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Uker Tema Kompetanse 
mål (direkte fra 
læreplanen) 

Læringsmål 
 

Lære 
bok.  
 
Annet 
lære 
stoff. 

Fra 
biblio 
tek 
plan 

Lærings 
strategie
r/Lese 
strategie
r 

Fra  
IKT 
plan 

Vurdering 
og egen 
vurdering: 
(VFL) 

Vurdering
s 
kriterier. 
Høy grad av 
måloppnåel
se 

Vurderings 
kriterier. 
Middels grad 
av 
måloppnåelse 

Vurderings 
kriterier. 
Lav grad av 
måloppnåelse 

2 Fra 
nysgjer
rigper 
til 
forsker
spire 

Formulere 
naturfaglige 
spørsmål om noe 
eleven lurer på, 
lage en plan for å 
undersøke en 
selvformulere 
hypotese, 
gjennomføre 
undersøkelsen og 
samtale om 
resultatet. 
Forklare hvorfor 
det er viktig å 
lage og teste 
hypoteser ved 
systematiske 
observasjoner og 
forsøk, og hvorfor 

Gjør kongleforsøket: 
Kunne observere hva 
som skjer og 
formulere spørsmål. 
 
Flaskekappløp: 
Kunne lage en 
hypotese og teste den 
ut ved å gjøre forsøk. 
 
Fransisco Redi og 
fluelarvene 
Kunne gjengi 
hypotesen 
Kunne forklare hva 
resultatet  ble 
  

Yggdra
sil s 6 - 
16 

Faktabøker 
fra 
biblioteket 

 To spalte  Quiz 
 
Skriving av 
tekst. 
 
Muntlig 
aktivitet i 
timene. 

 Gjør 
kongleforsøk
et 
Kunne 
observere 
hva som 
skjer og 
formulere 
spørsmål. 
 
Flaskekappl
øp 
Kunne lage 
en hypotese 
og teste den 
ut ved å 
gjøre forsøk. 
 
Fransisco 

Gjør 
kongleforsøket 
Kunne 
observere hva 
som skjer og 
formulere 
spørsmål. 
 
Flaskekappløp 
Kunne lage en 
hypotese og 
teste den ut 
ved å gjøre 
forsøk 

Gjør 
kongleforsøket 
Kunne 
observere hva 
som skjer og 
formulere 
spørsmål. 
 



det er viktig å 
sammenligne 
resultater. 

Redi og 
fluelarvene 
Kunne 
gjengi 
hypotesen 
Kunne 
forklare hva 
resultatet  
ble 
 

4 Små 
dyr 
med 
store 
oppga
ver 

Mangfold i 
naturen; 
Planlegge og 
gjennomføre 
undersøkelser i 
noen 
naturområder i 
samarbeid med 
andre 
Beskrive 
kjennetegn på 
noen plante-, 
sopp- og dyrearter 
og ordne dem 
systematisk 

 Du skal kunne bruke 
en 
bestemmelsesnøkkel 
for å bestemme små 
dyr. 
Du skal vite hva en 
nedbryter er og kunne 
navn på noen… 
Du skal vite hva en 
planteeter er og 
kunne navn på 
noen… 
Du skal kjenne til 
edderkoppens 
egenskaper og kunne 
navn på noen 
Du skal vite hva som 
skjer i en 
kompostbinge 
 

Yggdra
sil s 18 
– 36 
 
Forskers
piren s 6 
– 14 
 
Yggdrasi
l på nett 

Faktabøker 
fra 
biblioteket 

To spalte  Quiz 
 
Skrive 
faktasetninger 
 
Muntlig 
aktivitet i 
timene 
 
Bruke 
bestemmelses
nøkkel 
 

Du skal 
kunne bruke 
en 
bestemmelse
snøkkel for å 
bestemme 
små dyr. 
Du skal vite 
hva en 
nedbryter er 
og kunne 
navn på 
noen… 
Du skal vite 
hva en 
planteeter er 
og kunne 
navn på 
noen… 
Du skal 
kjenne til 
edderkoppen
s egenskaper 
og kunne 
navn på 
noen 
Du skal vite 
hva som 
skjer i en 

 Du skal vite 
hva en 
nedbryter er 
og kunne navn 
på noen… 
Du skal vite 
hva en 
planteeter er 
og kunne navn 
på noen… 
Du skal vite 
hva som skjer 
i en 
kompostbinge 
 

