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1SAMFUNNSFAG

INNHOLD

Jeg og de rundt meg Side x

Jeg og der jeg bor Side x

En dag i ditt liv Side x

Jeg og samfunnet Side  x

Jeg og tiden Side x

Da mormor var skolejente Side x
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Årsplanlegging
Spire 1 Samfunnsfag

Måned Tema Side Kopiark

August Jeg og de rundt meg • Bare du er deg, side 2–3
• Jeg liker å ...
• Bare jeg er meg

September Jeg og de rundt meg
• Familier, side 4–5
• I klasserommet, side 6–7

• De jeg bor med
• Famlitetre
• Jeg ser ...
• Rommet mitt
• Superregel

Oktober Jeg og de rundt meg
• En venn
• Følelser

• Dilemmakort – En venn
• Finn ordene
• Følelser
• Trekk en følelse

November Jeg og der jeg bor
• På skoleveien
• Simon øver seg

• Bruker du hjelm?
• Hva hører sammen?
• Trafikklys

Desember
Jeg og der jeg bor
Jeg og der jeg bor – Utforsk!

• I trafikken
• En dag i ditt liv

• HVordam kommer du
deg til skolen?

• Min hverdag
• Hva er klokka når ...?

Januar Jeg og samfunnet • Rettigheter
• Alle barn har rett til
• Rettighetslabyrinten
• Fargerik due (mal)

Februar Jeg og samfunnet • Den nye jenta • Besøk den nye jenta

Mars Jeg og samfunnet • Miljøklubben
• Miljølotto
• Miljøspillet

April Jeg og samfunnet • Jeg mener! • Dilemmakort – Jeg mener!

Mai Jeg og tiden • Da mormor var liten
• Da de gamle var barn
• Leker før og nå
• Papirdukke

Juni Jeg og tiden – Utforsk! • Da mormor var skolejente • Da mormor var skolejente

Årsplanlegging – Spire 2 Samfunnsfag © GAN Ascehehoug 2020 – kopiering tillatt
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Til læreren

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, erfare, 
skrive, tegne og lage. Praktiske aktiviteter og varierte  
innfallsvinkler gir et godt utgangspunkt for samtaler og 
diskusjoner omkring aktuelle samfunnsfaglige temaer.  
Spire 1 Samfunnsfag gir elevene et solid grunnlag for  
videre læring.  
 
Spire 1 Samfunnsfag og Spire 2 Samfunnsfag dekker til 
sammen kompetansemålene etter 2. trinn.  
Du finner en oversikt over kompetansemål og læringsmål 
for hvert oppslag i lærerveiledningen. 

Gjør deg kjent med boka
Oppslagene i boka er bygget opp slik at elevene kjenner 
igjen formen når de arbeider med de ulike temaene, selv 
om det er variasjon i tekst- og oppgaveform. Gjør deg kjent 
med innholdet og målet med oppslagene før dere starter  
på et tema. Hvert oppslag har en egen tekst til læreren. 
Teksten gir tips til hvordan læreren kan gjennomføre  
arbeidet med temaet. Ytterligere informasjon om arbeids-
metoder, flere oppgaver knyttet til emnet og kopioriginaler 
finner du i lærerveiledningen. 

Utforsk! 
«En dag i livet ditt» og «Da mormor var skolejente» skiller 
seg fra de øvrige oppslagene. Her skal elevene utforske  
et tema og gå mer i dybden. Elevene må ta i bruk det de  
har jobbet med og lært i 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 er det 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. Det er  
viktig å snakke om, og forklare begreper, ord og uttrykk 
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 forstå, beskrive og huske temaene 
de har arbeidet med. 

• 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. Les teksten for elevene, samles teksten og 
la elevene lese enkeltord, deler av, eller hele teksten selv. 
Vend tilbake til teksten underveis i arbeidet med aktivi-
tetene på oppgavesiden. Dette vil bidra til at elevene får 
bedre forståelse for teksten.

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. 

• Hva vil du svare?
Spørsmålene er knyttet til fag-/samtaleteksten. Målet er 
at elevene skal huske, men også forstå det de har lest. 
Spørsmålene kan brukes muntlig i hel klasse, i mindre 
grupper eller med en læringsvenn. Gi elevene tid til å 
diskutere seg imellom, før dere gjennomgår spørsmålet  
i fellesskap. Det ene svaralternativet er ikke alltid mer  
riktig enn det andre, og kan bidra til å åpne opp for  
videre diskusjon og refleksjon.  
I boka besvarer elevene spørsmålene ved å sette ring 
rundt et av svaralternativene.

• Dilemma 
I hvert kapittel får elevene presentert et dilemma.  
Dilemmaoppgaven kan gjennomføres i hel klasse,  
i mindre grupper eller sammen med en læringsvenn.  
Les og forklar dilemmaet for elevene før de setter i gang. 
Det finnes ikke fasitsvar på dilemmaoppgavene, noe som 
er viktig å presisere for elevene. Avslutt med en felles 
samtale og refleksjon rundt oppgaven i etterkant.  
I lærerveiledningen finner du flere dilemmaoppgaver. 
 

Lykke til!
Liv Anne Slagsvold Vedum,

august 2020



BARE DU ER DEG
Elevboka side 2–3

Elevboka side 2

Før dere leser: Alle synger sammen: Hei, hei, hei, jeg heter ...
Snakk sammen om hva dere gjør når dere synger sangen.  
Hva betyr det å presentere seg selv? Hva gjør man når man 
presenterer seg selv. Snakk om hvordan alle eier sitt eget navn 
og at navnet er en viktig del når du skal presentere deg. Det er 
også viktig å få vite navnet til en annen når man skal bli kjent.

Hei, hei, hei, jeg heter Hanne
Hei, hei, hei - hva heter du?

Hei, hei, hei, jeg heter Anton
Hei, hei, hei - hva heter du?

