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2SAMFUNNSFAG

Jeg og de rundt meg Side 5

Jeg og samfunnet Side x

Hvem bestemmer? Side x

Jeg og der jeg bor Side  x

Du flytter! Side x

Jeg og tiden Side x

Om 100 år Side x
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Årsplanlegging
Spire 2 Samfunnsfag

Måned Tema Side Kopiark

August Jeg og de rundt meg • Side 2–3: Familier er ulike
• Mal til pinnedukke
• Hvem bestemmer?
• Familietreet til Matilde

September Jeg og de rundt meg
• Side 4–5: Maya får ny familie
• Side 6–7: Min søster heter Trine

• En annerledes bror  
eller søster

• Å snakke sammen    

Oktober
Jeg og de rundt meg
Jeg og der jeg bor

• Side 8–9: Vi er forskjellige
• Side 20–21: Hjemstedet ditt

• Dilemmakort
• Hva vil du velge? 

November Jeg og der jeg bor
• Side 22–23: Her bor Lea!
• Side 24–25: Lisa flytter • x

Desember Jeg og der jeg bor
• Side 26–27: Skjermtid

• x

Januar
Utforsk! Du flytter!
Jeg og tiden

• Side 28–29: Du flytter!
• Side 30–31: Å finne informasjon

• x

Februar Jeg og tiden
• Side 32–33: For lenge siden…
• Side 34–35: For 100 år siden… • x

Mars
Utforsk! Om 100 år ...
Spillet om oppfinnelsene!

• Side 36–37: Om 100 år…
• Side 38–39: Spillet om ... • x

April Jeg og samfunnet
• Side 10–11: Tradisjoner
• Side 12–13: Urfolket i Norge • x

Mai Jeg og samfunnet
• Side 14–15: Et fritt land
• Side 16–17: På internett…

• x

Juni Utforsk! Hvem bestemmer? 
• Side 18–19: Hvem bestemmer?

• x
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GENERELT 

Spire Samfunnsfag legger vekt på å skape en aktiv  
undervisning som ivaretar barns undring, nysgjerrighet og 
skaperglede. Elevene vil gjennom arbeidet med boka få  
muligheten til å reflektere, diskutere, lese, utforske ulike 
problemstillinger, erfare, skrive, tegne og lage.  
Praktiske aktiviteter og varierte innfallsvinkler gir et godt 
grunnlag for samtaler og diskusjoner omkring aktuelle  
samfunnsfaglige temaer. Dette vil gi elevene et solid  
grunnlag for videre læring.  

Spire 1 Samfunnsfag og Spire 2 Samfunnsfag dekker til 
sammen kompetansemålene etter 2. trinn. I veiledningen 
Du finner en oversikt over kompetansemål og læringsmål 
for hvert oppslag i lærerveiledningen. 

Gjør deg kjent med boka
Hvert oppslag i boka har mer eller mindre lik struktur.  
Læreren bør gjøre seg kjent med innholdet og målet med 
temaet, før klassen starter starter arbeidet med siden. 
I veiledningen finner du tips til hvordan dere kan jobbe med 
temaene, en nærmere beskrivelse av de ulike aktivitetene 
og tips til ytteligere aktiviteter.

Utforsk! 
«Hvem bestemmer?», «Du flytter!» og «Om 100 år» skiller 
seg fra de øvrige oppslagene. Aktivitetene har en innfalls-
vinkel hvor elevene selv skal utforske og gå i dybden på et 
utvalgt tema. Elevene må aktivt ta i bruk det de har jobbet 
med på de foregående oppslagene. 

PÅ HVERT OPPSLAG:
• Før dere leser

Målet med «Før dere leser»-oppgaven er å aktivisere 
forkunnskapene og å skape nysgjerrighet hos  
elevene rundt tematikken i oppslaget. Aktiviteten styres 
av læreren. I lærerveiledningen finner du konkrete tips  
til de ulike oppgavene.

• Ord å snakke om
«Ord å snakke om» er sentrale ord og begreper som  
behandles direkte eller indirekte i oppslaget.  
Ord, begreper og uttrykk må forklares og eksemplifiseres 
for elevene. Aktivitetene i oppslaget er en god støtte i 
dette arbeidet. Ved å gi elevene kjennskap til, erfaring 
med og forståelse av sentrale ord og begreper, vil  
elevene i større grad kunne forstå, beskrive,  
sammenligne og huske temaene de har arbeidet med. 
Se lærerveiledningen for tips.

• Fag- /samtaletekst
Bli kjent med de ulike tekstene sammen med elevene. 
Snakk sammen om overskrifter, illustrasjoner, bilder, 
symboler og figurer. Gi den lesestøtten hver enkelt elev 
har bruk for. Legg til rette for at de mestrer å lese deler 

av, eller hele teksten selv. Vend gjerne tilbake til teksten 
underveis i arbeidet med aktivitetene på oppgavesiden. 
Dette hjelper elevene å forstå teksten som en helhet. 
Aktivitetene belyser innholdet i teksten. 

