
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I NATURFAG 
Skoleåret: 2019-20 
Faglærer: Rita Lofthus og Alma Tove Holmstad 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
• Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsform 
 
 

Kap. 10 

I 

plantenes 
rike 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Høst - Undersøke og beskrive 

blomsterplanter og 

forklare funksjonene til 
de ulike plantedelene. 

-Trekke naturfaglig 

informasjon ut fra enkle 
tekster i ulike medier 

 
 

-Undersøke og beskrive 

blomsterplanter og forklare 

funksjonene til de ulike 
plantedelene. 

-Beskrive kjennetegn til et utvalg 

av plante-, sopp- og dyrearter og 
fortelle hvordan disse er ordnet 

systematisk. 
-Forklare funksjonene til de ulike 

plantedelene rot, stengel, blad og 

blomst. 
-Gjøre greie for fotosyntesen. 

Beskrive kjennetegn til noen 
grupper av planter, som 

grønnalger, moser, karsporeplanter 

og blomsterplanter. 
-Kjenne til hvorfor plantene er så 

viktige. 

-Kunne bruke naturfaglig utstyr 
ved feltarbeid. 

 

 

Elevøvelser/feltarbei

d med undersøkelser 
av noen planter. 

Skrive rapport. 

Bruke oppslagsverk 
som f. eks. floraen. 

Klassesamtaler. 
Elevøvelser/feltarbei

d 

 

Se lokal læreplan Oppgaver. 

Prøve 

Muntlig 
tilbakemelding 

og veiledning 

om veien 
videre.  

Hverandre-
vurdering. 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

Kap. 2 November -Gjøre greie for bruk av -Kjenne til hva energi er. Elevøvelser.  Oppgaver. 



Energi i 

mange 

former 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

noen energikilder før og 

nå og beskrive 

konsekvenser for miljøet 
lokalt og globalt. 

-Gjøre greie for hvordan 
man gjennom tidene har 

brukt overføring av 

bevegelse til å utnytte 
energi i vind og vann. 

-Fortelle om hvordan maskiner 

omdanner energi. 

-Ha kjennskap til hvordan energi 
brukes og hvordan energi kan 

spares. 
-Gjøre greie for hvordan man har 

brukt og bruker overføring av 

bevegelse til å utnytte energi i 
vann eller vind. 

Skrive rapport. 

Klassesamtaler. 

 

Prøve 

Evaluering av tema/ emne 

 
 

 
Kap.3  

I de 

norske 
fjellene 

 

 
 

 

Høst -Planlegge -og 
gjennomføre 

undersøkelser i noen 

naturområder i 
samarbeid med andre. 

-Beskrive kjennetegn til 

et utvalg av plante-, 
sopp- og dyrearter og 

fortelle hvordan disse er 
ordnet systematisk. 

-Trekke naturfaglig 

informasjon ut fra enkle 
tekster i ulike medier 

-Bruke digitale 
hjelpemidler og 

naturfaglig utstyr ved 

eksperimentelt arbeid og 
feltarbeid. 

 

-Fortelle hva som kjennetegner 
landskap og klima i fjell og vidde.  

-Kjenne til hvilke planter som lever 

på fjellet. 
-Kjenne til hvilke dyr som lever på 

fjellet. 

-Kunne planlegge -og gjennomføre 
undersøkelser i  naturområde fjell 

og vidde. 
-Ha kjennskap til hva en myr er og 

navn på noen planter som lever i 

myra. 
-Kunne trekke naturfaglig 

informasjon ut fra enkle tekster i 
ulike medier. 

-Kunne bruke naturfaglig utstyr 

ved feltarbeid. 
 

 

-Lage presentasjon 
om selvvalgt dyr (fra 

fjell og vidde). 

-Bruke andre kilder, 
som oppslagsverk 

(floraen i farger etc) 

og internett. 
-Muntlig fremføring 

av arbeid. 
-Ulike skriftlige og 

praktiske oppgaver. 

