
 

LOKALE MÅL I NATURFAG 

 

 
 



  



FORMÅLET MED NATURFAG 

Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og 
livsformer og vår plass i naturen og i universet og er på den måten en del av vår kultur. 
 
Naturvitenskapens lover og teorier er modeller av en sammensatt virkelighet, og disse modellene endres eller videreutvikles gjennom nye 
observasjoner, eksperimenter og ideer. En viktig del av allmennkunnskapen er å kjenne til at naturvitenskapen er i utvikling, og at forskning og 
ny kunnskap i naturvitenskap og teknologi har stor betydning for samfunnsutviklingen og for livsmiljøet. 
Selv om naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner som biologi, fysikk og kjemi og geofag, er målet at skolefaget naturfag både teoretisk og 
praktisk framstår som et helhetlig fag. 
 
Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til 
bærekraftig utvikling. I denne sammenhengen har samer og andre urfolk kunnskap om naturen som det er viktig å vise respekt for. Samtidig skal 
naturfag bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, 
individ, teknologi, samfunn og forskning. Dette er viktig for den enkeltes mulighet til å forstå ulike typer naturvitenskapelig og teknologisk 
informasjon. Dette skal gi den enkelte et grunnlag for deltakelse i demokratiske prosesser i samfunnet. 
 
Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle 
kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter. Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i 
situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår. Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratoriet og 
ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon. 
Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster, metoder og teknologiske løsninger gir et godt grunnlag for yrkesfaglige 
utdanninger, videre studier og livslang læring i yrke og fritid. 
  



Grunnleggende ferdigheter i naturfag 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I naturfag forstås 
grunnleggende ferdigheter slik: 

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er 
skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere spørsmål og 
hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive 
tilbakemeldinger er viktig i naturfag. 

Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på 
Internett. Lesing i naturfag innebærer også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler.  

Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og 
diagrammer med naturfaglig innhold. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike 
typer data.  

Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, 
dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er 
digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De 
digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. 



Hovedområder i naturfag 
Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Faget er et 
fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike 
utdanningsprogrammene. Naturfag har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og i videregående opplæring etter Vg1 i studieforberedende og 
yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. 

Oversikt over hovedområder:Forskerspiren 

Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg 
om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, 
diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen.  

Mangfold i naturen 

Sentralt i dette hovedområdet står utvikling av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. For å kunne snakke sammen om dette mangfoldet må man 
kunne navn på noen plante- og dyrearter og på de delene som inngår i samspillet i et økosystem. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for 
bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Feltarbeid 
legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området. I Vg1 er dette hovedområdet kalt bærekraftig utvikling som uttrykk for vektlegging 
innenfor hovedområdet.  

Kropp og helse 

Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre 
står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette 
området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse. I Vg1 er dette hovedområdet kalt ernæring og helse som uttrykk for 
vektlegging innenfor hovedområdet.  

Verdensrommet 

Dette hovedområdet dreier seg om vårt eget solsystem, jordas plass og det ytre verdensrom. Gjennom forskning og teknologiske nyvinninger øker kunnskapen 
om verdensrommet. Mediene informerer hyppig om denne kunnskapen. Emnet egner seg til å trekke inn framtidsperspektiver og åpner dermed for 
nysgjerrighet, undring og fascinasjon. 

I Vg1 er dette hovedområdet kalt stråling og radioaktivitet som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet. 

Fenomener og stoffer 

Hovedområdet omfatter sentrale områder fra fysikk og kjemi. Her behandles hvordan stoffer er oppbygd, reagerer med hverandre, sentrale fenomener som 
lyd, lys, elektrisitet og magnetisme, energi og energikilder. 

Området dreier seg om sammenhenger mellom fenomener, og hvordan mennesker har lært seg å utnytte ulike fenomener og stoffer. 

I Vg1 er dette hovedområdet kalt energi for framtiden som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet.  

Teknologi og design 

Emnet teknologi og design er et flerfaglig emne der naturfag, matematikk og kunst og håndverk samarbeider. Teknologi og design dreier seg om å planlegge, 
utvikle og framstille produkter til nytte i hverdagen. Samspillet mellom naturvitenskap og teknologi står sentralt i dette hovedområdet. Naturfaglige 
prinsipper vil være et grunnlag for å forstå teknologisk virksomhet. 

I Vg1 er dette hovedområdet kalt bioteknologi som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet.  



LEGGE TIL RETTE FOR NYSGJERRIGHET OG UTFORSKING 
I naturfag handler mye om å skape nysgjerrighet rundt hvorfor ting er som 
det er.  

På alle trinn skal det legges til rette for at elevene skal få utforske og gjøre 
undersøkelser. Dette er knyttet opp mot hovedområdet forskerspiren. 

Nysgjerrigpermetoden en fin måte å jobbe slik på. Hele hefte finner dere her: 

https://nysgjerrigper.no/filearchive/nysgjerrigpermetodenweb.pdf 

Les mer på: www.nysgjerrigpermetoden.no  

Det skal legges til rette for minst et prosjektarbeid knyttet opp mot en slik 
tankegang(forskerspiren) på hvert trinn.  

 

 

 

  

Progresjonsplan - forskerspiren: 

1. trinn: Elevene skal undre seg og stille spørsmål til det de ser 
rundt seg.  