• Lesespørsmål
Spørsmålene er knyttet til fag-/samtaleteksten. Elevene 
skal ikke bare huske det de har lest, de skal også forstå 
det de har lest. Lesespørsmålene kan gjennomføres  
på ulike måter. Spørsmålene kan gjøres muntlig i klassen 
ved at læreren stiller et spørsmål. Deretter diskuterer 
elevene svaret med en læringsvenn, før læreren igjen 
gjennomgår spørsmålet i fellesskap. Se an elevene du 
har, velg gjerne ut ett eller to spørsmål som de kan be-
svare skriftlig. Elevene kan besvare flere spørsmål etter 
hvert som skrivekompetansen øker. 

• Snakkeboksen
Snakkeboksen presenterer et spørsmål eller en problem-
stilling som et utgangspunkt for samtale og diskusjon  
i fellesskap eller i grupper. Hensikten er å reflektere 
sammen og belyse ulike meninger og mulige svar. 

• Dilemma 
I hvert kapittel får elevene presentert et dilemma.  
Dilemmaoppgaven gjennomføres i hel klasse, i mindre 
grupper eller sammen med en læringsvenn. Les og 
klargjør dilemmaet for elevene før de setter i gang. Det 
finnes ikke fasitsvar på dilemmaoppgavene, noe som er 
viktig å presisere overfor elevene.  
Sørg for å ha en felles samtale og refleksjon i etterkant. 
Formålet med oppgaveformen er å belyse ulike mulige 
løsninger, samt trene elevene i å sette ord på erfaringer 
og refleksjoner de gjør seg. I lærerveiledningen finnes 
det flere dilemmaoppgaver til hvert kapittel. 

Lykke til!
Liv Anne Slagsvold Vedum,

høsten 2020
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Familier er ulike
Elevboka side 2–3

Elevboka side 2

Før dere leser: Tegn familien din.
Snakk sammen om hva elevene tenker på når de hører ordet fa-
milie. Vær varsom i møtet med temaet, og la definisjonen av hva 
en familie er, ligge åpent. Elevene kan oppleve og definere dette 
svært ulikt. Er familie kun de man bor sammen med,  
eller kan familie også være andre? Er alle man bor med  
automatisk i familie?
Elevene tegner familien sin eller personene de bor sammen 
med. Lag en utstilling med tegningene. Snakk sammen om hva 
som er likt og hva som er ulikt på elevenes tegninger, f.eks. 
antall søsken, alder og kjønnsfordeling.  

I forlengelse av Før dere leser-oppgaven kan elevene beskrive 
hvert enkelt familiemedlem til en læringsvenn. Her kan det være 
aktuelt å koble på oppgave C på side 3. Elevene kan bruke  
tegningen sin som utgangspunkt for sammenligningen.

Illustrasjoner og tekst
Studer illustrasjonene i fellesskap. Les snakkeboblene som  
hører til illustrasjonene. FInner elevene en familie som ligner  
på sin egen?  
Les teksten høyt sammen med elevene. Ha fokus på hvordan 
familier er ulike på forskjellige måter. Noen har familie og slekt 
langt unna, mens andre har dem like i nærheten. Noen er få 
i familien, mens andre har stor familie. Lag en samtale hvor 
elevene forteller hvilke aktiviteter familien liker å gjøre sammen, 
og hvordan de feirer høytider og bursdager i sin familie. Skap 
aksept for at familier gjør det ulikt.

Elevboka side 3

Lesespørsmål
Se tips til gjennomføring av lesespørsmålene under  
generell del i lærerveiledningen.

Snakkeboksen
Snakk om spørsmålsstillingen i fellesskap. Hensikten er  
å reflektere sammen. Her kan det være relevant å trekke inn 
begrepet «kultur». Hver familie har sin kultur. «Familiekulturen» 
er knyttet til kulturen i samfunnet du lever i og/eller kulturen i 
samfunnet familien kommer fra. 

Lag skuespill med pinnedukker
Sett av en skoletime til produksjon av  
dukkene. Bruk papirdukkemalen og tegn  
opp strekene som elvene skal klippe etter. 

Del elevene inn i grupper på 3–5 elever.  
Lag et tankekart i fellesskap:  
Hvordan er en vanlig dag i en familie?  
La elevene komme med innspill og forslag. 
 
Gruppene lager deretter et lite skuespill med dukkene.
Lag en dukketeaterforestilling hvor gruppene viser skuespillet  
sitt for klassen. Heng opp et teppe, slik at elevene er   
skjult bak teppet. 

Familien min
Denne aktiviteten er fin som en hjemmeoppgave.  
Elevene kan ta bilder av familiemedlemmene og skrive en  
setning om hver. Elevene kan presentere familiene sine for  
hverandre ved å vise fram bilder og tekst på en digital tavle.

Er familiene like?
Med utgangspunkt i hjelpeordene skal elevene snakke sammen 
med en læringsvenn. Hensikten er å sette ord på hvordan man 
gjør de ulike tingene hjemme i sin familie og få et innblikk i  
hvordan det gjøres i en annen familie. Elevene kan også bruke 
bilder og tegninger av familien som utgangspunkt og fortelle  
om de ulike rollene hvert enkelt familiemedlem har i familien. 