 
 

 Oppgaver. 
Prøve 

Muntlig 

tilbakemelding 
og veiledning 

om veien 

videre.  
Hverandre-

vurdering 

Evaluering av tema/ emne 

 

 



Kap. 4 

Jorda og 

verdens-
rommet 

Desember -Beskrive solsystemet 

vårt og 

naturvitenskapens 
teorier om hvordan jorda 

har blitt til. 
-Trekke naturfaglig 

informasjon ut fra enkle 

tekster i ulike medier 
 

-Kunne fortelle hvordan jorda har 

blitt til. 

-Kjenne til hva verdensrommet er. 
-Kunne navnene og noen 

kjennetegn på de 8 planetene i 
vårt solsystem. 

-Gjøre greie for oppbyggingen av 

jorda og månen. 
-Trekke naturfaglig informasjon ut 

fra enkle tekster i ulike medier 

Gruppearbeid. 

(bruke internettt og 

oppslagsbøker)  
Fremføring 

Klassesamtaler. 
 

 Oppgaver. 

Prøve 

Muntlig 
tilbakemelding 

og veiledning 
om veien 

videre.  

Hverandre-
vurdering 

Evaluering av tema/ emne 
 

 

Kap. 5 

De viktige 

valgene 
 

Januar -Samle informasjon om 

og diskutere helseskader 

som kan oppstå ved 
bruk av ulike rusmidler. 

-Trekke naturfaglig 
informasjon ut fra enkle 

tekster i ulike medier 

 

-Lære om å ta ansvar for 

den ”voksne jeg”. 

-Kjenne til hvordan du skal finne 
informasjon til å velge riktig. 

-Samle informasjon om og 
diskutere helseskader som kan 

oppstå ved bruk av ulike rusmidler. 

Oppgaver 

Gruppearbeid. 

Gjennomgåelse av 
fagstoff. 

Elevpresentasjone
r. 

 Oppgaver. 

Prøve 

Muntlig 
tilbakemelding 

og veiledning 
om veien 

videre.  

Hverandre-
vurdering 

Evaluering av tema/ emne 

Kap. 6 
Energi for 

en 
levende 

jord 

 

Februar -Gjøre greie for bruk av 
noen energikilder før og 

nå og beskrive 
konsekvenser for miljøet 

lokalt og globalt. 

-Gjøre greie for hvordan 
man gjennom tidene har 

brukt overføring av 
bevegelse til å utnytte 

energi i vind og vann. 

-Trekke naturfaglig 
informasjon ut fra enkle 

tekster i ulike medier. 

-Fortelle om kull, olje, vind, sol og 
andre energikilder. 

-Gjøre greie for hva energikildene 
gjør med miljøet. 

-Kjenne til forskjellen på fornybare 

og ikke fornybare energikilder. 
-Gjøre greie for hvordan man 

gjennom tidene har brukt 
overføring av bevegelse til å 

utnytte energi i vind og vann. 

 

Oppgaver. 
Elevøvelser 

 
 

 

 
 

 Oppgaver. 
Prøve 

Muntlig 
tilbakemelding 

og veiledning 

om veien 
videre.  

Hverandre-
vurdering 

Kap. 7 

Den store 

testen 

Mars -Forklare hvorfor det er 

viktig å lage og teste 

hypoteser ved 

-Gjøre greie for hvordan vi kan 

utforske verden. 

-Kjenne til hva det vil si å lage en 

 

Gjennomgåelse av 

fagstoff. 

 Oppgaver. 

Prøve 

Muntlig 



 systematiske 

observasjoner og forsøk, 

og hvorfor det er viktig å 
sammenligne resultater. 

-Formulere spørsmål om 
noe han eller hun lurer 

på, lage en plan for å 

undersøke en 
selvformulert hypotese, 

gjennom undersøkelsen 

og samtalen om 
resultatet. 

-Publisere resultatene 
fra egne undersøkelser 

ved å bruke digitale 

verktøy. 

hypotese og bruke eksperiment til 

å sjekke hypotesen. 

-Kjenne til viktige regler for å få til 
et eksperiment. 

-Kjenne til noen faktorer som 
påvirker frøspiring hos planter. 

-Publisere resultater fra egne 

undersøkelser ved å bruke digitale 
verktøy. 

