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Biologi

G4_S13 Side 1

Hvilken funksjon har frøene?

a å lage nye planter

b å lage mat til planter

c å lagre vann til planter

d å hjelpe til å befrukte planter

Synne trener og begynner å puste raskere.

Dette skjer fordi kroppen trenger mer:

a karbondioksid

b hydrogen

c vann 

d oksygen  

Hvilke dyr tar vare på ungene sine? 

a rotter og ender

b rotter og mygg

c skilpadder og ender

d skilpadder og mygg



Naturfag for mellomtrinnet Side 5
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Biologi

G4_S13 Side 2

Monarksommerfugler er gift ige for fugler. 

Hvorfor er dette en fordel for monarksommerfuglene?

a Sommerfuglene kan overleve til de legger egg. 

b Sommerfuglene kan spise forskjellige planter. 

c Sommerfuglene kan hjelpe fl ere planter med befruktning. 

d Sommerfuglene kan minske antall fugler.

I tabellen nedenfor er en liste over menneskelige aktiviteter. De kan ha positiv 
eller negativ virkning på miljøet.

Sett et kryss på riktig sted for hver aktivitet for å vise om den har positiv eller 
negativ virkning.

Menneskelig aktivitet Positiv  
virkning

Negativ 
virkning

Erstatte trær som er hugget

Slippe fabrikkavfall ut i elver

Resirkulering av aluminiumsbokser

Drenere myrområder for å bygge hus

Sykle for å komme fra et sted til et annet
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Biologi

G4_S13 Side 3

Hva kan skje hvis mennesker er lenge ute i sola uten å beskytte huden?
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Hva kan skje hvis mennesker er lenge ute i sola uten å beskytte huden?
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Biologi

G4_S13 Side 4

I hvilken fi rkant fi nner vi to dyr som legger egg?

a

b

c

d

frosk

hare

fl aggermus

kenguru

and

struts

gullfi sk

spurv

Biologi

G4_S13 Side 5

Planter og dyr er levende.

Tenk på de tingene som både planter og dyr trenger for å leve. Skriv to av disse 
tingene nedenfor.

1.

2.

Hvilken av matvarene inneholder mye protein?

a fi sk

b brød

c fersk frukt

d grønnsaker

7
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Biologi

G4_S13 Side 5
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Biologi

G4_S13 Side 6

Hvordan kan du bli smittet med en sykdom (som infl uensa) av noen som 
hoster i nærheten av deg, selv om du ikke har vært borti personen?

Hvilken av disse måtene å komme seg til skolen på gir minst luft forurens-
ning?

a en buss som går på bensin

b en bil som går på bensin

c en elektrisk bil

d et tog som går på olje

10

Biologi

G4_S13 Side 7

Hvilket av dyrene er et pattedyr?

fi rfi sle

a b

hjort

c

pingvin

hai

d

Pernille merker noen forandringer i kroppen sin når hun løper. En forandring er 
at hun blir veldig varm.

Skriv to andre forandringer som Pernille kanskje kan merke.

1.

2.
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Biologi

G4_S13 Side 7
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Biologi

G4_S13 Side 8

Sara vil vite om gjødsel har noen virkning på hvordan planter vokser.

Hun har fi re potter med samme type jord. Hun setter planter i hver potte. Hun 
gjødsler i to av pottene som vist under. 

Potte 1 Potte 2 Potte 3 Potte 4

Med gjødsel Med gjødsel Uten gjødsel Uten gjødsel

Hvilke to potter bør hun sammenligne for å fi nne ut om gjødsel har noen 
virkning på hvordan planter vokser?

Potte ______________ og potte ______________.

Forklar svaret ditt. 

Fjærene til noen fugler har farger som ligner fargene i omgivelsene deres. 

Hvordan hjelper det fuglene til å overleve?

a De blir skjult for fare.

b De ser mat lettere.

c De blir beskyttet mot været.

d De fi nner hverandre lettere.  

14
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Naturfag for mellomtrinnet Side 13

I en næringskjede kaller vi et dyr som spiser andre dyr, for et rovdyr. Dyr som 
blir spist kaller vi byttedyr. 

Her er fire påstander om rovdyr eller byttedyr. 

Sett kryss i én sirkel etter hver påstand for å vise om den er riktig eller gal.