Sangen kan også synges på engelsk:

Hi, hello, my name is Petter
Hi, hello, and who are you?

Illustrasjoner og tekst
Se på illustrasjonen sammen. Ta utgangspunkt i spørsmålene  
i teksten til læreren på side 2.
Les teksten høyt for elevene mens de følger med på teksten  
i boka. Hva tenker elevene når de hører teksten? Hva betyr det 
å være seg selv? Hva er det alle har, men som likevel er unikt? 
Kan noen bestemme over tankene dine?

Gå på jakt etter ord i teksten som starter på bokstaven D.  
Hvilke ord er det? Skriv dem på tavla og snakk om  
ordene: du, deg, dine, ditt. 

Elever som har knekt lesekoden kan avkode teksten på nytt, 
gjerne flere ganger, for repetert lesing.  
  
Lag en fortelling om jenta på side 2 
Gjennomfør aktiviteten i fellesskap eller del elevene i grupper.  
Gruppene kan dikte opp, enten gjennom samtale, tegning og/
eller tekst:
• navn på jenta
• hvor hun bor
• hvem hun bor med
• hva hun liker å leke 
• hva hun gjorde før hun sette seg på huska
• hva som kommer til å skje videre 

Gå innom alle gruppene og hør hva elevene har diktet opp. 
Gjenfortell de ulike fortellingen for klassen. 
Presenter for elevene at de også skal lage «fortellingen»  
om dem selv i arbeidet med dette temaet.

Elevboka side 3

Snakkeboksen
Snakk om spørsmålsstillingen i fellesskap. Hensikten er  
å reflektere sammen. Når man snakker om å være ulike,  
er det like relevant å snakke om å være like. 

Hva vil du svare?
Se tips til gjennomføring av lesespørsmålene under  
generell del i lærerveiledningen.

Her er jeg
Med utgangspunkt i samtalene omkring tekst og illustrasjon, 
kan elevene presentere seg selv. La det være opp til elevene 
hva de vil fortelle om seg selv og hvordan de ønsker å gjøre det. 
Elever som vil forsøke å skrive ord eller setninger, kan  
oppmuntres til å gjøre dette. 

LIlle speil
Dette er en øvelse hvor elevene skal speile hverandre.  
Da må de konsentrere seg og følge godt med på hverandre.
Aktiviteten er fin å gjøre både i klasserommet og i gymsalen.
 
I klasserommet: Elevene jobber i par og sitter rett overfor  
hverandre på hver sin side av en pult. Den ene er speil og den 
andre skal speile seg. Eleven som speiler seg skal gjøre ulike
bevegelser med armene, hendene, hodet og ansiktet.  
Den andre speiler alle bevegelsene. Elevene skal være lydløse, 
for et speil kan jo ikke lage lyd.
Bytt roller etter en stund.

I gymsalen: Elevene kan jobbe i par. 
De står overfor hverandre i hver sin 
rokkering. Gjennomfør på samme 
måte som beskrevet over, men 
denne gang skal de bruke hele 
kroppen.

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

• tanker
• bestemme
• jeg
• du
• ulik
• lik

Læringsmål • lytte og samtale om temaet gjennom tekst og bilder
• lytte, gi respons og ta ordet i samtale og samarbeid med medelever
• presentere seg selv, kunne sette ord på hva de liker/ikke liker



Forslag til flere aktiviteter

Jeg liker å ...
Ta utgangspunkt i kopiark 1. Hver elev får et kopiark hver. 
Jobb med bildene på kopiarket på ulike måter:
1) Elevene jobber hver for seg. De setter ring rundt aktivite-
tene de liker å gjøre. Deretter kan de sammenligne med en 
læringsvenn. Har de satt ring rundt like/ulike aktiviteter? Snakk 
sammen i fellesskap slik at elevene kan fortelle hva de liker å 
gjøre og eventuelt hvorfor. Ha en samtale om hvorfor man liker 
ulike ting og aktiviteter.  
2) Elevene jobber i par. Kopier og klipp ut bildene.  
Elevene legger kortene på bordet med baksiden opp.  
Trekk et kort annen hver gang. Når de trekker et kort, skal de 
se på kortet og si f.eks.: Jeg liker å huske fordi / Jeg liker ikke å 
huske fordi ...
3) Lotto: Klipp ut og laminer bildene. Lag ordkort som passer  
til hvert bilde. Laminer kortene. To og to elever spiller sammen 
og finner ord og bilde som passer sammen.
4) Finn parene: Kopier opp to eksemplarer av kopiarket.  
Klipp ut og laminer bildene. Elevene spiller sammen to og to. 
Finner de to like bilder, beholder de kortene. 

Bare jeg er meg ... 
Ta utgangspunkt i kopiark 2. Kopier op til hver elev, gjerne i A3. 
Eleven tegner ansiktet sitt eller limer inn bildet av ansiktet sitt.
Fargelegg kroppen og miljøet rundt huska. Eleven kan skrive 
navnet sitt, alderen sin og gjerne en egenskap ved dem selv på 
linjene under. Gi skrivehjelp dersom eleven har behov for det. 
Alternativt kan man laminere og klippe ut huskene med foto av 
eleven på. Øverst kan man lage hull til hyssing, henge alle hus-
kene på en gren som henger i klasserommet, eller henges  
på tegning av et stor gren på veggen e.l. 
Lag en utstilling i klassen.

Jeg ser ...
Læreren finner fram et speil, ser seg selv i speilet, og beskriver  
det han/hun ser, f.eks.: Jeg ser en menneske med mørkt hår. 
Håret er langt og krøllete. Huden er brun. Midt i fjeset er det en 
nese. Den er litt spiss ... 
En frivillig elev kan gjøre det samme, for å modellere for  
medelevene. Deretter kan to og to elever samarbeide om  
oppgaven.  