Elevøvelse. 

Rapportskriving 

(digitalt) 
Oppgaver. 

Klassesamtaler 
 

 

tilbakemelding 

og veiledning 

om veien 
videre.  

Hverandre-
vurdering 

Kap. 8 

Mennesket 
og vidda 

 

April -Fortelle om hvordan 

noen plante-, sopp- og 
dyrearter brukes i ulike 

tradisjoner, blant annet 

den samiske. 
-Trekke naturfaglig 

informasjon ut fra enkle 

tekster i ulike medier 
 

-Kjenne til hvordan menneskene 

brukte de norske fjellene i gamle 
dager. 

-Kjenne til hvordan menneskene 

bruker de norske fjellene i dag. 
-Fortelle hva du kan gjøre i fjellet. 

-Fortelle om hvordan noen 

dyrearter brukes i ulike 
tradisjoner, blant annet den 

samiske 

 

Gjennomgåelse av 
fagstoff. 

Klassesamtaler. 

Oppgaver. 
Lage plakater. 

 

 
 

 

 Oppgaver. 

Prøve 
Muntlig 

tilbakemelding 

og veiledning 
om veien 

videre.  

Hverandre-
vurdering 

Kap. 9 

Universets 

byggeklos
ser. 

 

Mai -Forklare hvordan stoffer 

er bygd opp, og hvordan 

stoffer kan omdannes, 
ved å bruke begrepene 

atomer og molekyler. 
-Trekke naturfaglig 

informasjon ut fra enkle 

tekster i ulike medier 
-Bruke digitale 

hjelpemidler og 
naturfaglig utstyr ved 

eksperimentelt arbeid og 

feltarbeid 

-Vite at alle stoffer er satt sammen 

av atomer. 

-Forklare hva et molekyl er. 
-Kjenne til hva et grunnstoff er. 

-Kjenne til hva en kjemisk 
reaksjon er. 

 

 

 

Elevøvelser. 
Skrive rapport. 

Klassesamtaler. 
 

 

 Oppgaver. 

Prøve 

Muntlig 
tilbakemelding 

og veiledning 
om veien 

videre.  

Hverandre-
vurdering 



Kap. 1  

Det spirer 

Juni -Vite hvorfor planter har 

frø og frukter. 

-Kjenne til hvordan 
plantene sprer frøene 

sine. 
-Kjenne til hva som skal 

til for å få et frø til å 

spire. 
-Kunne trekke 

naturfaglig informasjon 

ut fra enkle tekster i 
ulike medier 

 

Vite hvorfor planter har frø og 

frukter. 
-Kjenne til hvordan plantene sprer 

frøene sine. 
-Kjenne til hva som skal til for å få 

et frø til å spire. 

-Kunne trekke naturfaglig 
informasjon ut fra enkle tekster i 

ulike medier 

 

-Klassesamtaler. 

-Bruke oppslagsverk 

om floraen. 
-Plante mange ulike 

frø, lage hypotese 
om hvilken plante 

som får de beste 

forholdene inne 

 Oppgaver. 

Prøve 

Muntlig 
tilbakemelding 

og veiledning 
om veien 

videre.  

Hverandre-
vurdering 

 
Læreverk: 

Gaia Naturfag 6. 

 
Kilder/Ressursbank 

 

- Sørkjosleira 

- Besøke Perpeetum 

- Lemenvannet 
- Russenesfjæra 

- Midt-Troms Fjordmuseum/våtmarksenteret 

- Oppgangssag i Aursfjorden 
- Balsokkvannet 

- Sandsvannet 
- Froskevannet 

- Storvannet 

 

- Norkjoselva 

- Sandselva 

- Pergunnersavannet 
- Vitensenteret 

- Museumsbesøk 

- Polar Park 
- Helsesøster 

- www.naturfag.no 
- www.nrk.no/skole 

- www.nrk.no/super 

- www.moava.org   (deling av undervisningsopplegg) 
- www.Spireserien.no 

 

 

http://www.naturfag.no/
http://www.nrk.no/skole
http://www.nrk.no/super
http://www.moava.org/
http://www.spireserien.no/

