne hovedtrekkene i Nordens og Europas geografi, med hovedvekt på det 

naturgeografiske. 

 ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av målestokk og koordinater. 

 delta i utarbeidelse av kart over de områder som behandles, fra hjemstedet via hjemlandet 

til hele verdensdeler, også ut fra hukommelsen. 

 lese og bruke ulike typer kart. 

 kjenne til jordens klimasoner, deres distribusjon og karakteristiske trekk i forhold til 

meteorologi, biotoper og typiske kulturformer. 

 ha et forhold til avstand både regionalt og i verdenssammenheng. 

 kjenne til geologiske prosesser som bergartsdannelser og forvitring. 

 gjenkjenne de vanligste mineraler og bergarter med hovedvekt på det som er typisk for 

hjemstedet. 


