
 

Årsplan naturfag 5.trinn 2019/20 
 

Uke Emne Læringsmål. Kompetansemål Forslag til innhold i 
timene 

35 - 36 Hvordan vet du 
det egentlig? 

-Finne ut hvordan vi kan 
vite noe om verden, hva en 
forsker gjør og finne ut av 
metoder for hvordan vi 
kan forske selv. 

- Eleven skal  kunne ormulere 
naturfaglige spørsmål om noe han/hun 
lurer på, foreslå mulige forklaringer, 
lage en plan og gjennomføre 
undersøkelser. 

- Samtale om hvorfor det i 
naturvitenskapen er viktig å lage og 
teste hypoteser ved systematiske 
observasjoner og forsøk, og hvorfor det 
er viktig å sammenligne resultater. 

Lese, skrive og samtale 
om naturvitenskaplige 
emner 
 
Læringsstrategier og 
grunnleggende ferdigheter 
 
Begreper 
 
Hypoteser og forsøk 
 
Ekskursjoner 
 

37-41 Skogen Lære om ulike typer skog 
Lære om hvilke planter 
som lever i skogen 
Lære om hvilke dyr som 
lever i skogen 

- Elevene skal kunne planlegge og 
gjennomføre undersøkelser  i noen 
naturområder i samarbeid med andre. 

- Elevene skal kunne beskrive kjennetegn 
til et utvalg av plante, sopp- og 
dyrearter og fortelle hvordan disse er 
ordnet systematisk. 

41  Høstferie   
42-47 Kroppen, det 

store samspillet 
Lære om innsiden av 
kroppen og om oppgavene 
til de indre organene. 
Lære hvordan delene i 
kroppen er avhengig av 
hverandre. 

- Elevene skal kunne beskrive organer i 
menneskekroppen og deres funksjoner 

- Elevene skal kunne beskrive skjelettet 
og muskler og gjøre greie for hvordan 
kroppen kan bevege seg 

Lese, skrive og samtale 
om naturvitenskaplige 
emner 
 
Læringsstrategier og 
grunnleggende ferdigheter 



- Elevene skal kunne beskrive i 
hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og 
hvilken funksjon det har i kroppen. 

 
Begreper 
 
Hypoteser og forsøk 
 
Ekskursjoner 

48-51 Kjemi, hva 
skjer’a? 

Lære om hva en kjemisk 
reaksjon er og hvordan du 
kan kjenne igjen kjemiske 
reaksjoner. 

- Elevene skal kunne gjennomføre forsøk 
med kjemiske reaksjoner og forklare 
hva som kjennetegner disse rekasjonene 

52 - 53  Juleferie   
1 - 6 Magnetisme, en 

ekte kraft. 
Lære om hva magnetisme 
er, hvordan magneter 
virker og hvordan du kan 
lage dem. Lære om hvor 
du finner magneter på 
jorda og hvordan 
magnetismen kan lede oss 
på riktig vei. 

- Elevene skal kunne gjennomføre forsøk 
med magnetisme og elektrisitet, 
beskrive og forklare. 

Lese, skrive og samtale 
om naturvitenskaplige 
emner 
 
Læringsstrategier og 
grunnleggende ferdigheter 
 
Begreper 
 
Hypoteser og forsøk 
 
Ekskursjoner 

7 Vinterferie 
8 -12 Puberteten Lære hvorfor du kommer i 

puberteten, hvordan 
kroppen forandrer seg i 
puberteten, hvordan hodet 
forandrer seg i puberteten, 
hvordan kjønnsorganene 
virker. 

- Elevene skal kunne forklare hva som 
skjer under puberteten (og samtale om 
ulik kjønnsidentitet og variasjon i 
seksuell orientering.) 

- Beskrive utviklingen av 
menneskekroppen fra befruktning til 
voksen. 

Spørsmål 
Helsesøster 
Gutte-/jentegrupper 
Film 

13 Påskeferie 



14-16 Mennesket og 
skogen. 

Hvorfor er skogen viktig 
for mennesker og hvorfor 
må vi være forsiktige når 
vi bruker skogen.  
Lære om jakt og nyttige 
vekster i skogen. 

- Elevene skal kunne planlegge å 
gjennomføre undersøkelser i noen 
naturområder i samarbeid med andre. 

- Elevene skal kunne fortelle om hvordan 
noen plante, sopp- og dyrearter brukes i 
ulike tradisjoner, bl.a. den samiske. 

Ekskursjon 
Forsøk 
Lese 
Skrive 
Samtale

 
17-20 Teknologi og 

design: 
Bevegelser i leker 
og maskiner 

Lære om rotasjon og andre 
typer bevegelse, hvordan 
en type bevegelse kan 
forvandles til en annen og 
hvordan lage leker som 
kan bevege seg. 

- Elevene skal kunne planlegge, bygge 
og teste mekaniske leker og forklare 
prinsipper for mekaniske overføringer 

Teknolab 
Forsøk 
Praktisk arbeid 
Digitalt 

21-23 En verden av 
stein 

Planeten blir født, hvorfor 
er steiner forskjellige, 
magmatiske, sedimentære 
og metamorfe bergarter, 
fjellet forteller, 
menneskene og metallene. 

- Kunne undersøke og beskrive sentrale 
egenskaper ved noen mineraler og 
bergarter og hvordan de har blitt 
dannet. 

Lese, skrive og samtale 
om naturvitenskaplige 
emner 
 
Læringsstrategier og 
grunnleggende ferdigheter 
Begreper 
Hypoteser og forsøk 
Ekskursjoner 

24-25 Et mylder av 
skapninger. 

Lære om livet på jorda, 
alle er i slekt, 
plante-sopp-dyreriket, fisk, 
amfibier, krypdyr, fugler 
og pattedyr 

- Elevene skal kunne beskrive kjennetegn 
til et utvalg av plante, sopp- og 
dyrearter og fortelle hvordan disse er 
ordnet systematisk. 

 
 