 Riktig Gal

Et dyr med skarpe tenner er antagelig et rovdyr. ---------------- a --------b

Rovdyr er alltid større enn byttedyrene sine. -------------------- a --------b

Et stort dyr kan ikke være et byttedyr. ---------------------------- a --------b

Noen dyr kan være både rovdyr og byttedyr. -------------------- a --------b

16



Biologi

Naturfag for mellomtrinnet Side 14

I hvilket organ skjer fordøyelsen?   

a lungene 

b hjertet

c nyrene

d magen

Tegningen viser en plante som blomstrer.

Hvilken oppgave har den delen av planten som er merket X?

a å lage mat

b å transportere mat   

c å lage frø  

d å ta opp vann  

X

 17

18



Biologi
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Dyr har forskjellig ytre beskyttelse.

Hva slags ytre beskyttelse har et krypdyr?

a hår

b hud 

c pels

d skjell

Noen av de levende organismene nedenfor lager sin egen mat ved å bruke energi 
fra sola.

Sett kryss i ruta ved siden av hver levende organisme som lager sin egen mat. 
(Du kan sette kryss i mer enn én rute.)

C firfisle C kamel C tang og tare

C gress C eiketre C kaktus

Nevn en ting mennesker bør gjøre for å ha god helse.

Forklar svaret ditt.
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Naturfag for mellomtrinnet Side 16

Hvilket dyr er et pattedyr?

a rotte

b frosk

c hai

d firfisle

 22
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Naturfag for mellomtrinnet Side 17

Dina vanner noen potteplanter i hagen. 

Moren sier at hun ikke må la det bli stående igjen vann i brettet på grunn av 
myggen. 

Hvorfor sier moren dette?

a fordi mygg drikker vann 

b fordi mygg lever av små vannplanter

c fordi mygg legger egg i vann

d fordi mygg gjemmer seg i vann

brett

S0
51

04
8

Blomsterplanter trenger pollen for å lage nye planter.

Beskriv to forskjellige måter pollen blir spredt fra blomst til blomst.

1.

2.

 23
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Naturfag for mellomtrinnet Side 18

Bildet viser eggene til en frosk og en fugl.

Frosker legger hundrevis av egg om gangen. Fugler legger bare noen få egg 
om gangen.

Å legge flere egg enn fugler hjelper froskene til å overleve i miljøet sitt.

Forklar hvorfor. 
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Alle disse lever i ørkenen.

Alf begynner å tegne en næringskjede for disse levende tingene. Han begynner med 
gress og insekt, for han vet at insekter spiser gressfrø.

Gjør ferdig næringskjeden ved å skrive inn de tre levende tingene som mangler.

 
gress

(med frø)
insekt __________ __________ ___________

hauk insekt slange firfisle gress
(med frø)

Gerd vasker alltid hendene før hun spiser. 

Hvorfor?

a Det hjelper mot å få rennende nese.

b Det hjelper mot å få såre øyne.

c Det hjelper mot å få urene tenner.

d Det hjelper mot å få mageproblemer.

 26
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Naturfag for mellomtrinnet Side 20

David vil kvitte seg med edderkoppene i hagen. Mohammad sier at det er en 
dårlig idé fordi edderkopper er viktige for miljøet.

Skriv én grunn til at det er viktig å ha edderkopper i hagen.

S0
51

08
7
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Naturfag for mellomtrinnet Side 21

Tegningene nedenfor viser fire dyr. 

Se på tabellen nedenfor. Skriv opp dyrenavnene ved siden av økosystemene hvor 
man trolig kan finne dem.

Økosystem Navn på dyr

Tropisk regnskog

Ørken

Hav

Store gressområder

kamel ape sebra hval

Mennesker pusser tennene for å ikke få hull.

Hva mer kan vi gjøre for å beskytte tennene?

29
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Naturfag for mellomtrinnet Side 22

Et tre og en løve ser veldig forskjellige ut. Begge er levende organismer og har en 
del egenskaper felles. For eksempel trenger begge vann for å overleve. 

Skriv ned to andre egenskaper de har felles.

1.

2.

Det er viktig å drikke mye væske hver dag, for eksempel vann, for å holde seg 
frisk. 

Forklar hvorfor.

31
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Mange pattedyr lever i deler av verden der det er mye lavere temperatur om 
vinteren enn om sommeren.

Beskriv en fysisk forandring som kan skje hos et pattedyr når været blir kaldere.

33
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Tegningen viser et termometer.

Tegn en pil fra teksten “vannets frysepunkt” til den temperaturen på 
termometeret der vannet fryser.