  Du skal vite 
hva en 
nedbryter er 
og kunne navn 
på noen… 
Du skal vite 
hva en 
planteeter er 
og kunne navn 
på noen… 
 
 



kompostbing
e 

3  Ti, 
tolv, 
snart 
trette
n  

Kropp og helse: 
Beskrive 
utviklingen av 
menneskekroppen 
fra befruktning til 
voksen. 
Forklare hva som 
skjer i puberteten 
og samtale om 
ulike 
kjønnsidentitet og 
variasjon i 
seksuell 
orientering 

 Du skal vite hvordan 
et barn blir til. 
Du skal kunne 
forklare hva som 
skjer med guttene i 
puberteten 
Du skal kunne 
forklare hva som 
skjer med jentene i 
puberteten. 
Du skal vite hva 
homofil og heterofil 
betyr 
  

Yggdra
sil s 98 
– 118 
 
Forske
rspiren 
s 40 - 
43 

 To spalte  Muntlig 
aktivitet i 
timene 
 
Quiz 

Du skal vite 
hvordan et 
barn blir til. 
Du skal 
kunne 
forklare hva 
som skjer 
med guttene 
i puberteten 
Du skal 
kunne 
forklare hva 
som skjer 
med jentene 
i puberteten. 
Du skal vite 
hva homofil 
og heterofil 
betyr 
  

 Du skal 
kunne forklare 
hva som skjer 
med guttene i 
puberteten 
 Du skal 
kunne forklare 
hva som skjer 
med jentene i 
puberteten. 
Du skal vite 
hva homofil 
og heterofil 
betyr 
  
 

 Du skal 
kunne forklare 
hva som skjer 
med guttene i 
puberteten 
Du skal kunne 
forklare hva 
som skjer med 
jentene i 
puberteten. 
  
  
 

4 Menn
esket, 
et 
mirak
el 

Kropp og helse: 
Beskrive i 
hovedtrekk hjerte- 
og lungesystemet 
og hvilken 
funksjon det har i 
kroppen. 
  

 Du skal kunne 
forklare hvordan 
lungesystemet virker. 
Du skal vite hva 
astma er 
Du skal kunne 
forklare hvordan 
hjertet arbeider 
Du skal kunne 
forklare hvordan 
blodomløpet 
fungerer. 
Du skal vita hva 
avfallsstoffer og 
næringsstoffer er 
Du skal kunne 
forklare hvilken 

Yggdra
sil s 78 
– 96 
 
Forske
rspiren 
s 34 – 
43 
 
Lokus.
123 
Yggdra
sil 

 VØL  Tegne 
blodomløpet, 
nyrene, 
hjertet og 
lungene i en 
menneskekro
pp 
 
Muntlig 
aktivitet i 
timene 
 
Quiz 

 Du skal 
kunne 
forklare 
hvordan 
lungesystem
et virker. 
Du skal vite 
hva astma er 
Du skal 
kunne 
forklare 
hvordan 
hjertet 
arbeider 
Du skal 
kunne 
forklare 

 Du skal 
kunne forklare 
hvordan 
lungesystemet 
virker. 
Du skal vite 
hva astma er 
Du skal kunne 
forklare 
hvordan 
hjertet 
arbeider 
Du skal kunne 
forklare 
hvordan 
blodomløpet 
fungerer. 

 Du skal 
kunne forklare 
hvordan 
lungesystemet 
virker.  
Du skal kunne 
forklare 
hvordan 
hjertet 
arbeider 
Du skal kunne 
forklare 
hvordan 
blodomløpet 
fungerer. 
  
Du skal kunne 



oppgave nyrene har i 
kroppen 
Du skal vite navn på 
noen giftige sopper 
og hvorfor de er 
farlige for kroppen 

hvordan 
blodomløpet 
fungerer. 
Du skal vita 
hva 
avfallsstoffer 
og 
næringsstoff
er er 
Du skal 
kunne 
forklare 
hvilken 
oppgave 
nyrene har i 
kroppen 
Du skal vite 
navn på 
noen giftige 
sopper og 
hvorfor de er 
farlige for 
kroppen 

Du skal vita 
hva 
avfallsstoffer 
og 
næringsstoffer 
er 
Du skal kunne 
forklare 
hvilken 
oppgave 
nyrene har i 
kroppen 
  

forklare 
hvilken 
oppgave 
nyrene har i 
kroppen 
  
 

3 I full 
fart 

Teknologi og 
design: 
Planlegge, bygge 
og teste 
mekaniske leker 
og forklare 
prinsipper for 
mekanisk 
overføring. 
    