2. trinn: Elevene skal bruke sansene til å utforske verden rundt seg 
og beskrive egne observasjoner.  

3. trinn: Elevene skal være så selvstendige som mulig i innhenting 
og systematisering av informasjon.  

4. trinn: Elevene skal presentere resultatene utenfor klassen.  

5. trinn: Elevene skal lage en plan for å undersøke en 
selvformulert hypotese.  

6. trinn: Elevene skal bruke digitale hjelpemidler for å finne 
informasjon og publisere resultater.  

7. trinn: Elevene skal kunne forklare hvorfor det er viktig å lage 
og teste hypoteser. 

https://nysgjerrigper.no/filearchive/nysgjerrigpermetodenweb.pdf
http://www.nysgjerrigpermetoden.no/


FORSLAG TIL TEMA PÅ TRINNENE 
Naturfag er et fag som det passer godt å se i sammenheng med andre fag som matematikk, kunst og håndverk, kroppsøving, norsk osv. Under følger en oversikt 
over temaer som passer på de ulike trinnene. Når dere lager periodeplaner kan det være nyttig å knytte målene fra flere fag opp mot samme tema, eller knytte 
dette temaet innunder andre temaer dere jobber med.  

 

HOVEDOMRÅDE 

TEKNOLOGI & 
DESIGN 

MANGFOLD I 
NATUREN 

KROPP OG HELSE 

FENOMENER OG 
STOFFER 

VERDENSROMMET 

1.trinn 

BYGGE EN BÅT - 
FLYTE 

PLANTER OG DYR 

ÅRSTIDER 

 

Biotop: SKOGEN OG 
BEKKEN 

KROPPEN MIN  (ytre 
organ) 

SANSENE 

VANN 

LYS 

LYS OG VARME 

FLYTE 

ÅRSTIDER 

2.trinn 

LAGE EN DRAGE - 
SVEVE 

BONDEGÅRDEN 

DYR I NÆROMRÅDET  

 

Biotop: SKOGEN  

KROPPEN MIN (indre 
organ) 

STOFFER (fast, 
flytende, gass) 

FARESYMBOL 

SVEVE 

 

JORDA, MÅNEN og 
SOLA 

ÅRET RUNDT 

3.trinn 

BYGGE EN 
VEKTSTANG - 

BALANSE 

BLOMSTER 

KRETSLØPET I 
NATUREN 

DYREVELFERD 

Biotop: HAGEN 

LIVSSYKLUSEN TIL 
MENNESKER 

EN REISE I KROPPEN 

VÆRET 

LUFT 

LYD 

BRONSE 

SVEVE 

KILDESORTERING 

STJERNEHIMMEL 

4.trinn 

BYGGE BROER - 
BÆREEVNE og 

KONSTRUKSJON 

 

FUGLER 

SMÅDYR 

DINOSAURER 

NÆRINGSKJEDER 

NATURVERN 

Biotop: SKOGEN 

SYKDOM 

SKJELLETT OG 
MUSKLER 

STOFFER 
(temperatur og 

tilførsel av vann) 

JERN 

KILDESORTERING og 
NATURVERN 

SOLSYSTEMET 
(PLANETER) 

5.trinn 

BYGGE EN MEKANISK 
LEKE  

SMÅDYRENENS 
VIKTIGE OPPGAVER 

YTRE PÅVIRKNING 

KLASSIFISERING AV 
PLANTER OG DYR 

  

Biotop: BEKKEN 

PUBERTET - KJØNN 

HJERTE OG BLOD 

LUNGER 

NYRER 

  

EN VERDEN AV 
STEIN (mineraler, 

bergarter, vulkaner) 

MAGNETER 

KJEMISKE 
REAKSJONER 

ÅRSTIDER, FLO OG 
FJÆRE 

6.trinn 

LAGE EN LEKE MED 
ROTASJON OG 

BEVEGLESE 

PLANTER 

SPIRE OG GRO 

KLASSIFISERING - 
SYSTEMATIKK 

Biotop: BARSKOGEN 
OG BEKKEN 

SKJELLETT 

ØRET 

VÆRET 

LYD 

JORDA BLIR TIL 

7.trinn 

BYGGE EN ROBOT 

FJÆRA OG HAVET 
(leirskole) 

PÅ VIDDA 

Biotop: FJÆRA OG 
HAVET, FJELLET OG 

VIDDA 

RUSMIDLER 

HJERNEN, ØYNENE 

FORDØYELSE 

ENERGI 

ELEKTISITET 

UNIVERSETS 
BYGGEKLOSSER 

JORDA, SOLA, 
MÅNEN 



FORSLAG TIL UTFORSKENDE PROSJEKTER  
 

 
1.TRIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. TRINN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.TRINN – TREET I SKOGEN 
Vi finner et rognebærtre i 
nærområdet som vi følger gjennom 
alle de 4 årstidene. Elevene skal 
gjennom dette prosjektet observere 
og dokumentere treets forandringer 
gjennom et år.  
Eksempel på dokumentasjon kan 
være tegning, fotografering, 
muntlig fortelling, konkreter (blad) 
og skrift i loggboken. Registrer 
gjerne treet og dets ulike faser på 
www.miljølære.no   

 

2.TRINN - BONDEGÅRDEN  
Vi drar på bondegårdsbesøk. Elevene velger seg ut et 
dyr på forhånd. På besøket skal de finne ut så mye 
de kan om dyret og ta bilder. De kan finne mer 
informasjon om dyret i bøker og på internett. 
Elevene får skrive en oppgvae om dyret og 
presentere arbeidet for klassen. 
 