°C

S0
41

18
6

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

vannets frysepunkt

Fysikk/kjemi

1
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1

3

24

Se på kassen på bordet. 

Hvilken pil viser retningen til jordas tyngdekraft ?

a 1

b 2

c 3

d 4

Kull, olje og naturgass er energikilder som brukes til å lage elektrisitet.

Nevn en annen energikilde som brukes til å lage elektrisitet.

Fysikk/kjemi

2
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S0
41

06
8

Hvilken prosess gir nye stoff er med andre egenskaper?

a et stearinlys som brenner 

b papir som klippes 

c vann som helles i et glass 

d en spiker som hamres inn i tre

Birger lager en strømkrets med ei lyspære og en bryter som vist i fi guren.

Når Birger lukker kretsen med bryteren, vil ikke pæra lyse. Så setter Birger et 
batteri inn i strømkretsen, og lyspæra lyser.

Forklar hvorfor lyspæra lyser når det settes inn et batteri i kretsen.

Fysikk/kjemi
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Sander legger isbiter på aluminiumsfolie på et bord. Etter en stund smelter 
isbitene.

Hva er grunnen til denne forandringen? 

a Bordet tar varme fra isbitene.  

b Luft a tar varme fra bordet.

c Aluminiumsfolien får varme fra isbitene.

d Isbitene får varme fra luft a.

aluminumsfolie

isbiter

Hvorfor er mange elektriske ledninger laget av metall?

Fysikk/kjemi
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Figuren viser en glatt stein som sklir på isen i den retningen pila peker.

A. Hvis Lars vil at steinen skal skli bakover langs den samme linja, i hvilken 
retning må han tilføre kraft ?

a 

b 

c 

d 

B. Hvis steinen sklir slik pila viser, og Lars vil endre denne bevegelsen slik 
at steinen går diagonalt ned og til høyre, i hvilken retning må Lars tilføre 
kraft ?

a 

b 

c 

d 

is

Fysikk/kjemi
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Rikke og Jonas forbereder et bursdagsselskap. De baker en kake, men gjør en feil 
og bruker salt istedenfor sukker. Rett før bursdagsselskapet spiser Jonas litt kake, 
og det smaker salt.

Kan han fj erne saltet fra kaken og bytte det ut med sukker?

(Sett kryss i én rute.)

C Ja

C Nei 

Forklar svaret ditt.

Fysikk/kjemi
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Fire ting blir plassert i to grupper.

Gruppe 1

Gruppe 2

Hva ble brukt for å sortere dem i grupper?

a hvor lett de er å bøye

b hvor godt de fl yter

c hvor lett lys skinner gjennom dem

d hvor sterkt de tiltrekkes av magneter

glass

metallskje tretallerken

briller med plastglass

Fysikk/kjemi
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Hvilke av disse tingene leder strøm?

Kryss av i én sirkel ved hver ting.

  Leder strøm

 Ja Nei

 tresleiv  -------------------------a -----------b

 plastkam -----------------------a -----------b

 sølvkjede  -----------------------a -----------b

 gummiball ---------------------a -----------b

 jernnøkkel ----------------------a -----------b

Fysikk/kjemi
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Markus legger en klinkekule på toppen av en bane.

Klinkekulen ruller ned banen.

Hva heter kraften som får klinkekulen til å bevege seg?

S0
51

10
5

Fysikk/kjemi
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Bernt har fire helt like batterier, to lyspærer og litt ledning. Han setter opp to 
kretser, som vist nedenfor.

I hvilken krets (eller hvilke kretser) vil lyspæra lyse? 

(Kryss av i én rute.)

C bare krets 1

C bare krets 2

C både krets 1 og 2

 
Forklar svaret ditt.

Krets 1

+– + –+ –+ –

Krets 2

Fysikk/kjemi
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Fire venner ville lage en drikk av rødt sukkertøy og vann. Alle hadde hvert sitt 
røde sukkertøy, litt vann, et glass og en rørepinne. Dette er vist på tegningen 
nedenfor. 

Alle trodde at de visste den beste måten å lage drikken på. Måtene deres er vist i 
tabellen nedenfor.

Måte 1 Et rødt sukkertøy ble lagt oppi 100 ml kaldt vann. 
Blandingen ble rørt i ett minutt.

Måte 2 Et rødt sukkertøy ble knust og lagt oppi 100 ml kaldt vann. 
Blandingen ble rørt i ett minutt.