Brette og teste ulike 
typer papirfly. 
Beskrive hvordan 
fugler og fly kan 
holde seg oppe i 
lufta. 
Kjenne til hva 
brødrene Wright er 
kjent for. 
Du skal kunne 
forklare ordet energi. 
Du skal vite hva 
friksjon er. 
 Planlegge, bygge og 
teste en musefellebil. 
Beskrive hvordan 

Yggdra
sil s 58 
– 76 
 
Forskers
piren s 
23 – 34 
 
Lokus.1
23 
Yggdrasi
l 

 Repetert 
lesing 

 Quiz 
 
Muntlig 
aktivitet i 
timene 
 
Deltakelse i 
gruppearbeid 
 
 

 Brette og 
teste ulike 
typer 
papirfly. 
Beskrive 
hvordan 
fugler og fly 
kan holde 
seg oppe i 
lufta. 
Kjenne til 
hva brødrene 
Wright er 
kjent for. 
Du skal 
kunne 

 Brette og 
teste ulike 
typer papirfly. 
Beskrive 
hvordan fugler 
og fly kan 
holde seg oppe 
i lufta. 
  
 Planlegge, 
bygge og teste 
en 
musefellebil. 
Beskrive 
hvordan 
musefellebilen 

 Brette og 
teste ulike 
typer papirfly. 
  
 Planlegge, 
bygge og teste 
en 
musefellebil. 
Beskrive 
hvordan 
musefellebilen 
klarer å kjøre. 
Planlegge, 
bygge og teste 
en 
flaskerakett. 



musefellebilen klarer 
å kjøre. 
Planlegge, bygge og 
teste en flaskerakett. 
Beskrive hva som 
skjer når 
flaskeraketten 
kommer opp i lufta 

forklare 
ordet energi. 
Du skal vite 
hva friksjon 
er. 
 Planlegge, 
bygge og 
teste en 
musefellebil. 
Beskrive 
hvordan 
musefellebil
en klarer å 
kjøre. 
Planlegge, 
bygge og 
teste en 
flaskerakett. 
Beskrive hva 
som skjer 
når 
flaskerakette
n kommer 
opp i lufta 

klarer å kjøre. 
Planlegge, 
bygge og teste 
en 
flaskerakett. 
Beskrive hva 
som skjer når 
flaskeraketten 
kommer opp i 
lufta 
 

  

4  
Landsk
apet 
blir 
forand
ret 

Mangfold i 
naturen: 
Undersøke og 
beskrive 
blomsterplanter 
og forklare 
funksjonene til de 
ulike plantedelene 
med tekst og 
illustrasjon. 
Undersøke og 
diskutere noen 
faktorer som kan 
påvirke frøspiring 
og vekst hos 

Du skal vite hvordan 
menneskene og 
husdyrene har 
påvirket naturen. 
Hvilke forandringer 
har skjedd i Sokndal 
Du skal kjenne til 
noen småfugler: 
kjøttmeis, blåmeis, 
svart- hvit 
fluesnapper og 
dompap. 
Du skal kjenne til 
Tromsøpalmen 
Du skal vite hvordan 

Yggdra
sil s 38 
– 56 
 
Forskers
piren s 
11 – 17 
 
Lokus 
123 
Yggdrasi
l 
 
Gamle 
bilder 

 VØL  Quiz 
 
Muntlig 
aktivitet i 
timene 
 
 

  Du skal 
vite hvordan 
menneskene 
og 
husdyrene 
har påvirket 
naturen. 
Hvilke 
forandringer 
har skjedd i 
Sokndal 
Du skal 
kjenne til 
noen 
småfugler: 

 Du skal vite 
hvordan 
menneskene 
og husdyrene 
har påvirket 
naturen. 
Hvilke 
forandringer 
har skjedd i 
Sokndal 
Du skal kjenne 
til noen 
småfugler: 
kjøttmeis, 
blåmeis, svart- 