Trinnet har også et storylineopplegg til temaet 
“Bondegården”. 

 

3.TRINN – HVOR BLIR DET AV SØPPLA? 
Vi graver ned ulike materialer på et merket område. 
Elevene skal observere nedbrytingsprosessen over tid. 
Dette følger vi opp ut 7. trinn. Dokumentasjon av 
prosessen gjennom alle årene.  
Vi kan grave ned:  tyggis, plastpose, papirpose, 
bananskall, brød og andre elevvalgte gjenstander/avfall.  
 
Elevene får prøve å lage en egen komposthaug og ha 
ansvaret for denne hele året, slik at det til slutt blir jord 
til blomsterkassene våre.  
  

4.TRINN – FUGLEFORING 
Vi lager fuglebrett og meiseboller som vi setter ut i 
skolens biotoper. Knytter dette opp mot observasjon 
og fotografering av stamfuglene våre.  
 
4.TRINN - PLANETENE 
Elevene jobber i grupper og lager en powerpoint om 
en av planetene i solsystemet vårt. Informasjonen 
skal dokumenteres og presenteres muntlig for alle på 
trinnet.  

 

5.TRINN – NEBRYTERE 
Vi studerer meitemarken og bryter 
ned blader som faller av trær. Hvilke 
blader liker meitemarken best? Vi 
knyter en tråd til bladet og binder 
det fast i trestammen. Da kan vi 
følge med på om bladet er dradd ned 
i jorden av meitemarken, og bruke 
tråden til å trekke det opp igjen. På 
denne måten lærer elevene hvordan 
blader kan brytes ned.  
Ved å bruke et terrarium kan elevene 
observere hvordan meitemarkene 
blander jorden og de kan forske på 
hva de liker best å spise (ulike 
grønnsaker, frukt, blande osv.)  

 

6.TRINN – SPIRING 
Elevene lage er timeloop og følger med på 
spiringen til et frø de har sådd. Elevene 
noterer i en observasjonslogg og 
presenterer resultatene og timeloopen for 
klassen. 

7.TRINN – NYSGJERRIGPER 
 “Nysgjerrigperprosjekt” 
Bruke ressurssidene til Nysgjerrigper. Elevene 
velger et utforskende prosjekt og jobber etter denne 
metoden. Bruke tekster fra nysgjerrigper til å jobbe 
med lese-/læringsstrategier i forbindelse med 
fagtekst. 
www.nysgjerrigper.no 
www.nysgjerrigpermetoden.no  
 

http://www.miljølære.no/
http://www.nysgjerrigper.no/
http://www.nysgjerrigpermetoden.no/


MÅL OG VURDERINGSKRITERIER 1.-2.trinn 

NB! Forskerspiren jobbes med ut i fra nivå og sees i sammenheng med de andre lokale målene i faget! 

Kompetansemål etter 2.trinn    - 
Forskerspiren 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 stille spørsmål, samtale og filosofere rundt 
naturopplevelser og menneskets plass i naturen 
 

 bruke sansene til å utforske verden i det nære 
miljøet 

 
 beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra 

naturen 

 Jeg kan undre meg og stille spørsmål til det jeg ser 
rundt meg.  

 Jeg kan tegne og fortelle fra forsøk gjort ute i 
naturen   
 

 Jeg kan bruke sansene mine til å utforske verden 
rundt meg og beskrive egne observasjoner. 

 Jeg kan skrive korte tekster fra forsøk eller 
utforskinger 

 Jeg kan holde en samtale om en opplevelse/forsøk 
 Jeg kan sammenlikne og finne likheter og forskjeller 

(venn-diagram) 

Kompetansemål etter 2.trinn    - 
Mangfold i naturen 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og 
sortere de 
 

 beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire 
årstidene ved å observere naturen 

 
 delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om 

det som er observert 

 

PLANTER OG DYR I NÆROMRÅDET  
 Jeg kan identifisere fem ulike blomster, trær og dyr i 

nærområdet  
 Jeg kan gjenkjenne noen ulike frukter og bær i 

nærområdet  
  

ÅRSTIDER 
 Jeg kan fortelle noen typiske kjennetegn de ulike 

årstidene 
 Jeg kan observere naturens gang gjennom året 
 Jeg kan observere et tre gjennom et skoleår og 

forklare livssyklusen 
 
UTESKOLE 

 Jeg deltar på aktiviteter (både lærerstyrt lek og 
frilek) på den ukentlige uteskolen i nærområdet 

 
BIOTOP – SKOG OG BEKK 

DYR I NÆROMRÅDET  
 Jeg kan fortelle noe om sommerfuglen og dens 

livssyklus 
 Jeg vet hvordan vanlige dyr i nærområdet ser ut og 

hvordan de lever 
 Jeg kan observere og gjenkjenne ulike fugler i 

nærområdet 
 Jeg kan gjenkjenne noen fuglers fuglekvitter 

 
UTESKOLE 
 

 Jeg kan observere og utforske naturen på 
uteskoledager  

 
BONDEGÅRDEN 

 Jeg kan gjenkjenne dyrearter som bor på gården. 
 Jeg kjenner navnet til mor, far og barn i dyreflokkene 

på gården 
 Jeg vet hvor kjøtt, melk og eggprodukter i butikken 

kommer fra. 

