
5-7. trinn. Tidlige uttrykk for sinne, sorg, medfølelse og samhold. Relevante kompetansemål i ulike 
fag for læringsmål 

 

 

 

 

 

Relevante kompetansemål for dette læringsmålet: 

 
Norsk 7. trinn:  

 utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 

 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 

 presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser 

 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: 

 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 

 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 

 

KRLE 7. trinn: 

 bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring 

 bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn 

 

Musikk 7. trinn: 

 utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer 

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

identitet 

 

Læringsmål:  

• reflektere over folkelig oppslutning om medfølelse og samhold 
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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 

 analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller 

infografikk 

 designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt 

 


