
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:  

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

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

svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold 

 orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise 

til kilder i egne tekster 

 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 

 

Samfunnsfag 7. trinn: 

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

handtere konfliktar 

 gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna 

digitale verktøy 

 presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og 

kommersiell bodskap i mediebiletet 

 samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over 

korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn 

 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: 

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

samfunnsutfordringer 

 bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring 

 bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn 

 

Naturfag 7. trinn: 

 

Læringsmål:  

• reflektere over forestillinger om antatte ansvarlige 

 



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

 reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye 

dilemmaer 

 

 

 