 Jeg kan beskrive ulike typer bær, frukter og 
grønnsaker og hva de kan brukes til 

 Jeg kan diskutere dyrevern (husdyr) 
BIOTOP: SKOGEN  

  

http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=502670254


Kompetansemål etter 2.trinn    -  
Teknologi og design 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av 

vann eller luft, og samtale om hvordan de virker 

 lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og 

samtale om hvordan de virker 

FLYTE 
 Jeg kan samtale om hvordan en båt virker i vann 

LYS 
 Jeg kan finne og demonstrere gjenstander som 

reflekterer lys 

SVEVE 
 Jeg kan lage ulike typer papirfly og sammenlikne 

egenskapene 
 Jeg kan lage en drage og fortelle hvordan den kan fly. 

 

Kompetansemål etter 2.trinn    - 
Kropp og helse 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre 
og indre deler av menneskekroppen 
 

 beskrive og samtale om sansene og bruke dem 
bevisst ved aktiviteter ute og inne 

SANSENE MINE 
 Jeg vet hvilke sanser jeg har og kan navnet på disse: 

hørsel, syn, luktesans, smakssans og berøring  
 Jeg kan gjennom forsøk finne ut hvilke oppgaver 

sansene mine har  
 
KROPPEN MIN  

 Jeg vet navnet på de ulike ytre kroppsdelene og vet 
hvordan vi beveger dem  

 Jeg kan reflektere over kropp, og egne og andres 
grenser  

KROPPEN MIN  
 Jeg kan navnet på ulike kroppsdeler  
 Jeg kan fortelle om hvor noen indre kroppsdeler 

ligger, hvordan de ser ut og hva de gjør  
 Jeg kan reflektere over kropp, og egne og andres 

grenser  
 Jeg kan forklare hvorfor det er viktig å respektere 

andres grenser 

Kompetansemål etter 2.trinn    - 
Fenomener og stoffer 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 sortere ulike stoffer etter lett observerbare 
kjennetegn og fortelle om kjennetegnene 
 

 gjøre forsøk med vann og lys og samtale om 
observasjonene 

 

VANN 
 Jeg vet at vann kan fryse til is og smelte igjen 
 Jeg kan utforske vannets tre faser gjennom praktiske 

forsøk  
 
  

FARESYMBOL 
 Jeg kjenner igjen faresymbolene for etsende, 

eksplosjonsfarlig, og brannfarlige stoffer samt UV-
stråling  

 
STOFFER 

 Jeg kan sortere mineraler og planter etter farge, 
hardhet, masse, blankhet, glatthet, temperatur og 
flyteegenskaper  

Kompetansemål etter 2.trinn    - 
Verdensrommet 

Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg 
i forhold til hverandre 
 

 observere og beskrive årstidene, døgn og ulike 
månefaser og fortelle om hvordan man i samisk 
kultur deler inn åre 

 

ÅRET RUNDT 
 Jeg kan navngi årstidene og månedene i hver årstid 

 

JORDA, MÅNEN OG SOLA 
 Jeg vet forskjellen på halvmåne og fullmåne 
 Jeg kan reflektere om hvorfor vi har dag og natt og 

ulike årstider  
 Jeg kan illustrere en modell av sola, månen og jorda  
 Jeg kan med utgangspunkt i en modell beskrive 

hvordan jorda, sola og månen beveger seg i forhold til 
hverandre. 

 

http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=502670254


MÅL OG VURDERINGSKRITERIER 3.-4.trinn 

NB! Forskerspiren jobbes med ut i fra nivå og sees i sammenheng med de andre lokale målene i faget! 

Kompetansemål etter 4.trinn    - 
Forskerspiren 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 bruke naturfaglige begreper til å beskrive og 
presentere egne observasjoner på ulike måter 
 

 innhente og systematisere data og presentere 
resultatene med og uten digitale hjelpemidler 

 
 bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelse 

 

 Jeg kan gjennomføre et prosjekt så selvstendig som 
mulig i innhenting og systematisering av informasjon 

 Jeg kan bruke ulike måleinstrumenter 
 Jeg kan skrive rapporter og beskrivelser    

 
(eks. nysgjerrigper) 

 Jeg kan vurdere mitt eget og noen andres arbeid og gi 
tilbakemelding på hva som er bra og hva vi må jobbe 
mer med  

 Jeg kan revidere innhold etter tilbakemelding 
 Jeg kan presentere resultater for klassen 
 Jeg kan innhente og bearbeide informasjon om 

naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene 
 

Kompetansemål etter 4.trinn    - 
Mangfold i naturen 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 samtale om livssyklusen til noen plante- og 
dyrearter 
 

 observere og notere hva som skjer med et tre eller 
en annen flerårig plante over tid 

 

 samle og systematisere informasjon og beskrive 
noen utdødde dyrearter og dyregrupper og 
hvordan de levde 

 

 fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd 
er 

 

 argumentere for forsvarlig framferd i naturen 
 

BLOMSTER 
 Jeg kan kjenne igjen og kunne navnet på de vanligste 

vårblomstene  
 Jeg kan samtale og sammenlikne om ulike planters 

livssyklus  
 
KRETSLØPET I NATUREN 

 Jeg kan samtale om at noen stoffer kan brytes ned 
og andre ikke og hvordan ikke-nedbrytbare stoffer 
kan påvirke miljøet  

 Jeg kan grave ned ulike ting som vi skal sjekke på 
4.trinn hvordan nedbrytes.  