Fagfornyelsen LK 20 • Tverrfaglig tema:
• Kjerneelement: Identitetsutvikling og fellesskap

Ord å snakke om

Kompetansemål LK20 • beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på  
ulike familieformer og folkegrupper

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

• familie
• høytid
• regler
• adoptert
• storfamilieLæringsmål • lytte og samtale om temaet gjennom tekst og bilder

• lytte, gi respons og ta ordet i samtale og samarbeid med medelever
• kjenne til ulike familieformer, og om likheter og ulikheter innad i familier

Utstyr: 
• isoporkuler
• tøystykker
• garn
• blomsterpinne
• saks 
• lim

a

c

b



Jeg og de rundt meg

Forslag til flere aktiviteter

Familietreet til Matilde
Ta utgangspunkt i Matildes familietre (kopiark 3). Les teksten 
om Matilde sammen med elevene. Studer familietreet 
i fellesskap. Snakk om de ulike begrepene som er knyttet  
til den utvidede familien. Elevene kan tegne sitt eget familietre.   

Min familiebok
Jobb videre med utgangspunkt i Familien min (oppgave B)  
på side 9 i elevboka. Elevene lager en bok hvor de skriver litt  
om hvert familiemedlem eller personene de bor sammen med. 
De kan lime inn bilder og/eller tegne familiemedlemmene. 
Integrer elevens familietre i denne oppgaven. 

Spørreundersøkelse/intervju
Lag ulike spørsmål i fellesskap som elevene kan spørre de ulike 
familiemedlemmene sine om.  Spørsmålene kan handle om 
familiens favorittmat, familiens favoritt TV-program, familiens 
favorittaktivitet, viktige tradisjoner i familien og lignende.
Svarer familiemedlemmene det samme, eller er svarene ulike?

Faglig bakgrunnsstoff

Familien er det viktigste barnet har, og nettopp derfor er 
det så viktig at vi har et felles språk og en felles forståelse 
omkring dette temaet. Åpen dialog og kunnskap hjelper 
barna med å forstå verden. Det forhindrer antakelser, samt 
forebygger og river ned fordommer. Det er derfor viktig å vise 
mangfoldet rundt barns familier og nettverk.

I vårt samfunn er familieliv preget av mange ulike typer sam-
livsformer.  Valgmulighetene er flere, og det er økt aksept  
for at folk kan og ønsker å velge utradisjonelt.  
Det er fortsatt slik at de fleste velger mer tradisjonelle 
samlivsformer. Omlag 40 % av husholdningene i Norge er  
enslige personer. Resten er par eller familier i én eller  
annen form. 

Kjernefamilien er ennå den vanligste familieformen i Norge.  
I dag er det vanlig å velge samboerskap før man inngår 
 eventuelt ekteskap, eller leve videre i samboerskap med  
eller uten barn.  
 
Mange etabelerer nye forhold etter samlivsbrudd, hvor ny 
partner kanskje har barn fra tidligere forhold. I slike sammen-
henger snakker man gjerne om «mine, dine eller våre barn». 

Da er det vanlig å bruke begrepene utvidede eller sammen-
satte familier. Uttrykket «stjernefamilie» er også en vanlig 
betegnelse, som en motsats til «kjernefamilie». 
 
I 1993 vedtok Stortinget partnerskapsloven. Loven ga  
homofile rett til å registrere partnerskap. I 2008 fikk Norge  
en likestilt ekteskapslov. Denne innebærer at personer  
av samme kjønn kan inngå ekteskap. Samtidig innførte man  
at lesbiske kvinner kan søke om assistert befruktning og  
få barn sammen.  

I 2016 vedtok Kirkemøtet at likekjønnede par kan vie seg  
i kirken. Andelen barn som vokser opp med likekjønnede  
foreldre er økende, og det er viktig å gi alle barn kjennskap  
til dette, og normalisere alternative samlivsformer/familiefor-
mer. 

Alle barn i Norge har et sterkt rettsvern og de har samme  
rettigheter uansett familieform, uansett hvem som er  
foreldrene og hvordan familien er organisert. 

kilde: nyinorge.no (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Kopiark Nr.

• Mal til pinnedukke
• Hvem bestemmer?
• Familietreet til Matilde

1
2
3



Elevboka side 4–5

Maya får ny familie

Elevboka side 4

Før dere leser: Snakk med en læringsvenn.  
Hva betyr «Alle trenger en hånd å holde i»?
I arbeidet med dette oppslaget blir elevene kjent med  
et barn som bor utenfor sin opprinnelige familie. 
I mange klasser vil det være ett eller flere barn som er i en slik 
situasjon. Derfor kan dette være et tema som krever varsomhet. 
 
Forklar hva elevene skal lære om før du presenterer  
Før du leser-oppgaven. Elevene tenker gjennom hva uttrykket 
«Alle trenger en hånd å holde i» kan bety. Gi elevene litt tid til  
å tenke, før dere snakker om uttrykket i fellesskap. 
 
Led samtalen over til temaet. Snakk sammen om hva som kan 
være grunnen til at noen barn trenger en ny familie eller nye 
omsorgspersoner, i en periode, eller fram til barnet er 18 år.  
(se faglig bakgrunnsstoff). 

Illustrasjoner og tekst
Les teksten høyt sammen med elevene. Lag en samtale om 
hvordan de tror Maya hadde det den første tiden hos  
fosterfamilien. Snakk om illustrasjonene i tilknytning til teksten. 
Hvilke følelser viser Maya på de ulike illustrasjonene?  
Gi elevene anledning til å fortelle om situasjoner der de har følt 
seg usikre og redde. Snakk om hva man trenger for at man skal 
føle seg trygg. Skriv opp sentrale ord på en tavle.  
Ordet «klem» er nevnt flere ganger i teksten. Snakk om  
hvorfor en god klem kan være viktig og nødvendig.