 Hvilke 
forandringer 
har skjedd i 
Sokndal 
Du skal kjenne 
til noen 
småfugler: 
kjøttmeis, 
blåmeis, svart- 
hvit 
fluesnapper og 
dompap. 
Du skal kjenne 
til 
Tromsøpalme



planter. 
Fortelle om 
hvordan noen 
planter, sopp og 
dyr brukes i ulike 
tradisjoner, blant 
annet den 
samiske, og 
diskutere om 
bruken er 
bærekraftig 

en sommerfugl blir 
til. Neslesommerfugl 
og sitronsommerfugl. 
Du skal vite hva som 
kjennertegner en 
gresshoppe  
Fortelle hva som 
skjer med plante- og 
dyrelivet på fjellet 
når mennesker og 
husdyr påviker 
naturen der. 
Fortelle hvordan 
reinen brukes i 
samisk tradisjon 

dra 
Sokndal 

kjøttmeis, 
blåmeis, 
svart- hvit 
fluesnapper 
og dompap. 
Du skal 
kjenne til 
Tromsøpalm
en 
Du skal vite 
hvordan en 
sommerfugl 
blir til. 
Neslesomme
rfugl og 
sitronsomme
rfugl. 
Du skal vite 
hva som 
kjennertegne
r en 
gresshoppe  
Fortelle hva 
som skjer 
med plante- 
og dyrelivet 
på fjellet når 
mennesker 
og husdyr 
påviker 
naturen der. 
Fortelle 
hvordan 
reinen 
brukes i 
samisk 
tradisjon 

hvit 
fluesnapper og 
dompap. 
Du skal kjenne 
til 
Tromsøpalme
n 
Du skal vite 
hvordan en 
sommerfugl 
blir til.   
Du skal vite 
hva som 
kjennertegner 
en gresshoppe  
  
Fortelle 
hvordan 
reinen brukes i 
samisk 
tradisjon 

n 
Du skal vite 
hvordan en 
sommerfugl 
blir til.  . 
Du skal vite 
hva som 
kjennertegner 
en gresshoppe  
  
Fortelle 
hvordan 
reinen brukes i 
samisk 
tradisjon 

4 Kjemi Fenomener og 
stoffer: 

Lage bombe av 
kinderegg. Du skal 

Yggdra  Repetert  Deltakelse i 
gruppearbeid 

Lage bombe 
av 

Lage bombe 
av kinderegg. 

Lage bombe 
av kinderegg. 



er ikke 
trylleri 

Gjennomføre 
forsøk med 
kjemiske 
reaksjoner og 
forklare hva som 
kjennetegner disse 
reaksjonene. 
Formulere 
spørsmål om noe 
han eller hun lurer 
på, lage en plan 
for å undersøke en 
selvformulert 
hypotese, 
gjennomføre 
undersøkelsen og 
samtale om 
resultatet. 
 

vite hvorfor den 
eksploderer. 
Lage lapperøre. Du 
skal kunne beskrive 
prosessen. 
Du skal vite 
forskjellen på et rent 
stoff og 
stoffblanding. 
Du skal vite hva et 
pigment er. 
Du skal kunne 
forklare hva en 
kjemisk reaksjon er. 
 Du skal kunne si 
navnet på sure og 
basiske stoffer som vi 
har på kjøkkenet. 
Forklare hvordan vi 
kan finne ut om noe 
er surt eller basisk.  

sil s 
120 – 
136 
 
Forskers
piren s 
44 – 54 
 
Lokus 
123 
Yggdrasi
l 
Hefte: 
kjemi på 
kjøkken
et 

lesing  
Muntlig i 
timene 
 
Quiz 
 

kinderegg. 
Du skal vite 
hvorfor den 
eksploderer. 
Lage 
lapperøre. 
Du skal 
kunne 
beskrive 
prosessen. 
Du skal vite 
forskjellen 
på et rent 
stoff og 
stoffblandin
g. 
Du skal vite 
hva et 
pigment er. 
Du skal 
kunne 
forklare hva 
en kjemisk 
reaksjon er. 
 Du skal 
kunne si 
navnet på 
sure og 
basiske 
stoffer som 
vi har på 
kjøkkenet. 
Forklare 
hvordan vi 
kan finne ut 
om noe er 
surt eller 
basisk. 

Du skal vite 
hvorfor den 
eksploderer. 
Lage 
lapperøre. Du 
skal kunne 
beskrive 
prosessen. 
  
Du skal kunne 
forklare hva 
en kjemisk 
reaksjon er. 
 Du skal 
kunne si 
navnet på sure 
og basiske 
stoffer som vi 
har på 
kjøkkenet. 
Forklare 
hvordan vi kan 
finne ut om 
noe er surt 
eller basisk. 

Du skal vite 
hvorfor den 
eksploderer. 
Lage 
lapperøre. Du 
skal kunne 
beskrive 
prosessen. 
  
Du skal kunne 
forklare hva 
en kjemisk 
reaksjon er. 
 Du skal 
kunne si 
navnet på sure 
og basiske 
stoffer som vi 
har på 
kjøkkenet. 
  