 Jeg kan gjøre forsøk med nedbryting romtemperatur 
 Jeg kan illustrere, observere og beskrive hva som 

skjer med et tre/plante over tid  
 

DYREVELFERD 
 Jeg kan vurdere hva som er god og dårlig 

dyrevelferd  
 Jeg kan fortelle om dyr i nærområdet og regler for 

husdyrhold 
 Jeg kan gi eksempel på regler husdyreiere må 

forholde seg til  
 
BIOTOP: HAGEN 

SMÅDYR 
 Jeg kan beskrive livssyklusen til en maur eller et annet 

smådyr  
 

DINOSAURER 
 Jeg kan samle og systematisere informasjon og 

beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og 
hvordan de levde  

 Jeg kan undersøke egenskaper til planter og diskutere 
observasjoner  
 

FUGLER 
 Jeg kan kjenne igjen og kunne navnet på noen av våre 

vanligste stamfugler  
 Jeg vet forskjellen på stam- og trekkfugler  

 
 
BIOTOP: SKOGEN 

  

http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=502670254


Kompetansemål etter 4.trinn    -  
Teknologi og design 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 planlegge, bygge og teste enkle modeller av 

byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra 

idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner 

 

 beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen 

konstruksjoner er mer stabile og tåler større 

belastning enn andre 
 
 gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike 

byggverk i nærmiljøet 

BALANSE 
 Jeg kan lage og utforske en vektstang  
 Jeg kan forklare hva som skal til for at noe er i 

balanse 

 

BROER 
 Jeg kan utforske ulike geometriske figurer sin 

bæreevne og sammenligne disse  
 Jeg kan studere byggkonstruksjonen på broene på 

Rjukan og si noe om hva de er bygget av og 
hvorfor de ikke raser sammen og toler vekten av 
ulike ting  

 Jeg kan konstruere en bro med et gitt spenn 
 Jeg kan ta bilder av konstruksjonen min. 

Kompetansemål etter 4.trinn    -  
Kropp og helse 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 samtale om livssyklusen til noen plante- og 
dyrearter 
 

 observere og notere hva som skjer med et tre eller 
en annen flerårig plante over tid 

 
 samle og systematisere informasjon og beskrive 

noen utdødde dyrearter og dyregrupper og 
hvordan de levde 

 
 fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd 

er 
 

 
 argumentere for forsvarlig framferd i naturen 

 

LIVSSYKLUSEN TIL MENNESKET 
 Jeg kan delta i samtale om utviklingen fra 

befruktning til voksent menneske  
 

EN REISE I KROPPEN 
 Jeg kan beskrive i hovedtrekk kroppens 

oppbygning og funksjonen til noen av kroppens 
indre og ytre organer  

 Jeg kan beskrive mat og drikkes reise gjennom 
kroppen  

 

SKJELETT OG MUSKLER 
 Jeg kan forklare skjelettets oppgave i kroppen  
 Jeg kan forklare musklenes oppgave i kroppen  

 
SYKDOM 

 Jeg kan finne ut hvorfor vi vaksineres og gi 
eksempler på noen sykdommer det er vanlig å 
vaksinere seg mot  

 Jeg kan finne relevant informasjon om en sykdom 
som jeg kan beskrive og forklare hvordan jeg kan 
beskytte meg mot  

 Jeg kan fortelle hvordan kroppen beskytter seg 
selv mot noen sykdommer  

 
 Jeg kan kjenne igjen ulike følelser hos meg og 

andre og hvordan kroppen reagerer på dem  

  



Kompetansemål etter 4.trinn    -  
Fenomener og stoffer 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer 
 
 gi eksempel på et kretsløp i naturen med 

utgangspunkt i biologisk nedbrytning 
 
 
 gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre 

karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger 
 
 gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive 

observasjonene 
 
 
 beskrive egne observasjoner av vær og skyer og 

måle temperatur og nedbør 

 

KILDESORTERING 
 Jeg vet hva som kjennetegner ulikt 

husholdningsavfall og hvordan det sorteres  
 Jeg kan gi eksempler på hva som skjer med avfall 

etter at det er sortert  
 
SVEVE 

 Jeg kan gjøre ulike sveveforsøk og bruke 
måleredskaper til å beskrive forskjeller  

 
VÆRET 

 Jeg kan registrere temperatur og nedbør gjennom en 
tidsperiode og lage et passende diagram som viser 
endringene  

 Jeg kan beskrive kjennetegn ved ulike værtyper  
 Jeg kan forklare forskjellen mellom vær og klima   
 Jeg kan gjøre forsøk der man “lager skyer” 
 Jeg kan illustrere og forklare vannets kretsløp   

 

STOFFER 
 Jeg kan undersøke gjennom forsøk og skrive rapport om 

hvordan stoffer reagerer når de blir utsatt for ulik 
temperatur  

 Jeg kan undersøke vannets oppløsende virkning på 
andre stoffer 

 Jeg kan fortelle om hva som kjennetegner jern  
 Jeg kan fortelle om jernets bruksområder  

 
LUFT OG LYD 

 Jeg kan gjøre forsøk med ulike gjenstander som lager lys 
og mørk tone, og beskrive hvorfor tonen blir lys eller 
mørk  

 Jeg kan gjøre ulike forsøk med stemmen min  
 Jeg kan forklare hvordan lyd oppstår  
 Jeg kan forklare hva som skjer når lydbølger når øret 

vårt?   
 