Elevboka side 5 

Lesespørsmål
Se tips til gjennomføring av lesespørsmålene under  
generell del i lærerveiledningen.

Snakkeboksen
Snakk om spørsmålsstillingen i fellesskap.  
Hensikten er å reflektere sammen. Se bakgrunnsstoff  
for mulige innganger til samtalen. Ta høyde for at elever  
i klassen din kan befinne seg i en sårbar situasjon. 

Knutemor!
Knutemor er en gammel og morsom lek som egner seg i  
grupper opp mot 10–12 personer. I større klasser kan man 
lage to ringer. En viktig grunnregel er at elevene holder fast i 
hendene til hverandre under hele leken. Etter at elevene i ringen 
har viklet seg så mye som mulig inn i hverandre, roper alle på 
knutemor. Knutemor kommer og forsøker å løse opp knuten, 
uten at noen slipper tak i hverandre. 
 
En jeg er glad i
Oppgaven er å tegne en person man er glad i. 
Elevene finner selv ut hvem de vil tegne, men snakk gjerne  
i forkant hvem denne personen kan være. Elevene skal også 
skrive tre setninger om hvorfor de er glad i personen.

Et hjerte å gi bort
«Et hjerte å gi bort» er en fin aktivitet som alle elevene mestrer. 
Elevene tegner og klipper ut hjerter i filt, før de fester  
en blomstertråd i toppen av hjertet.  
Sett av god tid til aktiviteten slik at elevene rekker å lage flere 
hjerter. Hjertene egner seg godt som små julegaver, eller rett  
og slett som en liten oppmerksomhet til noen en er glad i. 
Sammen med tegningen og teksten i oppgave B,  
er dette er hyggelig gave å gi bort. 

Fagfornyelsen LK 20 • Tverrfaglig tema:
• Kjerneelement: Identitetsutvikling og fellesskap

Ord å snakke om

Kompetansemål LK20 • beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på  
ulike familieformer og folkegrupper

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

• trygghet
• fosterfamilie
• rus
• barns rettigheter
• hjelpetelefonLæringsmål • lytte og samtale om temaet gjennom tekst og bilder

• lytte, gi respons og ta ordet i samtale og samarbeid med medelever
• kjenne til at noen barn har andre omsorgspersoner utenom  

sin egen familie

Utstyr: 
• filt
• pepperkakeform 

(hjerte)
• tusj
• saks
• blomstertråd

a

b

c



Forslag til flere aktiviteter

Ny familie – ny skole – nye venner
Mange barn som flytter til en fosterfamilie, må også bytte  
skole og skape et nytt nettverk. Presenter følgende  
dilemma/problemstilling for klassen:

Tenk deg at Maya begynner i klassen din. Læreren har  
fortalt klassen at Maya bor hos en fosterfamilie.   
Du synes Maya er veldig stille og forsiktig. Du lurer på om  
Maya har det bra i klassen. Hva gjør du?

Del elevene i mindre grupper og la dem snakke  
sammen om ulike løsninger. Hva kan man gjøre hvis man tror 
noen ikke har det så bra eller tenker mye på noe?

«Mine familier» –prosjekt  
Dersom dere har mulighet, kan dere utvide oppgavene 
Et hjerte å gi bort og En jeg er glad i. Jobb tverrfaglig med  
kunst og håndverk og norskfaget.  

Norsk: Elevene kan skrive et lite dikt om familien sin eller  
personene de bor sammen med. Lag et felles tankekart og 
samle alle ord som passer under «Min familie», eller eventuelt 
«Mine familier». 

Kunst og håndverk: Hver elev lager mange små hjerter  
i tovet ull og fester en gulltråd mellom dem slik at det blir  
et girlander av hjerter.  

Dikt og girlander kan være fin høst- eller julegave å gi til 
familien sin eller de man bor sammen med. 

Fremgangsmåte – hjertegirlander
Legg rødt ull lagvis i fem lag oppå hverandre på flere stekebrett. 
Hvert lag med ull legger du motsatt vei av det forrige.
Hell varmt vann over ulla, og fordel deretter en kopp med  
grønnsåpe over. Bruk hendene og gni ulla til alt henger sammen. 
Skyll fem ganger i vann. Heng opp ulla til tørk.

Hver elev tegner 10 små hjerter (eller så mange som de er  
i familien) på ulla med en tusj. Bruk en liten pepperkakeform 
som mal. Klipp ut hjertene. Fest en gulltråd mellom hvert hjerte. 
La det være 10–15 cm mellom hvert hjerte.  
Pakk girlanderet inn i pent papir. Fest diktet til gaven.

Sang: Familien av Trond Viggo Torgersen

Jeg og de rundt meg

Faglig bakgrunnsstoff

Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som  
er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen 
besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms.  
Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

Andre hjelpetelefoner: På nettsiden psykiskhelse.no finnes 
en oversikt over ulike hjelpetelefoner. Her kan voksne, barn 
og unge finne aktuelle telefoner som kan hjelpe en videre i 
systemet.