Tegn barna i full størrelse 
Finn en rull med papir. Tegn rundt eleven mens han/hun ligger 
på gråpapiret. Eleven maler tegningen av seg selv etterpå.  
Vent til malingen har tørket før dere klipper ut kroppen.  
Lag en utstilling av kroppene til alle elevene.

Aktuelle sanger
• Du har to øyne av Sissel Castberg
• Hode, skulder, kne og tå
• Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du?

Jeg og de rundt meg

Faglig bakgrunnsstoff

Jeg
Psykologen Erik Erikson har laget en modell om  
menneskets utvikling av jeg-et og identitet gjennom livet.  
Han beskriver en følelsesmessig utvikling som pågår fra  
vugge til grav, i samspill med omgivelsene. 

Erikson hevder at barn allerede mellom 1,5–3 års alder 
danner en jeg-bevissthet rundt egen kropp og hva kroppen 
kan brukes til. Fra 3 til 6 års-alder preges barn av mye energi,  
nysgjerrighet, samt at de utvikler en identitet rundt eget 
kjønn. Med utgangspunkt i Eriksons modell vil det si at  
1. klassingen allerede har en iboende jeg-bevissthet. 

Samtidig hevder en annen psykolog, Jean Piaget, at barnet 
tenker mer logisk og målbevisst i 6–7- års alderen. Det er i 
dette aldersspennet barnet gradvis mestrer å se verden fra 
andres ståsted. Det betyr at mange av 1. klassingene er  
modne til å samarbeide med medelevene og kan se det andre 
viser og forklarer dem. Med andre ord vil klassemiljøet og 

gruppedynamikken vil være med å påvirke hver enkelt elevs 
utvikling og syn på seg selv, som igjen er en del av JEG-et. 

kilde:

Identitet
Identitet kan bety det samme som personlighet, den man er. 
Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. 
I psykologien brukes identitet om den del av personens selv-
oppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk 
for vedkommende. «Å finne sin identitet» vil si å danne et 
selvbilde man føler man kan akseptere og leve opp til, og  
så etablere en livsstil som svarer til dette bildet.

kilde: Store Norske Leksikon

Kopiark Nr.

• Jeg liker å ...
• Bare jeg er meg

1
2



Elevboka side 4–5

FAMILIER

Elevboka side 4

Før dere leser: Hva er en familie? Snakk med en læringsvenn. 
Gi elevene et minutt til å snakke med en læringsvenn om hva  
en familie kan være. Er det vanskelig å sette ord på, kan  
elevene beskrive sin egen familie. Lag deretter en samtale om 
temaet i en mindre gruppe ledet av en voksen, eller i hel klasse.  
Skriv opp ord på en plakat som elevene bruker for å forklare 
begrepet familie. Heng opp plakaten. Legg til nye ord etter  
hvert som dere jobber med temaet, slik at det danner seg  
et tankekart. 

Illustrasjoner og tekst
Se på illustrasjonen sammen. Ta utgangspunkt i spørsmålene  
i teksten til læreren på side 4. 
Les de ulike snakkeboblene høyt sammen med elevene.  
Ha fokus på én snakkeboble om gangen, og ha en samtale  
omkring familien som er beskrevet. Er det noen av elevene  
som kjenner seg igjen i noe av familiene? Merk at variasjonene  
i familieformer- og situasjoner kan være store. Dette er det  
viktig å vite noe om og ta hensyn til som lærer. Likeså er det  
noe elevene skal lære om, og respektere. 

Gå på ordjakt. Skriv opp familieord som mamma, pappa,  
mor, far på en tavle. Les ordene sammen med elevene.  
Elevene leter deretter i teksten etter ordene.  
Hvor mange ganger er ordene nevnt?

Elever som har knekt lesekoden kan avkode teksten på nytt, 
gjerne flere ganger, for repetert lesing. 

Elevboka side 5 

Snakkeboksen
Snakk om spørsmålsstillingen i fellesskap. Hensikten er  
å reflektere sammen. Her er det viktig å få frem at familier er 
ulike  og liker å gjøre forskjellige ting. Ta høyde for at elever  
i klassen din kan befinne seg i en sårbar familiesituasjon og 
kanskje ikke kan eller ønsker å fortelle noe i slike samtaler. 

Hva vil du svare?
Se tips til gjennomføring av lesespørsmålene under  
generell del i lærerveiledningen.

Familien min!
Elevene limer inn bilder eller tegne personer som er viktige  
for dem. Elevene kan fortelle en læringsvenn hvilke personer 
han eller hun har tegnet i ruten, f.eks.: Dette er min mamma. 
Hun har lyst hår og hun liker å gå på ski. Her er pappa. Han har 
skjegg og er flink til å lage mat. I en felles gjennomgang  
i klassen, kan elevene velge seg én av personene og si fortelle 
hvem det er, hva vedkommende heter og si én god egenskap 
som personen har. 
 
Familietre
Aktiviteten fungerer fint som en hjemmelekse.  
Hjemmearbeid: Eleven får med seg nok blanke ark til å tegne 
hendene på.  Hjemme skal eleven tegne rundt hånda til alle 
som eleven bor sammen med. Eleven fargelegger og klipper ut 
hendene. Inni hver hånda skriver eleven navnet  
familiemedlemmet som hånda tilhører. 

På skolen: Kopier opp kopiark 4 i A3 til hver elev. Fargelegg eller 
mal trestammen.Familiehendene limes på trestammen. Lag en 
utstilling.