NÆRINGSKJEDER OG NATUREN 
 Jeg diskutere hvordan vi best kan ta vare på naturen  
 Jeg kan grave frem og sammenlikne 

nedbrytningsprosessene til ulike gjenstandene som ble 
gravet ned på 3.trinn.  

 Jeg kan beskrive et kretsløp i naturen. 
  

Kompetansemål etter 4.trinn    -  
Verdensrommet 

Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 finne informasjon med og uten digitale verktøy og 
fortelle om noen av planetene i vårt solsystem 
 

 gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive 
fenomener som kan observeres på himmelen 

 
 gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og 

nordlys i norsk og samisk tradisjon 

 

STJERNEHIMMEL 
 Jeg kan navngi og gjenkjenne noen av de vanligste 

stjernebildene på himmelen  
 

 Jeg kan gjenfortelle et samisk sagn eller en myte som 
er knyttet til stjernehimmelen og nordlyset 

SOLSYSTEMET 
 Jeg kan bruke PC eller iPad til å lage en presentasjon 

om solsystemet vårt der jeg noterer ned kildene mine 
 

 

  



MÅL OG VURDERINGSKRITERIER 5.-7.trinn 

NB! Forskerspiren jobbes med ut i fra nivå og sees i sammenheng med de andre lokale målene i faget! 

Kompetansemål etter 7.trinn - forskerspiren 
 
 formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet 

 forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater 

 bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid 

 trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier 

 publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy 
 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 Jeg kan gjennomføre et prosjekt med 
utgangspunkt i f.eks. nysgjerrigpermetoden med 
vekt på å lage en plan for å undersøke en 
selvformulert hypotese (for eksempel 
spørreundersøkelse, intervju, observasjon eller 
forsøk)  

 

 Jeg kan gjennomføre et prosjekt med utgangspunkt i 
f.eks. nysgjerrigpermetoden med vekt på å bruke 
digitale hjelpemidler for å finne informasjon og 
publisere resultater.  

 Jeg kan bruke ipad til å lage en presentasjon. 
 

 Jeg kan gjennomføre et prosjekt med utgangspunkt 
i f.eks. nysgjerrigpermetoden, med vekt på å kunne 
forklare hvorfor det er viktig å lage og teste 
hypoteser  

 Jeg kan jobbe selvstendig og benytte meg av 
digitale verktøy både under selve arbeidet og til 
presentasjonen  

  



Kompetansemål etter 7.trinn - kropp og helse 
 beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner 
 beskrive skjelettet og muskler og gjøre greie for hvordan kroppen kan bevege seg 
 forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering 
 samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

PUBERTET 

 Jeg kan forklare hva som skjer når noen blir 
forelsket  

 Jeg kan fortelle om heterofili og homofili  

 Jeg kan forklare hvilke kroppslige forandringer 
som skjer under puberteten  

 Jeg kan fortelle om befruktning, svangerskap og 
fødsel 

 
LUNGER 

 Jeg vet hva funksjonen til lungene er 

 Jeg kan forklare hva som skjer når jeg puster (5. 
trinn) 

 Jeg vet hvilken gass vi puster inn og hvilken vi 
puster ut (5. trinn)  

 
HJERTE OG BLOD 

 Jeg kan forklare hvordan hjertet arbeider   

 Jeg kan fortelle om blodomløpet og blodet  

 Jeg kan forklare arbeidsoppgavene til de røde 
blodcellene, hvite blodcellene og blodplatene  

 Jeg kan forklare hvordan noen av de vanligste 
infeksjonssykdommene smitter og hvordan vi kan 
beskytte oss mot disse  

 Jeg kan forklare forskjellen til arterier og vener, 
høyre og venstre hjertekammer  

 Jeg kan forklare hvordan lungene, hjertet og 
blodomløpet samarbeider  

 
NYRER 

 Jeg kan fortelle om funksjonen til nyrene og 
hvorfor kroppen er avhengig av disse 

 

SKJELLETTET 

 Jeg kan beskrive hvordan skjelettet er bygd 
opp  

ØRET 

 Jeg vet noe om ørets oppbygging 

 Jeg vet at øret kan få skader ved lydstøy  

 Jeg kan drøfte hva jeg kan gjøre for å 
redusere skade på øret.  

