
Tema og kompetansemål Refleks 1 og 2 samfunnsfag 

Trinn Tema Kompetansemål Tverrfaglig tema 

1 Forskjellige familier • beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det 
samiske urfolket 

• utforske og presentere korleis menneska levde for ein til to menneskealdrar sidan 

• samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar 

• utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål 

• samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål 

• utforske og undre seg over samfunnsfaglege spørsmål 
 

Folkehelse og 
livsmestring 

1 Hvorfor har vi regler? • presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og i verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane 

• utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om demokratiske prosessar 
 

reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val  
 

Demokrati og 
medborgerskap 
 

1 Årstider 
Tverrfaglig: samfunnsfag og naturfag 

Samfunnsfag 

• utforske og samtale om korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis det kjem til 
syne i nærmiljøet 

 
Naturfag 

• oppleve naturen i ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring og hvorfor året deles inn på 
ulike måter i norsk og samisk tradisjon  

 

Bærekraftig 
utvikling 

1 Hvor bor vi? • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet 

• samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål 

• utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis 
påverknadene kjem til syne i nærmiljøet 

• reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val 
 

 

1 Alle har en kropp  
Tverrfaglig: samfunnsfag og naturfag 

 
Naturfag 

• gi eksempler på noen vanlige sykdommer, og samtal om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot 
smittsomme sykdommer 

 
Samfunnsfag 

• samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andres grenser kan respekterast 
 

Folkehelse og 
livsmestring 



2 Følelser  • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og 
respekterast 

• samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar 
 

Folkehelse og 
livsmestring 

2 Fellesskap og vennskap • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar 

• samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling  

• utforske og presentere hvordan menneskene levde for en til tå menneskealdre siden 
 

Folkehelse og 
livsmestring 

2 Hvem er vi? • beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det 
samiske urfolket  *I dette temaet er det i hovedsak vekt på mangfold i form av ulike folkegrupper, inkludert det samiske 
urfolket. Familieformer blir behandlet i temaet Forskjellige familier i Refleks 1 

• reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val  

• utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre  

• utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål 

• samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål 
 

Demokrati og 
medborgerskap 

2 Barn før og nå • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan  

• presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane  

• utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet 

• utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål  

• samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål 
 

Folkehelse og 
livsmestring 

2 Klima 
Tverrfaglig: samfunnsfag og naturfag 

Samfunnsfag 

• utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis 
påverknadene kjem til syne i nærmiljøet 

• utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre 

• utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål 

• samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål 
 
Naturfag 

• samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg, og gjennomføre lokale miljøtiltak 

• presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser 

• undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer 

 

Berekraftig utvikling 

2 Plast 
Tverrfaglig: samfunnsfag og naturfag 

Samfunnsfag 

• utforske, og gi eksempler på, hvordan mennesker påvirker klimaet og miljøet, og dokumentere hvordan det 
kommer til syne i nærmiljøet 

• utforske, og gi eksempler på, hvordan mennesker i ulike deler av verden påvirker livet til hverandre  
 

Berekraftig utvikling 



Naturfag 

• undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne og andres erfaringer 

• utforske, og beskrive, observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer, og sortere etter 
egenskaper 

• samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak 
 

 

 