4 Spenn Fenomener og  Du skal vite hva en Yggdra  To spalte  Skrive Du skal vite  Du skal   Du skal  



ende 
steine
r 

stoffer 
Undersøke og 
beskrive sentrale 
egenskaper ved 
noen mineraler og 
bergarter og 
hvordan de er blitt 
dannet 

bergart er. Kjenne til 
gneis, glimmer, 
feltspat og 
glimmervite. 
Du skal kjenne til 
noen bergarter som 
du finner på 
rullestranda. 
Rombefyr og basalt 
Hva er kjennetegnet 
for en stein som 
ligger på 
rullesteinstranda? 
Du skal kjenne til 
edelsteiner: diamant, 
rubin og thulitt. Hva 
brukes de til? Du skal 
kjenne til Kongsberg 
gruver og gruvene fra 
Røros. 
Du skal kjenne til 
jernet egenskaper. 
Du skal vite hvordan 
fjellene ble til. Du 
skal vite hvordan en 
vulkan fungerer 
Du skal vite hva en 
jettegryte og en fossil 
er. 
Olje og gass finnes i 
avsetnigsergarter 
Gå gjennom 
prosessen på Titania 
Planlegge og 
gjennomføre besøk 
på Titania 

sil s 
138 – 
156 
 
Forskers
piren s 
53 - 59 
 
Power 
point 
present
asjon  
om 
Titania 
som 
ligger i 
Fagmap
per på G 

faktatekst som 
presenteres i 
et hefte 

hva en 
bergart er. 
Kjenne til 
gneis, 
glimmer, 
feltspat og 
glimmer. 
Du skal 
kjenne til 
noen 
bergarter 
som du 
finner på 
rullestranda. 
Rombefyr 
og basalt 
Hva er 
kjennetegnet 
for en stein 
som ligger 
på 
rullesteinstra
nda? 
Du skal 
kjenne til 
edelsteiner: 
diamant, 
rubin og 
thulitt. Hva 
brukes de 
til? Du skal 
kjenne til 
Kongsberg 
gruver og 
gruvene fra 
Røros. 
Du skal 
kjenne til 
jernets 

kjenne til 
edelsteiner: 
diamant, rubin 
og thulitt. Hva 
brukes de til? 
Du skal kjenne 
til Kongsberg 
gruver og 
gruvene fra 
Røros. 
Du skal kjenne 
til jernet 
egenskaper. 
Du skal vite 
hvordan 
fjellene ble til. 
Du skal vite 
hvordan en 
vulkan 
fungerer 
Du skal vite 
hva en 
jettegryte og 
en fossil er. 
Olje og gass 
finnes i 
avsetnigsberga
rter 
Gå gjennom 
prosessen på 
Titania 
Planlegge og 
gjennomføre 
besøk 

kjenne til 
jernets 
egenskaper. 
Du skal vite 
hvordan 
fjellene ble til. 
Du skal vite 
hvordan en 
vulkan 
fungerer 
Du skal vite 
hva en 
jettegryte og 
en fossil er. 
Olje og gass 
finnes i 
avsetnigsberga
rter 
Gå gjennom 
prosessen på 
Titania 
Planlegge og 
gjennomføre 
besøk 



egenskaper. 
Du skal vite 
hvordan 
fjellene ble 
til. Du skal 
vite hvordan 
en vulkan 
fungerer 
Du skal vite 
hva en 
jettegryte og 
en fossil er. 
Olje og gass 
finnes i 
avsetnigsber
garter 
Gå gjennom 
prosessen på 
Titania 
Planlegge og 
gjennomføre 
besøk 

4 Morso
mme 
magne
ter 

Fenomener og 
stoffer: 
Gjøre forsøk med 
magnetisme og 
elektrisitet og 
forklare og 
presentere 
resultatene 

Du skal kjenne til hva 
magneter kan brukes 
til. 
Du skal kjenne til 
magnetens 
egenskaper: nordpol, 
sydpol og magnetfelt. 
Du skal kjenne til at 
jorda er en magnet og 
forklare hvordan det 
fungerer. 
Du skal vite hva 
nordlys er. 
Du skal vite om 
bruken av art og 
kompass 
Du skal vite hva en 

Yggdra
sil s 
158 – 
176 
 
Forskers
piren s 
 
Youtube
:Nordlys 

 Repetert 
lesing 

 Quiz 
 
Muntlig 
aktivitet i 
timene 
 
Deltakelse i 
gruppearbeid 

Du skal 
kjenne til 
hva 
magneter 
kan brukes 
til. 
Du skal 
kjenne til 
magnetens 
egenskaper: 
nordpol, 
sydpol og 
magnetfelt. 
Du skal 
kjenne til at 
jorda er en 
magnet og 

Du skal kjenne 
til hva 
magneter kan 
brukes til. 
Du skal kjenne 
til magnetens 
egenskaper: 
nordpol, 
sydpol og 
magnetfelt. 
  