Nyttig å vite om barnevernets oppgaver
I følge bufdir.no er barnevernets hovedoppgave å sikre at 
barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Videre skal barnevernet sørge for at barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår. Den hyppigste årsaken til barneverntiltak 
er ulike utfordringer ved foreldrenes evne til å gi omsorg til 
barna. I tilfeller der tiltak i hjemmet ikke er nok, og hjemmet 
ikke mestrer å gi trygg og god omsorg, kan barnet plasseres 
utenfor hjemmet. De fleste som plasseres utenfor hjemmet, 
blir flyttet til et fosterhjem. Andre plasseres i barnevernsinsti-
tusjoner eller i bemannende boliger. 

Ulike betegnelser
Fosterhjem: Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på 
barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre  
samarbeider med barneverntjenesten i kommunen, og i de  
fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og 
barnets fremtid.

Beredskapshjem: Beredskapshjem er fosterhjem som er 
engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel, som følge 
av en akuttsituasjon. Dette er en krevende oppgave som 
stiller særlige krav til beredskapshjemmet og familien som 
helhet.  
Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i  
en kort periode inntil en annen og mer varig løsning i  
fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til de flytter 
tilbake til foresatte. 

Familiehjem: Familiehjem tar imot barn og unge som har  
så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært  
fosterhjem. I mange tilfeller vil plassering i et familiehjem  
erstatte et institusjonsopphold. Familiehjemmet følges  
opp av egne konsulenter som instruerer og gir individuell  
veiledning. I tillegg får familiene støtte til oppgavene  
gjennom gruppesamlinger med andre familiehjem.

Besøkshjem: Som besøkshjem tar man imot et barn eller  
en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem,  
som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak 
og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgs- 
oppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem  
hos sine biologiske foreldre. Slektninger kan også være  
besøkshjem.

kilde: budir.no/Fosterhjem



Elevboka side 6–7

Min søster heter Trine

Elevboka side 6

Før dere leser: Syng sangen «Morgendagens 
søsken». Snakk sammen om hva sangen  
handler om. Skriv stikkord på tavla. 

Illustrasjoner og tekst
Tegneserien viser en situasjon som de fleste barn med søsken 
kan kjenne seg igjen i. Les tegneserien sammen med elevene. 
Snakk sammen om hvilke følelser Silje får i løpet av den lille 
tegneserien: Silje går fra å være forventningsfull/håpefull, til 
frustrert og deretter glad. det siste bildet viser at Silje fortsatt  
er sint og misfornøyd med situasjonen. Lag en samtale om 
hvorfor Silje får alle disse følelsene. 

Les faktaboksen nede til venstre høyt for elevene.  
Hva tenker elevene om Silje sin situasjon når de forstår  
at lillesøster Trine har Downs Syndrom?

Elevene kan lese tegneserien sammen med en læringsvenn.  
De kan fordele roller hvor den ene er jenta og den andre  
er moren. Bytt om på rollene. Lag et rollespill i klassen om denne 
eller lignende situasjoner som elevene kjenner seg igjen i.

Elevboka side 7

Lesespørsmål
Se tips til gjennomføring av lesespørsmålene  
under generell del i lærerveiledningen.

Snakkeboksen
Snakk om spørsmålsstillingen i fellesskap. Hensikten er  
å reflektere sammen. I dette tilfellet vil det være natulig  
å trekke inn ulike former for nedsatt funksjonsevne.  
Se faglig bakgrunnsstoff. 

Gi råd til Silje 
Diskuter i klassen i forkant: Hva kan dere gjøre når dere  
opplever at noe er vanskelig? Hvem kan dere spørre om hjelp? 
Hva kan dere gjøre hvis dere ser at noen har det vanskelig,  
eller synes noe er vanskelig? Hva kan man gjøre hvis noe  
spør dere om hjelp? 
 
Etter felles gjennomgang kan elevene deles i grupper.  
Med utgangspunkt i bilde nr. 4 kan elevene skrive et brev  
til Silje sammen. Hvilke råd kan de gi til Silje?

Utvid oppgaven ved å lage et rollespill om det samme.  
Ta utgangspunkt i bilde nr. 4, og lag et rollespill om hva som 
skjer videre. Hvordan løser Silje situasjonen? Snakker hun med 
foreldrene, besteforeldre eller vennene sine? Hva blir resultatet? 

Sint farge
Elevene jobber individuelt med oppgaven. I forkant kan dere se 
på forskjellige malerier, bilder og illustrasjoner som viser ulike 
følelser. Hvordan er farger med å uttrykke følelsene?

Sant eller usant?
Elevene kan gjennomføre oppgaven muntlig sammen med en 
læringsvenn. De leser annenhver påstand og svarer annen  
hver gang. Deretter kan elevene skrive setningene i kladde-
bøkene sine og omskrive påstandene slik at setningene blir 
korrekte. 

Å hjelpe hverandre
Lag en samtale om barna som er illustrert i oppgaven.  
Hvilken funksjonsnedsettelse har Magnus og LIne?  
Hvilke problemer og utfordringer tror elevene at de to barna 
møter på i løpet av en vanlig hverdag? Lag en liste på tavla.  
  
Del elevene i grupper. La gruppene snakke sammen om  
hvordan man kan bidra til en så normal hverdag som mulig  
for Magnus og Line. Hva kan skolen, lærere og barna gjøre  
for at Magnus og Line kan delta i ulike aktiviteter på  
lik linje med andre barn? 