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
• bo sammen

Læringsmål • lytte og samtale om temaet gjennom tekst og bilder
• lytte, gi respons og ta ordet i samtale og samarbeid med medelever
• kjenne til hva en familie er og at familier er ulike

a

b



Forslag til flere aktiviteter

De jeg bor med
Ta utgangspunkt i kopiark 3. Aktiviteten kan gjøres som  
hjemmelekse. Elevene tegner eller limer et bilde av  
personene som de bor sammen med inni huset.  
Elevene kan få hjelp hjemme til å skrive navn og relasjon.  
Alternativt kan elevene tegne seg selv inne på rommet sitt  
eller familien som gjør noe sammen. Fargelegg huset.  
Klipp ut og brett huset etter anvisningene.  
På skolen kan elevene bruke huset som et utgangspunkt  
for å fortelle hvem de bor med og hvor de bor. 
Heng husene opp på veggen slik at elevene kan åpne  
hverandres hus og «gå på besøk».
 
Som et alternativ, kan elevene ta bilder av familiemedlemmene 
med et nettbrett. Deretter tegner de huset sitt i et tegne- 
program på nettbrettet. Til slutt limer de inn bildene av familien  
i huset. Skriv relasjonen til hvert familiemedlem (bror, søster, 
mor, far e.l.) Skriv ut det elevene har laget og lag en utstilling  
i klasserommet.

Familiebok
Elevene lager en side om hvert familiemedlem, enten på et nett-
brett, i kladdebok eller på ark. Her kan de bruke bildene som de 
tok i forbindelse med oppgaven nevnt ovenfor. De som strever 
med å skrive, kan tegne noe som passer til bildet. Tips til tekst: 
navn på familiemedlem, alder, relasjon til barnet, interesser.

Familie i plastelina
Eleven bruker plastelina til å modellere sin familie.  
Snakk sammen om kriterier for oppgaven før elevene setter  
i gang. Et viktig kriterium er at størrelsen på figuren viser om 
det er ett av barna i familien eller en voksen. Likeså skal antall 
figurer stemme med antall familiemedlemmer.   

Aktuelle sanger
God morgen alle sammen, god morgen far og mor
Ro, ro til fiskeskjær
Morgendagens søsken av Eivind Skeie.

Jeg og de rundt meg

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, og forhindrer antakelser, forebygger og 
river ned fordommer. Det er derfor viktig å vise mangfoldet 
rundt barns familier og nettverk.

Familieliv er i vårt samfunn er preget av mange ulike typer  
samlivsformer. 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.

• De jeg bor med
• Familietre

3
4



Elevboka side 6–7

I KLASSEROMMET

Elevboka side 6

Før dere leser: Fortell den du sitter ved siden av, om noe  
du liker med klassen du går i. 
Hjelp elevene i gang med samtalen ved å gi dem noen stikkord  
de kan snakke ut fra, slik som f.eks. hva er bra med klasserom-
met, hva er morsomt å gjøre i klassen, hva er morsomt å gjøre i 
friminuttet, og hvem har du det morsomt sammen med?

Illustrasjoner og tekst
Snakk om hvar dere ser i illustrasjonen. Ta utgangspunkt i 
spørsmålene i teksten til læreren på side 6. Snakk sammen om 
hva dere ser i deres eget klasserom. Hvordan er pultene plassert 
og hva ser dere på veggene? Hvor mange er dere i klassen? 
Hvor mange gutter og hvor mange jenter?
Les lærerens snakkeboble. Hva mener læreren med det hun 
sier? Hva skal til for at alle skal ha det bra i klassen?  
Les deretter det som står på tavla og det som gutten sier.  
Snakk deretter om hvilke regler som finnes i deres klasse. 

Elevboka side 7

Snakkeboksen
Snakk om spørsmålsstillingen i fellesskap. Hensikten er  
å reflektere sammen. Reflekter omkring reglene dere har  
og skisser tenkte situasjoner hvor regelen ikke fantes,  
Hvis for eksempel regelen Rekk opp hånda ikke fantes  
– hvordan hadde det vært i klasserommet da? 

Hva vil du svare?
Se tips til gjennomføring av lesespørsmålene  
under generell del i lærerveiledningen.

Klasserommet 
Før elevene starter med selve aktiviteten, kan dere beskrive 
klasserommet sammen. Hvilken form har selve rommet?  
Hvor mange vegger, dører og vinduer er det? Hvordan er  
vinduene plassert i forhold til døra? Snakk om plasseringen av 
tavle, kateter, pulter, stoler, skap, hyller og andre ting som finnes 
i klasserommet. Bruk preposisjoner aktivt for å beskrive: 
Kateteret står foran tavla. Vasken er ved siden av døra. 

Når elevene har oversikt over sentrale ting i klasserommet og 
plasseringen av dem, kan elevene starte med å tegne et kart 
over klasserommet. Vis elevene hvordan de skal se  
klasserommet fra fugleperspektiv. Tegn opp formen på rommet 
på en tavle. Elevene gjør det samme i sin bok. Tegn inn døra og 
vinduer før elevene tegner inn pulter og andre ting i kartet.  

Alternativt kan elevene tegne en plass i klasserommet de  
liker godt, f.eks. lesekroken, sin egen plass eller utsikten ut  
av vinduet. 
Elever som er motivert og ønsker å skrive om klasserommet  
sitt, kan oppmuntres til å gjøre dette.  
De kan skrive f.eks.«Jeg liker»-setninger som en  
forlengelse av Før dere leser-oppgaven.

Dilemma
Dilemmaet som elevene møter her, er nært knyttet til  
regler som er vanlig å ha i en klasse. Ofte kan det oppstå  
konfliktsituasjoner knyttet til opprydning:  
Hvem har ansvaret og hvem skal ta ansvaret?  

Les dilemmaet høyt for klassen. Snakk sammen om mulige 
løsninger i fellesskap, eller la elevene snakke sammen  
i mindre grupper om hva de ville gjort i en slik situasjon. 
Ha en gjennomgang i fellesskap og la gruppene fortelle om 
hvilke mulige løsninger de kom fram til.  
Knytt dilemmaet til en tenkt eller kjent situasjon i egen klasse  
dersom dette er en enklere inngang for elevene.  

