
Årsplan St. Sunniva skole  
 

Fag: Naturfag 

Trinn:  1. 

Lærere: Åshild Ruud og Lena Veimoen 

 

Periode Hovedområde/ 
Kompetansemål 

Læremål Tverrfaglige 
temaer/ 
lærestoff 

Arbeidsmåter Vurderingsformer 
 

Hele året Undre seg, utforske 
og lage spørsmål, 
og knytte dette til 
egne eller andres 
erfaringer 
 

Kunne delta på 
turer med fokus på 
bestemte temaer.  
 
Kunne beskrive 
hvordan man kan 
oppfatte smak og 
lukt gjennom 
sansene. 

 
Kunne delta i leker 
med fokus på bruk 
av ulike sanser. 
Kunne beskrive 
hvordan vi bruker 
sansene våre i ulike 
situasjoner 

Turer i nærmiljøet 
Sanser 
Smaksprøver 
 
 
 
 

Smake på mat fra 
ulike land. 
Turer i nærmiljøet: 
Se, lytte, lukte, føle 
på det vi finner i 
naturen. 
 

Muntlig deltakelse i 
timen. 
 
Lærers 
observasjoner av 
elevens aktive 
deltakelse i timen 
og på turer. 
 
Skriftlig arbeid 
 
Vurdering av 
arbeidet i TT-boka 
 



 
Hele året Presentere funnene 

sine og beskrive 
hvordan eleven har 
kommet fram til 
dem 
 

Kunne fortelle om 
funn fra tur. Kunne 
presentere funn 
gjennom tekst og 
bilde 
 

Samle/plukke ting i 
naturen.  
 
 

Undre seg, bruke 
sansene til å 
utforske verden i 
det nære miljøet.  
Skrive og tegne 
logg til forsøket 
 

Hele året 
Vår 2021 

samtale om 
hvordan vi kan ta 
miljøbevisste valg 
og gjennomføre 
lokale miljøtiltak 
 

Kunne samtale om 
og begrunne 
hvorfor vi må være 
miljøbevisste.  
 
Kunne delta i 
søppelplukking. 
 
Kunne gjøre 
praktisk oppgaver 
knyttet til 
miljøvern.  
 

Digitale ressurser 
Planetpatruljen 
Laudato si` 

Samtale rundt 
temaer om miljø 
fra Planetpatruljen 
og annet relevant 
lærestoff.  
Være med på 
Laudato si`-
dag/periode med 
hele skolen.  
Snakke om og 
jobbe for pavens 
utfordring om å ta 
vare på vårt felles 
hjem.  
Plukke søppel før 
17.mai.  
 

Hele året utforske et 
naturområde i 
nærmiljøet og 
beskrive hvordan 
noen organismer er 

Delta på turer med 
fokus på å utforske 
hvilke dyr og 
planter som lever 
der.  

 

Turer i nærområdet 
 

Skrive logger fra 
turer med tekst og 
tegninger.  
 
 



tilpasset området 
og hverandre 

 
Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
Høst 2020 
 
 
 
 
 
Vår 2021 
 

oppleve naturen til 
ulike årstider, 
reflektere over 
hvordan naturen er 
i endring, og 
hvorfor året deles 
inn på ulike måter i 
norsk og samisk 
tradisjon 
 
 
 

Kunne beskrive hva 
som kjennetegner 
de ulike årstidene.  
 
Kunne delta på 
turer i ulikt vær til 
ulike årstider. 
 
Kunne forklare hva 
som skjer med 
blader på trærne 
gjennom de fire 
årstidene.  
 
Kunne delta i 
samtale om de 
samiske årstidene. 
 

Turer i nærområdet 
Kalender 
 
 
 
 
 
Årstidshjul 
tverrfaglig med 
K&H 
 
 
 
Samisk kalender 
 

Samtaler før, under 
og etter tur med 
fokus på endringer i 
naturen.  
 
 
 
 
Lage en 
presentasjon av de 
ulike årstidene med 
bilder fra naturen. 
 
 
Samtale om og 
tegne det samiske 
årshjulet. 
 

Hele året 
 

planlegge og 
gjennomføre 
undersøkelser av 
vær og 
himmelfenomener 
og  
sammenligne 
målinger, 
observasjoner og 

Kunne delta i 
undersøkelser med 
opptelling og 
presentasjon av 
funn. 

 
 

 

Kalender med 
værlogg i 
klasserommet.  
Termometer 

Føre daglig 
værlogg. Lese av 
temperaturen ute 
på et termometer.  
Lage statistikker 
over ulike 
værtyper. 
 



værtegn gjennom 
året 
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