 

 

FORDØYELSE  

 Jeg kan navnet på og oppgavene til de ulike 
næringsstoffene  

 Jeg kan forklare hvordan maten passerer gjennom 
fordøyelsessystemet  

 Jeg kan fortelle om fordøyelsessystemet til noen dyr 
og reflektere over hvordan dette skiller seg fra 
mennesket sitt 

 
HJERNEN OG ØYNENE 

 Jeg kan fortelle om noen av oppgavene til hjernen  

 Jeg kan beskrive hva som skjer fra et sanseorgan 
registrerer noe, til vi forstår hva vi ser, lukter eller 
kjenner  

 Jeg beskrive hvordan øyet er bygd opp, og fortelle 
hvordan vi kan se  

 
RUSMIDLER 

 Jeg har kjennskap til virkninger og helseskader som 
kan oppstå ved bruk av alkohol, tobakk og 
narkotika.  

 Jeg kan diskutere problemstillinger i forhold til emnet  

 (for eksempel "ville alkohol blitt forbudt dersom det 
ble introdusert i dag?")  

 Jeg kan reflektere rundt ansvar for egne valg  

  



Kompetansemål etter 7.trinn - mangfold i naturen 
 planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre 
 undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene 
 beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene 
 undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter 
 beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk 
 fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

KLASSIFISERING AV PLANTER OG DYR 
 Jeg kan bruke en bestemmelsesnøkkel for 

planter og smådyr 
 Jeg kan planlegge og gjennomføre en 

undersøkelse i naturen 
 Jeg kan beskrive hvordan 3 ulike smådyr ser 

ut  
 Jeg kan forklare forskjellen på hva en 

planteeter, et rovdyr og en nedbryter er  
 
SMÅDYRS VIKTIGE OPPGAVER 

 Jeg kan fortelle om meitemarken sin viktige 
oppgave som nedbryter 

 Jeg kan beskrive ulike edderkopper 
 
YTRE PÅVIRKNING  

 Jeg kan fortelle hva som skjer når mennesker 
eller husdyr påvirker naturen  

 Jeg kan fortelle hva som skjer med plante- og 
dyrelivet på fjellet når mennesker og husdyr 
påvirker naturen der  

 
BIOTOP: DAMMER OG INNSJØER 

 Jeg kan beskrive noen små dyr som lever og 
utvikler seg i dammer og innsjøer 

 Jeg kan fortelle om næringskjeder i ferskvann  
 Jeg kan vise eksempel på sammenhenger i 

naturen og hvilke arter som er avhengige av 
hverandre for å overleve  

 Jeg kan beskrive noen fisker og amfibier  som 
lever i ferskvann og dammer  

 Jeg kan beskrive noen rovfugler, andefugler 
og vadefugler som holder til ved 
ferskvann/dammer 

SPIRE OG GRO 
 Jeg kan undersøke og finne de ulike delene på en 

blomsterplante med lupe og sammenligne dem med 
illustrasjoner og kjennetegn fra lærebok /internett (rot, 
stengelen, blader og blomster) 

 Jeg kan sette ulike frø til spiring og eventuelt under 
ulike forhold til lys,vann og temperatur og observere 
og beskrive utviklingen  

 Jeg kan beskrive hvordan noen planter dyr og sopp 
brukes som mat og til andre ting i norsk og samisk 
tradisjon  

 Jeg vet hva fotosyntesen er 
 
KLASSIFISERING - SYSTEAMTIKK 

 Jeg kan - samle, undersøke noen plantearter/familier, 
bruke enkle nøkler til identifisering  

 
BIOTOP: BARSKOG  

 Jeg kan navnet på mange planter og dyr som bor i 
barskogen  

 Jeg kan navnet, kjennetegn og egenskaper til noen 
mosearter  

 Jeg vet hva sopp er og hvordan ulike sopper lever. Jeg 
kan navn og kjennetegn på noen spiselige og giftige 
sopper.  

 Jeg vet noe om den samiske tradisjonens bruk av 
plante- sopp- og dyrearter  

 
BIOTOP: BEKKER 

 Jeg kan beskrive kjennetegn og levevis til noen fisker 
og små dyr som lever ved bekker  

 Jeg kan finne kjennetegn på miljøfarer som truer 
mange bekker og elver  

  

FJÆRA OG HAVET (leirskole) 
 Jeg kjenner til næringskjeder i saltvann  
 Jeg kan navnet på noen pattedyr og fiskearter i 

fersk-/saltvann  
 Jeg kan dissekere fisk og andre sjødyr og beskrive 

det jeg ser. 
 
BIOTOP: I FJELLET OG PÅ VIDDA  

 Jeg kan navn og kjennetegn på noen lav- og 
fjellplanter  

 Jeg kan beskrive hvordan planter og dyr som lever 
på fjellet er tilpasset et værhardt klima  

 Jeg kan lære spor og sportegn til noen dyr  
 Jeg kan vite hvordan virveldyr er oppbygd og vite 

om dyregrupper med dette kjennetegnet  

  



Kompetansemål etter 7.trinn - fenomener og stoffer 
 undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet 
 gjennomføre forsøk med lyd, hørsel og støy, beskrive og forklare resultatene og hvordan vi kan skjerme oss mot uønsket lyd 
 gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, beskrive og forklare resultatene 
 gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt 
 foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler 
 beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen 
 forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler 
 gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