Fagfornyelsen LK 20 • Tverrfaglig tema: folkehelse og livsmestring
• Kjerneelement: Identitetsutvikling og fellesskap

Ord å snakke om

Kompetansemål LK20 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
• samtale om kjensler og korleis eigne og andre sine grenser kan  

uttrykkjast og respekterast

• nedsatt  
funksjonsevne

• Downs syndrom
• følelser
• rådLæringsmål • lytte og samtale om temaet gjennom tekst og bilder

• kunne sette seg inn i andres følelser og uttrykke egne følelser 
• sette seg inn i hvordan det kan være å leve med søsken eller andre 

familiemedlemmer med nedsatt funksjonsevne  
• sette seg inn i ulike situasjoner som personer med nedsatt  

funksjonsevne kan møte på

a

b

c

d



Faglig bakgrunnsstoff

Nedsatt funksjonsevne 
Å ha nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller 
avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske,  
fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er imidlertid en svært sammensatt 
gruppe med ulike utfordringer. Nedsatt funksjonsevne kan  
være medfødt eller ervervet på et senere tidspunkt i livet.

Personer med nedsatt funksjonsevne kan deles inn  
i følgende hovedgrupper:
• Personer med synshemming
• Personer med bevegelseshemming
• Personer med hørselshemming
• Personer med utviklingshemming
• Personer med psykososiale funksjonsnedsettelser.

Nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemmet?
Når vi omtaler gruppen generelt sier vi «personer med nedsatt 
funksjonsevne» eller «mennesker med nedsatt funksjonsevne». 
Dette tydeliggjør at funksjonsnedsettelsen er noe man har,  
ikke noe man er.
 
Når vi forstår funksjonshemming på denne måten innebærer 
det at det er opp til samfunnet å jobbe for bedre tilrettelegging, 
slik at omgivelsene ikke skaper barrierer for noen. Dette gjøres 
blant annet ved å innføre standarder for universell utforming  
av bygninger, transportmidler, læremidler og så videre.

En funksjonshemming er med andre ord noe som oppstår  
i samspillet mellom personen og omgivelser som ikke er  
skikkelig tilrettelagt. Det er et politisk mål å arbeide for et  
inkluderende samfunn for alle. 

Kilde: bufdir.no

Forslag til flere aktiviteter

En annerledes bror eller søster
Ta utgangspunkt i kopiark 4. Les tekstene sammen med  
elevene. Lag en samtale med elevene om det dere leser.
Elevene kan jobbe sammen med en læringsvenn. De kan lese 
tekstene for hverandre og svare på spørsmålene knyttet til 
tekstene. 

Å snakke sammen
Ta utgangspunkt i kopiark 5. Kopiarket viser situasjoner hvor 
barn og voksne er uenige. Elevene kan jobbe med en lærings-
venn. Gi elevene tid til å diskutere illustrasjonene og til å lande 
på ett eller flere mulige svar. Vurder om svaret/svarene skal  
skriftliggjøres eller ei. Målet med oppgaven er å bevisstgjøre 
ytterligere rundt hvordan vi kommuniserer med hverandre  
for at mottakeren skal oppfatte budskapet.  
En oppfølgingsoppgave kan være at elevene tegner sitt eget 
bilde av god kommunikasjon.    

Ulike – men like mye verdt
Gi elevene tid til å lage tegninger av ulike barn. Her er det rom 
for ulike hudfarger, størrelser, hårfarger og funksjonshemninger. 
Klipp ut tegningen av de ulike barna. Lim tegningene på en  
jordklode som er klippet ut av blå kartong (A2). 
Lag en plakat som viser tittelen «Ulike – men like mye verdt».

Spørrespalte
Ta utgangspunkt i bilde nr. 4 på side 6.  
Elevene finner på egne spørsmål eller problemstillinger  
som de kan stille til en hjelpetelefon eller spørrespalte/chat.  
Bytt spørsmål med en læringsvenn. Læringsvennen  
formulerer et svar, enten skiftlig eller muntlig, og gir  
læringsvennen sin et godt råd.

Jeg og de rundt meg

Kopiark Nr.

• En annerledes bror eller søster
• Å snakke sammen    

4
5



Elevboka side 8–9

Vi er forskjellige

Elevboka side 8

Før dere leser: Tegn en blomst. Fargelegg blomsten i din  
favorittfarge. Heng opp alle blomstene på veggen.  
Tell alle fargene. 

Elevene tegner blomsten akkurat slik de ønsker. Lag klar en 
vegg som kan være en blomstereng. Når alle elevene har tegnet, 
fargelagt og heng opp blomsten sin, kan blomsterengen være 
utgangspunktet for en samtale knyttet til likheter og forskjeller 
– både i forhold til form, fargevalg og størrelser. Hvordan ville 
blomsterenga vært dersom alle blomstene var like?  
Trekk paralleller til likheter og forskjeller blant oss mennesker. 
Hva er det som gjør at vi er like og ulike? Hva er det som gjør  
at vi velger ulikt og liker ulike ting? La elevene tenke fritt  
omkring dette. Skriv stikkord på tavla.  

Illustrasjoner og tekst
Les tegneserien om Eyla sammen med elevene.  
Hvordan snakker de andre jentene om Eyla? Hva kaller de 
henne? Hvordan reagerer Eyla? Snakk sammen om hva jenta  
i bilde nr. 4 tenker. Hva tror elevene skjer i neste friminutt? 