Måte 3 Et rødt sukkertøy ble lagt oppi 100 ml varmt vann. 
Blandingen ble rørt i ett minutt.

Måte 4 Et rødt sukkertøy ble lagt oppi 200 ml kaldt vann. 
Blandingen ble rørt i ett minutt.

Da de var ferdige, hadde alle vennene en drikk som var rosa og søt. 

A. Se på måte 1 og 2. 
 Hvilken måte vil løse opp sukkertøyet raskest? 

 (Kryss av i én rute.)

 C Måte 1

 C Måte 2

 Forklar hvorfor.

Fysikk/kjemi
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B. Se på måtene 1 og 3. 

 Hvilken måte vil løse opp sukkertøyet raskest?

 (Kryss av i én rute.)

 C Måte 1

 C Måte 3

 Forklar hvorfor.

C. En av drikkene var ikke så søt som de andre.  
 
Hvilken måte ga den minst søte drikken?

a Måte 1

b Måte 2

c Måte 3

d Måte 4 

Fysikk/kjemi

14



Hvilket materiale leder varme best?

a tre

b metall 

c glass

d plast

Naturfag for mellomtrinnet Side 36

Tre og stål er to materialer som brukes til å bygge broer.

Hva kan være én grunn til å bygge en bro av stål?

a Stål veier mer enn tre.

b Stål er sterkere enn tre.

c Stål varmes opp fortere enn tre. 

d Stål leder strøm bedre enn tre.

Fysikk/kjemi
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Vi bruker energi på mange forskjellige måter. Denne energien kommer fra 
mange forskjellige kilder.

Hvilke av disse er energikilder?

Kryss av i én sirkel i hver linje.

 Energikilde

 Ja Nei

Betong ---------------------------------------a -------- b

Vind -----------------------------------------a -------- b

Sola ------------------------------------------a -------- b

Sand  ----------------------------------------a -------- b

Vann -----------------------------------------a -------- b

En varm dag kjøper Petter en flaske med kaldt vann. Han pakker den inn i 
genseren sin for å holde den kald.

Forklar hvordan genseren holder vannflasken kald.

Fysikk/kjemi
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Morten tok fire ting fra kjøkkenet, og undersøkte om de løste seg opp i vann. 
Han kjente også etter hvor harde de var.  
Han skrev ned resultatene i en tabell, som er vist nedenfor.

Hard Myk
Løser seg opp i vann Sukkerbit Honning
Løser seg ikke opp i vann Metallskje Svamp

 
Så fant Morten fram fire nye ting, som er vist nedenfor. 

Hvilken ting hører til samme gruppe som svampen?

a gelé

b salt 

c gummiball

d glassflaske

gelé salt gummiball glassflaske

Hvorfor dannes det skygge når lys fra en lampe treffer en gjenstand?

a Lyset stanses av gjenstanden.

b Lyset går gjennom gjenstanden. 

c Lyset bøyes rundt gjenstanden.

d Lyset bøyes til siden av gjenstanden.

Fysikk/kjemi
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S

N

Vann finnes som fast stoff, væske eller gass. 

Hvilket av disse er et fast stoff?

a damp

b isbit

c sky

d regndråpe

To ringformede magneter festes på en blyant, som vist nedenfor. Den øverste 
magneten frastøtes av den nederste. Polene på den nederste magneten er merket. 

Merk av polene på den øverste magneten.

Fysikk/kjemi
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Fysikk/kjemi

G4_S13 Side 2

A. En lærer satte et glass med litt bomull opp ned i et beger med vann. Dette er 
vist på fi gur 1. Glasset ble ikke holdt på skrå.

 

Hun tok glasset ut igjen, som vist på fi gur 2.

 

Bomullen ble ikke våt fordi vann ikke slapp inn i glasset.

Forklar hvorfor vann ikke slapp inn i glasset.

beger

glass
bomull

vann

Figur 1

Figur 2

beger

glass
bomull

vann

23
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Fysikk/kjemi

G4_S13 Side 3

B. Læreren satte så glasset tilbake i beholderen, som vist på fi gur 3.

     Det kom vann inn i glasset, og bomullen ble våt.

     Forklar hvorfor bomullen ble våt da glasset ble holdt på skrå.

beger

glass
bomull

vann

Figur 3

23
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Sara har en ballong. 

Sara sier at det er luft inne i ballongen. Reidun sier at det er ingenting inne i 
ballongen.

Hvem tror du har rett?