EN VERDEN AV STEIN 
 Jeg kan undersøke, beskrive og fortelle om noen 

mineraler og bergarter  
 Jeg kan beskrive hvordan fjellene ble til 
 Jeg kan forklare forskjellen på mineraler og 

bergarter  
 

MAGNETER 
 Jeg kan gjennomføre forsøk med magneter  
 Jeg kan beskrive magnetenes egenskaper  
 Jeg vet hva et magnetfelt er   
 Jeg kan gi eksempler på magneter vi bruker i 

hverdagen 
 Jeg kan beskrive jordas magnetfelt og hva det betyr 

for livet på jorda  
 Jeg kan forklare hvordan et kompass virker i forhold 

til jordas magnetfelt  
 Jeg kan bruke kompass  
 Jeg kan fortelle hvor på jorda vi kan oppleve nordlys  
 Jeg kan beskrive hva en elektromagnet er, og 

hvordan den virker   
 
KJEMISKE REAKSJONER 
 Jeg vet hva en kjemisk reaksjon er og hvordan vi kan 

kjenne igjen kjemiske reaksjoner  
 Jeg kan gjennomføre forsøk med stoffer og 

stoffblandinger  
 Jeg vet forskjellen på rene stoff og blandinger  
 Jeg vet hvilke regler som er viktige å følge når vi 

jobber med kjemi  
 Jeg kan finne ut om noe er surt eller basisk  

VÆRET 
 Jeg kan lese og forstå et værkart med værsymboler  
 Jeg kan utføre målinger av nedbørsmengde, 

temperatur og vindstyrke over en viss periode og 
presentere resultatene med og uten digitale 
hjelpemidler  

 Jeg kan beskrive hvordan vind og nedbør oppstår  
 
LYD  

 Jeg kan forklare hva lyd og støy er  
 Jeg kan gjøre forsøk med lyd hørsel og støy  
 Jeg kan forklare hva ultralyd er, og hvordan 

mennesker og dyr bruker ultralyd  

ENERGI 
 Jeg kan fortelle hvordan ulike stoffer og materialer 

som vann, vind, tre, torv, kumøkk, fossilt brennstoff, 
steinkull, naturgass og olje kan omdannes til energi  

 Jeg kan forklare hva som skjer når energien i vann 
blir omdannet til elektrisk energi  

 Jeg kan forklare hvordan kull, olje og gass dannes  
 Jeg kan undersøke energikildene i forhold til hvordan 

de påvirker miljøet  
 Jeg kan gjøre forsøk for å se hvordan vi spare på 

strømforbruket  
 
ELEKTRISK ENERGI 

 Jeg kan fortelle om elektronenes bevegelse, strøm og 
strømkretser og elektrisitet og magnetisme  

 Jeg kan gjøre forsøk med å lede strøm 
 
UNIVERSETS BYGGEKLOSSER 
 

 Jeg kan forklare forskjellen på atomer og molekyler 
 Jeg kan beskrive kjemiske reaksjoner som oppstår i 

forsøk vi gjør, f.eks. i en labbrapport. 
 Jeg vet hva nanoteknologi er 
 Jeg kan forklare forskjellen på gasser og væsker og 

fast form  

  



Kompetansemål etter 7.trinn - teknologi og design 
 

 planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer 
 planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt 
 gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann 

 
5.trinn 6.trinn 7.trinn 
LAGE EN MEKANSIK LEKE 

 Jeg kan planlegge, bygge og teste en mekanisk leke 
som bruker prinsipper for mekanisk overføring  
 

 Jeg kan bygge en NXT-robot etter oppskriften i 
kassen og programmere den til å gjøre enkle 
bevegelser  

ENERGIOVERFØRING 

 Jeg kan vise eksempler på hvordan energi kan overføres  

 Jeg kan lage en konstruksjon som utnytter energi fra 
vann/vind  

 
ROTASJON OG BEVEGELSE 

 Jeg kan bygge en leke som kan bevege seg ved å rotere 
 
Eks. http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=521778  
 

ROBOTER 

 Jeg kan designe og bygge en robot (eks. Mindstorm 
legorrobot) 

 Jeg kan programere roboten ved hjelp av en 
datamaskin/ipad 

 Jeg kan få roboten til å bevege seg 

 Jeg kan få roboten til å utføre bestemte oppdrag  

Kompetansemål etter 7.trinn - verdensrommet 
 

 beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til 
 beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen 

 
5.trinn 6.trinn 7.trinn 
ÅRSTIDER, FLO &FJÆRE 

 Jeg kan forklare hvorfor vi har flo og fjære 

 Jeg kan forklare hvordan sola påvirker årstidene 

JORDA BLIR TIL 

 Jeg kan beskrive solsystemet vårt 

 Jeg kjenner til naturfaglige teorier om hvordan jorda ble 
til 

JORDA, SOLA OG MÅNEN 

 Jeg kan beskrive en modell for solsystemet 

 Jeg kan forklare hvorfor vi har dag og natt 

 Jeg kan forklare månefasene 

 Jeg kan forklare solas bevegelse over himmelen 

 

UTSTYR SOM TRENGS TIL DETTE:  

LEGO som kan programeres: https://www.lego.com/nb-no/mindstorms/learn-to-program 

 ROTASJON: startkasse ROBOLAB med RCX 

 Minisett 9610 tannhjul 

NXT-robot utstyr: https://www.lego.com/nb-no/mindstorms/build-a-robot  

 

http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=521778
https://www.lego.com/nb-no/mindstorms/learn-to-program
https://www.lego.com/nb-no/mindstorms/build-a-robot