Du skal vite 
hva nordlys er. 
Du skal vite 
om bruken av 
art og 
kompass 

 Du skal 
kjenne til 
magnetens 
egenskaper: 
nordpol, 
sydpol og 
magnetfelt. 
  
  
Du skal vite 
om bruken av 
art og 
kompass 
Du skal vite 
hva en 
elektromagnet
er er. Du skal 



elektromagneter er. 
Du skal kunne nevne 
hva den brukes til 
 

forklare 
hvordan det 
fungerer. 
Du skal vite 
hva nordlys 
er. 
Du skal vite 
om bruken 
av art og 
kompass 
Du skal vite 
hva en 
elektromagn
eter er. Du 
skal kunne 
nevne hva 
den brukes 
til 
 

Du skal vite 
hva en 
elektromagnet
er er. Du skal 
kunne nevne 
hva den 
brukes til 
 

kunne nevne 
hva den 
brukes til 

 4 Der 
det er 
vann, 
er det 
liv 

Mangfold i 
naturen: 
Planlegge og 
gjennomføre 
undersøkelser i 
noen 
naturområder i 
samarbeid med 
andre. 
Beskrive 
kjennetegn til et 
utvalg av plante, 
sopp- og dyrearter 
og fortelle 
hvordan de er 
ordnet 
systematisk. 

 Du skal vite hva en 
amfibie er. Du skal 
kunne si litt om livet 
til: Salamander. 
Padde og frosk. 
Du skal vite hva 
planteplankton er. Du 
skal kunne navn på 5 
smådyr som lever i 
eller ved ferskvann. 
Du skal kunne navnet 
på to fisk som lever i 
vann. 
Du skal kunne 
beskrive egenskapene 
til rovfugler, 
andefugler og 
vadefugler. Kunne 
navngi en fugl i hver 
”klasse” 

Yggdra
sil s 
178 - 
198 

 Tospalte 
 
Ekskursjo
n til 
ferskvann 
i Rekedal 

 Deltakelse i 
gruppearbei
d 
 
Muntlig 
aktivitet i 
timene 
 
 

 Du skal vite 
hva en 
amfibie er. 
Du skal 
kunne si litt 
om livet til: 
Salamander. 
Padde og 
frosk. 
Du skal vite 
hva 
planteplankt
on er. Du 
skal kunne 
navn på 5 
smådyr som 
lever i eller 
ved 
ferskvann. 
Du skal 

Du skal vite 
hva en amfibie 
er. Du skal 
kunne si litt 
om livet til: 
Salamander. 
Padde og 
frosk. 
Du skal kunne 
navn på 3 
smådyr som 
lever i eller 
ved ferskvann. 
Du skal kunne 
navnet på to 
fisk som lever 
i vann. 
Du skal kunne 
beskrive 
egenskapene 

  er. Du skal 
kunne si litt 
om livet til: 
Salamander. 
Padde og 
frosk. 
 Du skal 
kunne navnet 
på to fisk som 
lever i vann. 
Du skal kunne 
beskrive 
egenskapene 
til rovfugler, 
andefugler og 
vadefugler.   
Ekskursjon til 
Rekedal. 
Studere livet i 
og ved 



Ekskursjon til 
Rekedal. Studere 
livet i og ved 
ferskvann 

kunne 
navnet på to 
fisk som 
lever i vann. 
Du skal 
kunne 
beskrive 
egenskapene 
til rovfugler, 
andefugler 
og 
vadefugler. 
Kunne 
navngi en 
fugl i hver 
”klasse” 
Ekskursjon 
til Rekedal. 
Studere livet 
i og ved 
ferskvann 

til rovfugler, 
andefugler og 
vadefugler.   
Ekskursjon til 
Rekedal. 
Studere livet i 
og ved 
ferskvann 

ferskvann 

 

 


	Lokal læreplan Sokndal skole
	Fag: __Naturfag_______________  Trinn:__5_____Lærebok:__Yggdrasil_________________________________________