Dilemmaet kan også  
gjennomføres som et rollespill.  
Gjennom rollespillet kan elevene 
komme på ulike løsninger som de 
ellers kanskje ikke ville klart  
å sette ord på. 

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

Ord å snakke om

Kompetansemål LK20 • Utforske og gi eksempler på hvordan barn kan påvirke avgjørelser  
og samarbeide om demokratiske prosesser.

• klasserom
• regler
• lære
• læringsvenn
• kart

Læringsmål • lytte og samtale om temaet gjennom tekst og bilder
• ytte, gi respons og ta ordet i samtale og samarbeid med medelever
• reflektere over hvorfor man har regler og hvordan regler blir til

a

b



Faglig bakgrunnsstoff

Regel
Regel er en bestemmelse om eller norm for hvordan  
man skal handle, opptre, gå fram i en bestemt type situasjon 
eller sammenheng, et prinsipp som man er pålagt å følge,  
en retningslinje eller forskrift.

Norm
En norm er en regel som sier noe om forventet oppførsel.
I en sosial gruppe vil det alltid være en tendens til at det 
danner seg visse mønstre som det forventes at individene 
skal handle og tenke i samsvar med. Normer betegner slike 
mønstre som er relativt stabile over tid.
Normene er som regel uskrevne.

Kilde: Store Norske Leksikon 

Forslag til flere aktiviteter

Jeg ser ...
Ta utgangspunkt i kopiark 5. Elevene ser på illustrasjonen og 
skriver setninger om klasserommet som starter med «Jeg ser». 
Elevene som ikke har kommet så langt i sin lese- og skriveopp-
læring kan tegne noen av tingene de ser i sitt eget klasserom 
eller i illustrasjonen.

Rommet mitt
Ta utgangspunkt i kopiark 6. Dette er en fin hjemmelekse hvor 
elevene skal tegne kart over soverommet sitt. Snakk i forkant at 
de må se rommet i fugleperspektiv og tegne formen på rommet 
før de tegner sentrale steder og ting. 
På skolen kan elevene fortelle og forklare kartet over rommet 
sitt til en læringsvenn. Deretter kan de bytte kart og  
gjenfortelle kartet/beskrivelsen for hverandre eller til en annen 
medelev.

Superregel
Ta utgangspunkt i kopiark 7. Elevene skriver eller tegner en re-
gel som de synes er viktig. Det kan være en regel som allereder 
finnes i klassen eller en helt ny regel. Heng opp alle reglene på 
veggen i klassen. Hvor mange hadde samme regel? Var det 
noen som hadde en helt egen regel som ingen andre hadde?

Jeg og de rundt meg

Kopiark Nr.

• Jeg ser ... 
• Rommet mitt   
• Superregel

5
6
7

Superregel!



Elevboka side 8–9

EN VENN

Elevboka side 8

Før dere leser: Gjennomfør leken Hemmelig venn.
Oppgaven egner seg godt som ukelekse den perioden temaet 
vennskap står på dagsorden. Elevene i klassen får utdelt hver 
sin lapp med navnet til en medelev. På lappen står navnet på 
elevens hemmelige venn. Læreren bør notere ned navnet på 
hvilken elev som får hvilket navn, i tilfelle noen skulle glemme 
hvem de er hemmelig venn for. 
Før elevene setter i gang bør klassen ha en felles brainstorming 
på hvordan og hva den hemmelige vennen kan gjøre.
Dette kan for eksempel være: Si noe hyggelig, gi et kompliment, 
være hjelpsom, invitere inn i leken, gi en tegning eller en fin 
stein, plukke noen vakre blomster eller perle et armbånd.
Tips elevene om at en medelev eller en voksen på skolen kan 
overbringe hilsenen slik at de ikke blir avslørt, for litt av gleden 
er å gjette og lure på hvem som er den hemmelige vennen. 
Avklar i forkant hvor lenge hemmelig venn-oppdraget skal vare. 
Foreta oppdateringer i klassen underveis, for å sikre seg at alle 
får en form for oppmerksomhet fra sin hemmelige venn. 

Illustrasjoner og tekst
Ta utgangspunkt i teksten til læreren på side 8 når dere jobber 
med leseteksten. Målet med arbeidet er å skape bevissthet 
omkring hva en venn og et vennskap er. I tillegg er det en  
målsetning at arbeidet med tekst og oppgaver skal bidra til  
å bygge relasjoner elevene imellom. Lag en samtale rundt hva 
de forskjellige barna på side 8 sier om hva en venn er.
La elevene fortelle om vennskap fra barnehagen eller andre  
steder enn på skolen. Har elevene venner de savner?  
Og hvordan får man nye venner? Har elevene «vennskapstips»?
Hvordan kan man se at barna som sitter sammen oppe i treet  
er venner? Hva sier de til hverandre?  Lag setninger sammen. 

Snakk også sammen om det motsatte: Om å være uvenner. 
Hvorfor kan man bli uvenner? Hvordan kan man bli venner 
igjen? La elevene fortelle om egne erfaringer og opplevelser.

Elevboka side 9

Snakkeboksen
Viderefør samtalen fra leseteksten ved å lage et tankekart.  
I midten skriver du: En god venn. Reflekter sammen og la  
elevene komme med innspill som fylles inn i tankekartet. Sørg 
for at samtalen kretser rundt problemstillingene hvordan en god 
venn bør være og hvordan kan de selv kan være en god venn.

Lesespørsmål
Se tips til gjennomføring av lesespørsmålene  
under generell del i lærerveiledningen.
 
Vennen min og jeg
Elevene har ulike erfaringer med vennskap og dette må tas  
høyde for når man jobber med temaet. Har du elever som  
strever med vennskap, kan du lese en fortelling om vennskap  
i forkant. Elevene kan tegne en situasjon fra fortellingen. 
Se side XX for boktips.