Reflekter sammen rundt uttrykket »guttejente». Hva betyr det? 
Uttrykket »guttejente» er tradisjonelt benyttet nedsettende og 
har for mange en negativ klang. Men – er det negativt å like 
det gutta driver med, gå i gutteklær eller være interesser i det 
samme som dem? Kjør debatt!
 
Snu deretter tematikken til det motsatte kjønn. Det er ikke  
vanlig å bruke ordet «jentegutt», men kan likevel være  
illustrerende for elevene. Noen gutter liker det jenter holder på 
med, kler seg mer feminint og identifiserer seg i større grad med 
jenter enn gutter. Diskuter rollen. Er det vanskeligere å være 
jentegutt enn guttejente? Hvorfor er det slik?

Elevboka side 9

Lesespørsmål
Se tips til gjennomføring av lesespørsmålene  
under generell del i lærerveiledningen.

Snakkeboksen
Les sitatet fra kong Harald sin tale høyt for klassen.  
Reflekter sammen: Hva er det kongen mener å si i talen sin?

Hva vil du velge?
Elevene jobber hver for seg med denne oppgaven.  
De velger èn ting fra hver rad. Snakk sammen i klassen  
om mulige årsaker til at man velger ulikt.  
Slik kan svarene/valgene bearbeides:
• La elevene sammenligne svarene sine med en læringsvenn.  

De kan forklare/fortelle læringsvennen hvorfor de har valgt 
slik de har gjort. 

• Elevene kan skrive ned valgene sine på en lapp.  
La lappene være anonyme. Samle sammen alle lappene  
og lag en oversikt på tavla med tellestreker eller  
søylediagram. Hvordan fordeler valgene seg i klassen? 

Dilemma 
Oppgaveformen egner seg best for mindre grupper ledet av  
en voksen. Ideelt 3–6 elever i hver gruppe. Oppgaven kan  
også brukes som utgangspunkt til samtaler i hel klasse.  
Les dilemmaet høyt for elevene. Det finnes ikke fasitsvar til 
oppgaven. Hensikten er å stimulere til refleksjon. 

Regnbuehånd
Her er det natulig å snakke om regnbueflagget 
og symbolikken knyttet til fargene i flagget/
regnbuen. Regnbueflagget er et symbol på 
fellesskap og friheten til selv å definere sin  
identitet, kjærlighet og seksualitet. 
 
Regnbueflagget ble brukt første gang i 1978 i San Francisco 
under byens Gay and Lesbian Freedom Day Parade.
Det har blitt det viktigste symbolet for rettighetene og  
frigjøringskampen for t (homofile, bifile,  
trans, interkjønn og queer-personer). 

Fagfornyelsen LK 20 • Tverrfaglig tema: folkehelse og livsmestring
• Kjerneelement: Identitetsutvikling og fellesskap

Ord å snakke om

Kompetansemål LK20 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
• samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne  

og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
• reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val

• kjønnsroller
• kjønn
• likeverd
• å velge
• følelser

Læringsmål • lytte og samtale om temaet gjennom tekst og bilder
• lytte, gi respons og ta ordet i samtale og samarbeid med medelever
• kjenne til at kjønn er mer enn den tradisjonelle inndelingen gutt/jente.

a

b

c



Jeg og de rundt meg

Forslag til flere aktiviteter

Dilemmakort – Vi er forskjellige
Ta utgangspunkt i kopiark 6.  
Kopier opp og klipp ut slik at du har seks dilemmakort.
Velg ut ett dilemma som du introduserer for hele klassen. 
Del deretter elevene i grupper og la dem snakke sammen om 
ulike løsninger til problemstillingen. Ha en gjennomgang i et-
terkant slik at gruppene kan få presentert flere mulige løsnin-
ger. Lag nye grupper og la hver gruppe få trekke et dilemma 
fra bunken. Gruppene presenterer probelmstillingen og mulige 
løsninger for klassen i etterkant. 

Hva vil du velge?  
Ta utgangspunkt i kopiark 7. Hensikten med oppgaven er at 
elevene skal reflektere over hvorfor man tar ulike valg og liker 
forskjellige ting, samt at de skal kunne tenke gjennom egne 
oppfatninger og valg.  
Kopier opp et oppgaveark til hver elev. De svarer på oppgaven  
hver for seg og setter kryss på hva de mener. Gjennomgå  
oppgaven i forkant slik at elevene er kjent med hva de skal  
gjøre. Bestem på forhånd om elevene skal besvare anonymt 
eller om de skriver navnet på oppgaven. Ha en felles  
gjennomgang i klassen hvor dere teller opp svarene.  
Lag en liste/oversikt som viser hvordan meningene fordeler 
seg. Lag en samtale om resultatet. Hvorfor ble det slik?

Faglig bakgrunnsstoff

I arbeidet med leseteksten og tematikken som ligger i denne, 
er det naturlig å trekke inn ulikheter mellom kjønn og snakke 
om hva kjønnsroller og kjønn er. 

