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Kompetansemål  Læringsmål Arbeid i perioden Arbeidsmåter 
Mangfold i naturen.   
- samtale om og sammenligne 
livssyklusen til noen plante- og 
dyrearter  
- observere, registrere og 
beskrive endringene som skjer 
med et tre eller en annen flerårig 
plante over tid  
- beskrive leveviset til noen 
utdødde dyregrupper ved å 
samle og systematisere 
informasjon fra ulike kilder  
- fortelle om dyr i nærområdet, 
diskutere dyrevelferd og skille 
mellom meninger  
- undersøke biologisk nedbryting 
og beskrive et kretsløp i naturen  
- praktisere kildesortering og 
diskutere hvorfor kildesortering 
er viktig  
- beskrive hva som kan gjøres for 
å ta vare på naturen i 
nærområdet, og argumentere for 
omsorgsfull framferd i naturen 
 
Kropp og helse 
- beskrive i hovedtrekk hvordan 
menneskekroppen er bygd opp  
- beskrive form og funksjon til 
fordøyelsessystemet  
- beskrive skjelettet og muskler 
og gjøre rede for hvordan 
kroppen kan bevege seg  
- forklare hvorfor vi vaksinerer 
mot noen sykdommer, og bruke 
informasjon fra brosjyrer og 
digitale tekster til å beskrive en 

 
 
- Jeg kan fortelle hva en 
næringskjede er  
- Jeg kan beskrive hva slags 
endringer som skjer med et tre 
over tid  
- Jeg kan fortelle om dinosaurer 
og hvordan de levde  
- Jeg vet hvordan man 
kildesorterer  
- Jeg vet hva jeg må gjøre for å 
ta vare på naturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jeg kan beskrive hvordan 
menneskekroppen er bygd opp 
- Jeg kan fortelle og beskrive 
hvordan fordøyelsessystemet 
fungerer  
- Jeg vet hvordan skjellet og 
muskler fungerer, og hvordan 
kroppen kan bevege seg.  

Uke 35-36 Uke 37-39 

Tema: Næringskjeder 
Cumulus s. 4-7 
Leser og forteller. 
Oppgaveark 
Tegne næringskjeder 
Leker «haien kommer», 
men produsenter og 
konsumenter. 

Tema: Miljøvern 
Cumulus s. 8-13 
Oppgaveark 
Sibirstjerna 
Samarbeid + samtale 
Finne hvor det er 
nasjonalparker i Norge. 
Lære om naturreservat i 
nærområdet. 
 

Uke 40  41 

Sjøuke  
Finne og kan navnene på 
forskjellige arter som 
finnes i fjæra og sjø i 
nærområdet 
 

Høstferie 

Uke 42- 43 Uke 44-45 

Tema: Dinosaurer 
Cumulus s. 46-51 
Gruppeoppgaver 
Tegne 
Se filmer 
 

Tema: skjelett og 
muskler studere 
skjelettet og musklene i 
kroppen 
Lage omriss av kroppen 
og tegne plakat 

Uke 46 Uke 47 

Tema: 
Fordøyelsessystemet 

Tema: Barnesykdommer 
Cumulus s. 40-43 

 
 
- Høytlesning  
- Samtaler  
- Oppgaver  
- Film  
- Smart Board 
- Plakater på veggen/ 
veggavis  
- Samarbeidsoppgaver 
- Tegning  
  
JOBBE MED TEMAER PÅ 
UTESKOLEN VED  
-praktiske oppgaver  
-utforsking og utprøving  
-beskrive fenomener og 
livsformer 



vanlig sykdom og hvordan den 
kan forebygges  
- observere og beskrive hvordan 
kroppen reagerer i ulike 
situasjoner, og samtale om ulike 
følelsesmessige reaksjoner og 
sammenhengen mellom fysisk og 
psykisk helse 
 