Vær en god venn –rollespill 
Dette er en situasjon som en del elever kan kjenne seg igjen i. 
Når leken i friminuttet blir voldsom kan noen barn reagere  
med å bli engstelige. De kan trekke seg unna og ønsker ikke 
delta. Det kan det være vanskelig for medelevene å få dem med 
i leken igjen. Den engstelige eleven kan oppleve å bli utestengt 
fra leken uten at dette har vært medelevenes intensjon. 

Les situasjonen høyt for elevene. Ha en samtale om flere slike 
situasjoner som kan oppstå. Del elevene inn i grupper på tre 
eller fire elever. En elev er Ola. De andre elevene er lekekame-
ratene. Hjelp elevene i gang ved å lage en rammefortelling: 
Hvilken lek har barna lekt? Hvor foregikk leken? Hva skjedde? 
Hva foreslår elevene som mulige løsninger på Olas problem? 
Hva kan Ola gjøre selv?

Ha fokus på at det er viktig at hver enkelt elev må bidra i et 
klassemiljø, med fokus på inkludering og toleranse for ulik- 
heter. Likeså er det viktig å få frem at elevene ikke skal løse alle 
utfordringer selv, men at de voksne er ressurspersoner som kan 
gi råd eller hjelpe konkret i situasjonen. Elevene må oppleve at 
takhøyden er lav for å ta kontakt med voksne.

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

• venn
• uvenn
• vennskap

Læringsmål • lytte og samtale om temaet gjennom tekst og bilder
• lytte, gi respons og ta ordet i samtale og samarbeid med medelever
• kunne sette ord på hva en god venn kan være og hva som er viktig  

i et vennskap

a

b



Jeg og de rundt meg

Forslag til flere aktiviteter

Rollespill 
Del elevene i grupper. Fordel rollespillene nedenunder på 
gruppene. Flere grupper kan arbeide med samme rollespill, 
men vil kanskjekomme fram til ulike svar. Snakk sammen  
om de ulike løsningene som presenteres. 

To eller tre elever leker sammen i sandkassa. De ser 
at en tredje elev sitter for seg selv og er lei seg.  
Hva kan elevene som sitter i sandkassa gjøre?
 

En elev hører at to andre elever sier stygge ting om  
en elev i klassen. Hva bør den som hører dette si til  
de to som snakker stygt?

Dilemmakort – En venn 
Ta utgangspunkt i kopiark 6. Klipp ut dilemmakortene og legg 
dem i en liten boks. Trekk ett eller to dilemmaer fra boksen 
hver dag så lenge dere jobber med temaet vennskap. 
Jobb med problemstillingen i fellesskap i starten. Plukk ut ett 
eller to dilemmaer som elevene kan jobbe med i mindre  
grupper. Snakk sammen om forslagene elevene har til  
løsninger. 

Finn ordene
Ta utgangspunkt i kopiark 7. Elevene kan jobbe sammen med 
en læringsvenn. I denne oppgaven kan de sterke leserne finne 
ordene i bokstavnettet ved å lese dem. De som ikke har knekt 
lesekoden helt ennå, kan gjenkjenne ordbildene. 

Vennskapsbånd
Bruk restegarn til å flette, tvinne eller fingerhekle vennskaps-
bånd. For å sørge for at alle i klassen mottar et vennskapsbånd, 
kan læreren samle inn alle sammen og legge dem i en fin eske. 
Uten å se oppi esken, kan hver elev trekke et vennskapbånd.
Da blir dette en slags en symbolsk handling for å markere at 
alle i klassen er klassevenner, og at alle har ansvar for at alle 
har en venn i klassen.

Boktips
• Hvem kan redde Albert Åberg? av Gunilla Bergström
• Vær en god venn: En liten hjelpebok for barn om vennskap 

av Christine A. Adams og R.W. Alley (ill.)
• Bøkene om Karsten og Petra av Tor Åge Bringsværd  

og Anne Holt (ill.)
• Venner, uvenner og fremmed av Trond Brænne

Sanger
• Tenkj om vi var venner av Trond Brænne og Geir Holmsen
• Vi er ikke like av Finn Andersen
• Gode venner av Jon Hildrum og Kai Lennert Johansen
• Du har noe ingen andre har
• Venner (Kaptein Sabeltann) av Terje Formoe
• 1,2,3 ... Klapp/hopp

Filmer
• Lille store hjerte. Episode 3, Vennskap NRK TV
• Være venner. NRK Super
• 3 venner. NRK Super

Faglig bakgrunnsstoff

Opplæringsloven
Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og 
vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Videre sier Opplæringsloven § 9a–3 første ledd:
«Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit 
godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve 
tryggleik og sosialt tilhør..»

kilde: Lovdata.no 

Et godt skolemiljø er skolens ansvar
Elevene kan i skoletiden ikke i samme grad som voksne  
velge sitt miljø. Derfor har skolen er særdeles viktig ansvar 
for å legge til rette og sørge for at alle elever har en positiv 
opplevelse av skolegangen. 

Elever som opplever å bli utsatt for mobbing, vold, rasisme 
eller ulike former for diskriminering, skal kunne stole på at 
skolen tar problemene deres på alvor. Skolen skal, eventuelt 
i samarbeid med andre myndigheter, iverksette nødvendige 
tiltak for å stanse slik atferd. Loven gjelder også andre former 
for krenkende ord eller handlinger, slik som negative, enkelt-
stående utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv.

Kopiark Nr.