Kjønnsroller 
Kjønnsroller er definert som forventninger og kulturelle 
regler knyttet til det å være mann, kvinne, gutt eller jente. 
Kjønnsroller er med på å bestemme tankemønstre, følelser og 
atferd hos hver enkelt. Kulturen du vokser opp i, med familie, 
skole, venner og media, legger føringer for din oppfatning av 
rollen ditt kjønn har.  
 
Hva er kjønn?
Det kan være uvant for mange å tenke på kjønn som noe  
mer enn jente eller gutt/kvinne eller mann. Vær oppmerksom 
på at en andel barn ikke føler seg hjemme i det kjønnet de 
fikk tildelt ved fødselen, og enda flere ikke føler seg hjemme  
i kjønnsnormene selv om de ikke har problem med å definere 
seg som gutt eller jente. 

Kjønn er en grunnleggende side ved en persons identitet  
og det er derfor særdeles viktig å skape trygghet omkring 
temaet. Det er viktig at man åpner opp for å forstå kjønn 
bredere, i stedet for å fokusere på gutt og jente og definere 
hva som er hva, slik at barn som føler usikkerhet omkring 
dette, kan føle seg trygge på sitt kjønn uansett hvordan de 
oppfatter det. 

Lesestoff og aktuelle nettsteder
• Prinsesse Ivar – om barn og kjønnsidentitet 

GAN Aschehoug 2018
• foreningenfri.no

Kopiark Nr.

• Dilemmakort – Vi er forskjellige
• Hva vil du velge? 
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SAMFUNNSFAG

1

2

Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 2–3 i Spire 2 Samfunnsfag. Elevene leser tekstene og svarer på spørmålene.  
Spire 2 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt.

HVEM BESTEMMER I FAMILIEN?

Alle familier har regler, men hvem lager reglene?
I mange familier bestemmer begge foreldrene like mye.
I andre familier bestemmer én av foreldrene mest.
I noen familier bestemmer barna mye.
Hvordan er det i din familie?

Svar på spørsmålene.

Hvem skulle du ønske bestemte mest i din familie? 

 

Hvilken regel ville du ha laget hvis du bestemte alt?

Sett ring rundt de som du synes bestemmer mest i familien din.

MAMMA

BARNA ALLE

PAPPA

PAPPA og MAMMA



SAMFUNNSFAG

MOR: Synne 

Bror: Casper Bror: Jens

Farfar Farmor Morfar Mormor

Fetter: 
Manuel

Kusine: 
Marie

FAR: Tom-Eirik

Stesøster:
 Frida

Halvsøster: Pia

Ny kone: Line
Onkel JanOnkel Yngve

MATILDEHalvbror: Jon

FAMILIETREET TIL MATILDE

Matilde er 8 år. Hun har fem søsken, men bor ikke med alle sammen samtidig.
Den ene uka bor hun sammen med Jens og Casper. 
Uka etter bor hun sammen med Pia og Jan også. Da er det fem barn i huset.  
Noen ganger er Frida der også, selv om hun egentlig har flyttet. Frida er 23 år.  
 
Matilde gleder seg til neste uke, for da skal mammas familie ha fest for å feire 
den lille babyen til onkel Jan og onkel Yngve. Han heter Manuel. Onklene har 
adoptert ham fra Chile. Onkel Yngve og onkel Jan er Matildes yndlingsonkler.  
De finner alltid på mye moro.

Matilde har mange i familien sin.  
Les sammen om Matilde sin familie. Se på familietreet sammen.

Tegn ditt eget famlitetre.

Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 2–3 i Spire 2 Samfunnsfag. Elevene leser tekstene og svarer på spørmålene.  
Spire 2 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt.



SAMFUNNSFAG

MAL TIL PINNEDUKKE

Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 2–3 i Spire 2 Samfunnsfag.  
Spire 2 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt.



Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 6–7 i Spire 2 Samfunnsfag. Elevene leser tekstene og svarer på spørmålene.  
Spire 2 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt.

EN ANNERLEDES BROR ELLER SØSTER

EMILIE og MAJA

AMIR og AMINA

Lillebroren min er verdens snilleste. Han heter Isak  
og har Downs syndrom. Vi elsker å tøyse med hverandre. 
Jeg kan bli litt flau når Isak vil leke med vennene mine, for 
han vil alltid klemme dem. Samtidig er jeg veldig stolt av 
ham, fordi han alltid er så blid og tør å være seg selv.

Maja elsker musikk! Hun kan sitte i timevis å lytte  
til den samme sangen. Noen ganger danser vi sammen. 
Maja ler høyt mens jeg snurrer henne rundt med  
rullestolen. Søsteren min er multihandikappet.  
Hun må ha hjelp til det aller meste.

Broren min heter Amir. Han er blind. Amir vet alltid hvor 
jeg er, selv om jeg prøver å gjemme meg. Det er fordi han 
er god til å bruke hørselen. Det beste vi gjør, er å ligge helt 
stille i gresset. Da lytter vi etter lyder, og jeg forteller hva 
jeg ser. Jeg tenker aldri over at han ikke kan se.  
Jeg er vant til det.

SAMFUNNSFAG

Svar på spørsmålene

Hvorfor blir Sigve flau av Isak?

Hvorfor er Sigve stolt av Isak?

Hva gjør Emilie og Maja sammen?

Hvordan greier Amir å finne Amina når de leker gjemsel?

Hva liker Amir og Amina å gjøre?

1

2

3

4

5

ISAK og SIGVE
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