Geografi 
 
- plassere heimstaden, 
heimkommunen og heimfylket på 
kart  
- setje namn på og plassere landa 
i Norden, verdshava og 
verdsdelane og finne geografiske 
nemningar på kart  
- fortelje om viktige landskap og 
landskapsformer i Noreg og 
nokre andre land  
- samtale om stader, folk og språk 
og planleggje og presentere ei 
reise  
- peike ut og orientere seg etter 
himmelretningar og gjere greie 
for kvifor det er tidsskilnader 
  
Historie 
 
-  bruke omgrepa fortid, notid og 
framtid om seg sjølv og familien 
sin  
- beskrive sentrale trekk ved 
samisk kultur og levemåte fram 
til kristninga av samane  
- beskrive hovudtrekk ved 
bronsealderen og jernalderen og 
gjere greie for korleis jordbruket 
forandra levemåten i Noreg og 
Norden 

- Jeg kan fortelle om noen 
barnesykdommer  
- Jeg vet hvorfor vi blir vaksinert 
mot noen sykdommer  
- Jeg kan se sammenhengen 
mellom fysisk og psykisk helse. 
 
 
 
- Jeg kan plassere Hitra 
kommune, Trondheim og 
Trøndelag på et kart over 
Norge.  
- Jeg kan navnene på landene i 
Norden.  
- Jeg kan sette navn på 
verdensdelene og 
verdenshavene  
- Jeg kan planlegge og 
presentere en reise. 
 - Jeg kan de fire 
himmelretningene 
 
 
 
- Jeg kan fortelle om 
jernalderen  
- Jeg kan fortelle hvorfor vi 
feirer 17.mai  
- Jeg kan fortelle hvorfor 
samene feirer 6.februar  
- Jeg kan finne informasjon og 
presentere hvordan min familie 

Studere og forklare 
fordøyelsessystemet. 
Veien maten tar gjennom 
kroppen vår.  
Tegne inn 
fordøyelsessystemet på 
plakaten 
 

Ulike typer 
barnesykdommer 
Lese og samtale om dem 
Se på bilder 
Oppgaver 

Uke 48  Uke 49 

Tema: Kroppens 
reaksjoner 
Cumulus s. 32-37 
Klassesamtale 
Oppgaver  
Snakke om egne 
erfaringer 
 

Tema: Kart  
Studere kart over Norge, 
Trøndelag 
Bli kjent med kartet 
Plassere stedene 

Uke 50-51 Uke 52 

Tema: Verdensdeler og 
verdenshav + 
himmelretninger 
Bruke atlas og kart til å 
studere og lære oss 
navnene på de ulike 
delene. Se på 
filmer/bilder tegne og 
plassere på eget ark 
 
 
 

Juleferie 



- samtale om kvifor og korleis ein 
feirar 17. mai og 6. februar, og 
fortelje om nasjonaldagane i 
nokre andre land  
- finne informasjon om og 
presentere eigen familie for ein 
til to menneskealdrar sidan og 
fortelje om korleis levevis, 
levekår og kjønnsroller har endra 
seg 
 
Fenomener og stoffer 
 
- lage en digital sammensatt tekst 
om noen av planetene i vårt 
solsystem ved å finne 
informasjon og oppgi kilder  
- gjenkjenne og utpeke noen 
stjernebilder, og gjengi og 
samtale om myter og sagn 
knyttet til stjernehimmelen og 
nordlys i samisk og norsk 
tradisjon  
- gjennomføre forsøk som viser at 
stoffer og stoffblandinger kan 
endre karakter når de blir utsatt 
for ulike påvirkninger  
- utforske fenomener knyttet til 
luft og lyd, beskrive 
observasjonene og foreslå 
forklaringer  
- registrere og beskrive egne 
observasjoner av vær, måle 
temperatur og nedbør og 
framstille resultatene grafisk 
 
Samfunnskunnskap  
 
- gje døme på rettar barn har, og 
ulike forventningar jenter og 
gutar møter i kvardagen, og 

levde for to-tre generasjoner 
siden   
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jeg kan fortelle om 
solsystemet og noen av 
planetene  
- Jeg kan kjenne igjen 
stjernebilder  
- Jeg kan lage hypoteser  
- Jeg kan beskrive en 
observasjon jeg har gjort  
- Jeg kan bidra til å gjennomføre 
et forsøk  
- Jeg kan forklare at et stoff kan 
endre karakter når det blir 
utsatt for ulike påvirkninger   
 
