
Oversikt over kompetansemål i Refleks 1 og Refleks 2 naturfag 

 

Trinn Tema Kompetansemål  
1 Løvtrær • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne 

eller andres erfaringer 

• presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet 
fram til dem 

• utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen 
organismer er tilpasset området og hverandre 

 

Berekraftig utvikling 

1 Årstider 
Tverrfaglig: naturfag og 
samfunnsfag 

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  

 

Berekraftig utvikling 

1 Dyr om vinteren • undre seg, utforske og lage spørsmål i samarbeid med andre, og 
knytte dette til egne eller andres erfaringer 

• 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 

• planlegge og gjennomføre undersøkelser av været, sammenlikne 
målinger og observasjoner og værtegn gjennom året 

 

Berekraftig utvikling 

1 Mus og andre mus • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne 
eller andres erfaringer 

• presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet 
fram til dem  

• utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen 
organismer er tilpasset området og hverandre 

 

 

1 Alle har en kropp Naturfag Folkehelse og livsmestring 



Tverrfaglig: naturfag og 
samfunnsfag 

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

 
Samfunnsfag 

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

 
2 Sanser • utforske sansene gjennom lek ute og inne, og samtale om 

hvordan sansene brukes til å samle informasjon  

• undre seg, utforske og lage spørsmål i samarbeid med andre, og 
knytte dette til egne eller andres erfaringer 

• presentere sine funn og beskrive hvordan man har kommet fram 
til disse 

 

Folkehelse og livsmestring 

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

• presentere funnene sine, og beskrive hvordan man har kommet 
fram til dem 

 

Demokrati og medborgerskap 

 

2 Vær • undre seg, utforske og lage spørsmål i samarbeid med andre, og 
knytte dette til egne eller andres erfaringer 

• presentere funnene sine, og beskrive hvordan elevene har 
kommet fram til dem 

• planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og 
himmelfenomener, og sammenlikne målinger, observasjoner og 
værtegn gjennom året 

 

 

2 Klima 
Tverrfaglig: Naturfag og 
samfunnsfag 

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 

Berekraftig utvikling 



• 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 
 

2 Plast 
Tverrfaglig: Naturfag og 
samfunnsfag 

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  

 
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 

 

Berekraftig utvikling 

 

 

 

 