• Dilemmakort – En venn
• Finn ordene 

6
7



Elevboka side 10–11

FØLELSER

Elevboka side 8

Før dere leser: Tegn ansiktet ditt. Vis hvordan du føler deg 
akkurat nå.
En inngangsport til temaet er å la elevene tegne sitt eget ansikt, 
med hovedvekt på at de skal få frem hvordan de føler seg  
akkurat nå. Én måte å forklare oppgaven på, kan være at  
læreren tegner seg selv på tavla. Ha fokuset på munnen du  
tegner. Buer munnen oppover, er den en rett strek eller buer 
den nedover? Tårer er også et element som forsterker en 
følelse. Forklar elevene hvorfor du tegnet som du gjorde, med 
utgangpunkt i hvordan du føler deg nå. Etter at elevene har  
tegnet ferdig, kan de få ett minutt hver til å vise tegningen sin  
til en læringsvenn. De skal også med ord forsøke å forklare  
hvilken følelse tegningen uttrykker. Ha en gjennomgang i  
klassen i etterkant. Hvilke ord om følelser brukte elevene?  
Skriv ordene på tavla. 

Generelt
Det er i denne boka valgt å legge fokus på de fem grunn- 
følelsene redsel/frykt, sinne, glede, skyld og tristhet. Med andre 
ord er følelser som nysgjerrighet/interesse/engasjement , skam 
og avsky ikke belyst. En sammensatt følelse som sjalusi, er hel-
ler ikke med. Disse følelsene er like viktige som alle andre, men 
vi har valgt å forholde oss til følelsene som er enklest  
å forklare for 1. klassingen. Både for barn og voksne kan det 
være vanskelig å sett navn på hvilken følelse en kjenner på.  
Derfor er det viktig er det å gi barna redskap til å beskrive  
hvordan de føler det inni seg. Eller hva de opplever når de føler 
seg slik. Ved å øve seg på å sette ord på følelsen, vil bevisst- 
heten rundt egne reaksjoner og følelser øke. Samtidig vil det 
være lettere for andre å forstå og gjenkjenne det de beskriver. 

Illustrasjoner og tekst 
Ta utgangspunkt i teksten til læreren på side 10 når dere jobber 
med leseteksten. Ta for dere én følelse av gangen. Skriv de ulike 
følelsesordene på tavla. Les ordene i kor. Gjennomfør en mime-
lek i etterkant hvor dere i fellesskap mimer de ulike følelses-
uttrykkene som er vist på side 10. Vis de ulike følelsene i «kor». 
Deretter kan elevene jobbe sammen to og to. Den ene mimer en 
følelse og den andre gjetter hvilken følelse det kan være.  
Bytt roller annen hver gang.

Elevboka side 9

Snakkeboksen
Jobb videre med de ulike følelsesordene fra side 10. 
Reflekter sammen omkring hvor i kroppen vi kan kjenne de  
ulike følelsene. Kjenner vi de ulike følelsene på samme sted  
i kroppen? Er det forskjell på gode og vonde følelser?
Og hvordan kjennes de ulike følelsene? Hva får du lyst til å gjøre 
når du kjenner bestemte følelser?

Lesespørsmål
Se tips til gjennomføring av lesespørsmålene  
under generell del i lærerveiledningen.
 
Velg en følelse 
Elevene jobber hver for seg med denne oppgaven. Det kan 
være lettere å angripe oppgaven dersom det kan knyttes til en 
situasjon som de husker. Ha en samtale i forkant hvor elevene 
får anledning til å fortelle om hva de følte eller opplevde i ulike 
situasjoner. Når følte du deg redd? Hva gjorde deg redd? osv.
Tegn en gang du følte ... 

Trekk en følelse 
Bruk kopioriginal nr. 9. Lag klassesett av kortene. To eller tre 
elever kan samarbeide om et sett med kort. La en gruppe elever 
demonstrere hvordan kortene kan brukes før alle gruppene 
starter på egenhånd. Eleven skal vise følelsen kortet beskriver 
både med bruk av ansiktsmimikk og kroppsspråk. 

Andre måter å bruke kortene på:
Elevene jobber to og to. Den ene eleven trekker et kort.  
Den andre eleven skal førsøke å vise/mime den motsatte  
følelsen av det som kortet viser. 

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

• følelser
• skyld
• sint
• glad
• irritert
• trist
• redd

Læringsmål • lytte og samtale om temaet gjennom tekst og bilder
• lytte, gi respons og ta ordet i samtale og samarbeid med medelever
• kjenne til ulike typer følelser
• kunne gjenkjenne følelser. både hos seg selv og andre

a

b



Jeg og de rundt meg

Forslag til flere aktiviteter

Hva gjør deg ...? 
Ta utgangspunkt i kopiark 9. Klipp opp ordkortene.  
Legg dem i en eske.
Tegn to store sirkler på en tavle (se ill.). La en elev trekke ett 
kort fra esken. Heng kortet opp i sirkelen den ene sirkelen. 
Spør elevene hva som er den motsatte følelsen av det som 
stod på kortet. Skriv den motsatte følelsen i den andre sirkelen. 
Nå skal dere utforske hva som kan skape disse to følelsene hos 
dere. Skriv stikkord i de to sirkelene ut fra elevenes innspill. 

Fotoutstilling
Hver elev arbeider med en llæringsvenn. Elevene tar bilder 
av hverandre med nettbrett mens de lager utrykk i ansikt 
som beskriver en følelse. Bildene kan skrives ut og samles til 
en utstilling. Utstillingen kan deles inn etter de fem følelsene 
elevene har arbeidet med. Oppgaven kan også løses ved at 
elevene tar et bilde for hver følelse og lager sin egen bok om 
følelser på nettbrettet.

Musikk og følelser
Finn ulik type musikk som beskriver forskjellige følelser. Lag en 
samtale om det dere hører. Hvilke følelser vekker musikken i 
elevene? La elevene bevege seg og danse til musikken. 

Boktips
• Da lillesøster Kanin gikk seg aldeles bort  

av Ulf Nilsson og Eva Eriksson
• Du er en feiging Albert Åberg av Gunilla Bergstrøm

Sanger/musikk
• Jeg blir så glad når jeg ser deg av Geir Hegerstrøm
• Morgenstemning av Edvard Grieg
• I Dovregubbens hall av Edvard Grieg
• Ikke redd – Fantorangen/NRK Super
• Air av Johann Sebastian Bach
• Vem kan segla forutan vind? 