 
 
 
 
 
 
 
-Jeg kan fortelle om barns 
rettigheter  

Uke 2-3 Uke 4-5 

Tema: Reise  
Planlegge og presentere 
en reise i gruppe 
Lager kriterier på forhånd 
Alle verdensdelene blir 
representert 

Tema: Jernalderen 
«Cumulus» s. 110-123 
Samtale 
Oppgaver 
Se på bilder av redskaper 
og hvordan de levde  
Tegne-lage plakat 

Uke 6-7 Uke 8 

Tema: Min familie i 
tidligere generasjoner 
Elevene innhenter 
informasjon fra familie 
om hvordan de levde for 
to-tre generasjoner 
siden. Presentere det 
skriftlig og muntlig. 
 

Vinterferie  

Uke 9  Uke 10-11 

Tema: Nasjonaldager 
6. februar  
17. mai 
Hvorfor feirer vi disse 
dagene? 
Klassesamtale  
Film  
Historie 
 
 
 

Tema: Solsystemet vårt 
«Cumulus» s. 14-21 
Planetene – lage en liten 
bok om planetene i 
solsystemet vårt 



samtale om korleis 
forventningane kan opplevast  
- undersøkje pengebruken til 
jenter og gutar og samtale om 
forhold som påverkar forbruk  
- lage ei oversikt over normer 
som regulerer forholdet mellom 
menneske, og forklare 
konsekvensar ved å bryte 
normene  
- utforme og praktisere reglar for 
samspel med andre og delta i 
demokratiske avgjersler i 
skolesamfunnet  
- drøfte oppfatningar av rettferd 
og likeverd  
 
 
 
 
 
Teknologi og design  
 
- 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 
 
 

- Jeg kan gjøre lage en 
undersøkelse om jenter og 
gutters pengebruk - Jeg vet hva 
normer og regler er, og kan gi 
eksempler på normer som 
gjelder alle mennesker - Jeg kan 
delta i en samtale om likeverd 
og rettferdighet - Jeg vet hva 
det vil si å delta demokratisk 
- Jeg kan delta i demokratiske 
avgjørelser i skolesammenheng 
- Jeg kan være med å lage og 
følge regler for fellesskapet på 
skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
- Jeg kan bidra i planleggingen 
av enkle byggkonstruksjoner   
- Jeg kan bidra til å bygge og 
teste enkle byggkonstruksjoner 
- Jeg kan delta i en diskusjon om 
hvorfor noen konstruksjoner 
tåler mer enn andre.  - Jeg kan 
beskrive konstruksjonen min 

Uke 12 Uke 13-14  

Tema: Stjernebilder 
Se på stjernebilder og 
øve oss på å kjenne dem 
igjen. 

Tema: forsøk 
Vi gjør ulike forsøke med 
sukker, krydder ol.  
Elevene kommer med 
hypoteser om hva de tror 
vil skje. 
Vi skriver ned og lager 
felles rapporter.  
 

Uke 15-17 Uke 18-19 

Tema: bærekraftig 
utvikling (FN-sambandet) 
barnas rettigheter  
FNs barnekonvensjon  
Klassesamtale 
Eksempler fra ulike deler 
i verden 

Tema: undersøkelse  
Lage en undersøkelse om 
gutter og jenters 
pengebruk. 
Gjennomføre 
undersøkelsen på andre 
elever på skolen 
 

Uke 20 Uke 21-25 

Tema: normer og regler  
Normer og regler på 
skolen og i samfunnet 
utenfor skolen. 
Hvordan er det i verden? 
Klassesamtale  
Oppgaver  

Tema: Byggemåter 
«Cumulus» s. 52-61  
Planlegge, bygge og teste 
enkelte 
byggkonstruksjoner 
Dokumentere prosessen 
og forklare hvorfor den 
holder/ikke holder. 

 

 

Med forbehold om endringer.                Lærer: Emilie 


