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Relevante kompetansemål for dette læringsmålet: 

 

Norsk 7. trinn:  

 utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 

 reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier 

 lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, 

svensk og dansk og samtale om formål, form og innhald 

 lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler 

 reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier 

 beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike 

formål 

 utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne 

sammensatte tekster 

 

Samfunnsfag 7. trinn: 

 reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan 

handtere konfliktar 

 utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere 

seg sjølve og for å høyre til i fellesskap 

 drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein 

kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering 

 samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir 

varetekne i ulike land 

 utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og 

presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag 

 beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og 

samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett 

 reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har 

tenkt og ulike samfunn har vore organiserte 

 reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil 

seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser 

 gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og 

reflektere over konsekvensar av å bryte dei 

KRLE 7. trinn: 

 

Læringsmål:  

• bidra konkret til inkludering og bygging av fellesskap 
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 gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers 

og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie 

 utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og 

samfunnsutfordringer 

 gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og 

religiøse minoriteters situasjon i Norge 

 bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring 

 bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn 

 

Engelsk 7. trinn: 

 utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige verden og i Norge og 

reflektere over identitet og kulturell tilhørighet 

 

Kroppsøving 7. trinn: 

 utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar 

 forstå og praktisere reglar for aktivitet og spel og respektere resultata 

 forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere 

tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine 

 

Musikk 7. trinn: 

 utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer 

 undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det 

offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier 

 reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers 

identitet 

 

Kunst og håndverk 7. trinn: 

 utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og 

farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

 undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk 

som utfordrer stereotypier 

 designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt 

 

 