Film/serier
• Fantorangen. NRK Super, sesong 8  

Episoder: 1. Sjenert. 2. Sint. 3. Glad 4. Skyldfølelse  
5. Sjalu 6. Redd 7. Lei seg 8. Overrasket. 

Faglig bakgrunnsstoff

Følelser 
Følelser er medfødte kroppslige «programmer» hos alle  
mennesker. Følelser hjelper oss til å håndtere utfordringer 
man møter på. Alle følelser er knyttet til viktige behov. Frykt er 
for eksempel en reaksjon på at behovet for trygghet er berørt, 
sinne er en reaksjon på at behovet for grenser og respekt er 
berørt, og skam er en reaksjon på at behovet for aksept og 
anerkjennelse er berørt. Funksjonelle følelser setter kroppen 
og psyken i bedre stand til å håndtere det som har utløst 
følelsen. For eksempel er frykt en reaksjon på fare.  
Denne følelsen gjør kropp og hode bedre i stand til å forsvare 
seg eller unnslippe det som er farlig. 

Noen ganger reagerer man uten at det egentlig er viktige 
behov som er berørt, for eksempel hvis vi har mye angst uten 
at det er farlige ting som skjer eller at vi blir overdrevent sint 
for bagateller. 

Barn trenger et ordforråd og et verktøy for å kunne kjenne 
igjen og uttrykke følelsene sine. Like viktig er det for barnet  
at voksne møter følelsene deres på en hensiktsmessig måte. 
Å bekrefte følelser gjør at barnet blir mer tilgjengelig for å ta 
imot støtte og hjelp.

Kopiark Nr.

• Følelser 
• Trekk en følelse 

8
9

GLAD

ros klem

når noen kommer 
på besøk

når jeg 
scorer mål

når noen sier 
dumme ting

miste noe

kjeft

TRIST



SAMFUNNSFAG

Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 2–3 i Spire 1 Samfunnsfag. Beskriveslse av aktiviteten finner du på side XX i veiledningen. 
Spire 1 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

JEG LIKER Å ... 



Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 2–3 i Spire 1 Samfunnsfag. Beskriveslse av aktiviteten finner du på s XX i veiledningen. 
Spire 1 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

BARE JEG ER MEG

A4
A3

SAMFUNNSFAG
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Brett

Brett

Brett

A4
A3

Førsteklasselærer 2019–2020 © GAN Aschehoug – kopiering tillatt.

SAMFUNNSFAG

DE JEG BOR MED

Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 4–5 i Spire 1 Samfunnsfag.  
Spire 1 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt.



Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 6–7 i Spire 1 Samfunnsfag. 
Spire 1 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

ROMMET MITT 
Tegn et kart over rommet ditt. 

Tegn eller skriv om noe du liker på rommet ditt.   

1

2

SAMFUNNSFAG



Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 6–7 i Spire 1 Samfunnsfag. Elevene tegner/skriver en regel de synes er viktig.
Spire 1 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

SUPERREGEL 

Viktig regel!

SAMFUNNSFAG



Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 8–9 i Spire 1 Samfunnsfag. Gjennomgå dilemmaene i hel klasse før elevene jobber i grupper og diskuterer mulige løsninger.  
Spire 1 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt.

DILEMMAKORT – EN VENN

Dilemma 1 – En venn

Du er nesten ferdig med å bygge et sandslott. 
Vennen din spør om å få være med. Du har lyst 
å si nei, fordi du er redd slottet vil bli ødelagt. 
Hva sier du til vennen din?

Dilemma 2 – En venn

Du synes Tobias er grei. Du vil gjerne bli  
venn med ham. En dag spør Tobias om du  
vil bli med å spille fotball. Fotball er det verste 
du vet. Hva svarer du?

Dilemma 4 – En venn

Du og en venn har avtalt å spille Minecraft 
sammen etter skolen. Plutselig hører du  
vennen si ja til å bli med en annen kompis 
hjem. Hva sier du til vennen din? 

Dilemma 5 – En venn

Det vanlig å invitere alle jentene (eller alle  
guttene) i klassen din er når det er bursdag.  
Du leker mest med jentene (guttene) i en  
annen klasse. Hvem inviterer du?

Dilemma 7 – En venn

Sabrine og du er gode venner.  
Hun sier at du alltid må være enig med henne 
hvis dere skal være venner. Må du det?

Dilemma 8 – En venn

 

Runa spør om du synes den nye sekken 
hennes er fin. Du synes ikke det.  
Hva svarer du?

Spire 1 Samfunnsfag – GAN Aschehoug

Spire 1 Samfunnsfag – GAN Aschehoug

Spire 1 Samfunnsfag – GAN Aschehoug

Spire 1 Samfunnsfag – GAN Aschehoug

Spire 1 Samfunnsfag – GAN Aschehoug

Spire 1 Samfunnsfag – GAN Aschehoug

SAMFUNNSFAG



Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 8–9 i Spire 1 Samfunnsfag. Snakk om de ulike ordene før elevene gjør oppgaven. 
Spire 1 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt.

FINN ORDENE

Klarer du å finne alle 
ordene i rutenettet?

W T U N O P F D

S D A J U D E S

S P V E N N O N

N Z Å N V W G I

A Q Ø T A H L L

K H L E K E A L

K B N A E T D R

E X G U T T I W

• SNAKKE
• JENTE
• GUTT
• LEKE
• GLAD
• SNILL

SAMFUNNSFAG



Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side xx i Spire 1 Samfunnsfag. Elevene skriver inn i snakkeboblen. Alternativt kan de klippe ut ordene og lime i snakkeboblene.
Spire 1 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

FØLELSER

SKYLD REDD

GLAD
SINT TRIST

Jeg er 

Jeg er 

Jeg er 

Jeg føler 

Jeg er 

SAMFUNNSFAG