(Sett kryss i én rute.)

C Sara

C Reidun

Forklar svaret ditt.

24
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Geofag

G4_S13 Side 1

Forskere tror at det for mange millioner år siden fantes mange dyr som ikke 
lenger fi nnes.

Hva er det beste beviset for dette?

a rester av maten disse dyra spiste

b malerier laget av folk som levde før

c dyremøkk funnet i skogsområder

d deler av dyr som har laget avtrykk i stein

1
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Geofag

G4_S13 Side 4

Dette er en naturlig klippeformasjon i en ørken.

Hvordan har vinden vært med på å forme disse steinene?

a Vinden kjøler ned steinene, og de brytes ned.

b Vinden har med seg sandkorn som sliper ned steinene.

c Vinden i ørkenen er så varm at den smelter steinene.

d Vinden har med seg fuktighet, som vasker vekk steinene.

Hvorfor synes ikke stjernene i løpet av dagen?

2

3
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Geofag

G4_S13 Side 5

Figur 1 viser noen vannpytter på et fortau av betong om morgenen. Om 
ettermiddagen er fortauet tørt som vist i fi gur 2.

Hva har skjedd med vannet?

a Det forsvant opp i luft a.

b Det ble til støv.

c Det ble brukt av trærne.

d Det rant ned på veien.

morgen

Figur 1

ettermiddag

Figur 2

4
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Geofag

G4_S13 Side 6

En forsker fi nner fossiler av skalldyr i noen steiner som ligger på bakken.

Hva forteller det forskeren?

a at forskjellige typer planter levde i området

b at skalldyrene var gamle da de døde

c at skalldyrene spiste andre skalldyr

d at området tidligere lå under vann

Noen barn ser på skyggen til et tre på forskjellige tider av dagen.
Hvilken skygge ser de midt på dagen?

a dcb

 5

 6
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Geofag

G4_S13 Side 7

Jorda er en planet som går i bane rundt sola. 

 Skriv ned to andre planeter som går i bane rundt sola.

1.

2. 

S0
41

10
7

Jorda

Sola

S05_10

S05_11

 7



Naturfag for mellomtrinnet Side 48

Geofag

G4_S13 Side 8

Figurene nedenfor viser en skygge tre forskjellige tider på dagen.

Forklar hvorfor skyggen forandrer seg.

kl. 9 kl.12 kl. 17 
 8
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Vann renner på jordas overflate.

I hvilken retning renner vannet?

a fjell elv hav

b hav fjell elv

c elv hav fjell

d fjell hav elv

 9



Geofag
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Hvor lang tid bruker jorda på en runde i bane rundt sola?

a 24 timer

b en måned

c ett år 

d 12 år

10



Geofag
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Figuren viser hvordan jordkloden er sammensatt. Det ytterste laget kalles 
jordskorpa. 

Nevn to ting som jordskorpa består av. 

1.

2.

Jordskorpa

Tabellen nedenfor viser været på fire forskjellige steder.

Sted Temperatur Skydekke
A 5 °C Skyer
B –5 °C Skyfritt
C –5 °C Skyer
D 5 °C Skyfritt

På hvilket sted er det mest sannsynlig at det vil snø?

a sted A

b sted B

c sted C

d sted D

11
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Fasit
Biologi

  1. A
  2. D
  3. A
  4. A
  5.  

Menneskelig aktivitet Positiv virkning Negativ virkning

Erstatte  trær som er hugget X

Slippe fabrikkavfall ut i elver X
Resirkulering av aluminiumsbokser X
Drenere myrområder for å bygge hus X
Sykle for å komme fra et sted til et 
annet

X

 

  6. De kan f.eks få hudkreft.
  7. A
  8. To av tingene på listen under, må være med
  a. Luft (eller oksygen)
  b. Mat
  c. Energi
  d. Vann
  e. En plass å leve (habitat)
  9. A
10. C
11. Man kan få influensa når noen hoster i nærheten av deg fordi bakterier kan spres gjennom luften fra en 
            person til   en annen.
12. C
13. To av disse kan brukes som svar:
  a. Svette
  b. Rødme
  c. Raskere puls
  d. Puster raskere
  e. Svimmel
  f. Tørst
  g. Sult
  h. Blir sliten (det går saktere)
  i. Vondt i musklene
  j. Får hold, sting eller krampe
14. Potte 1 og potte 3 fordi det er samme plante i pottene med og uten gjødsel
15. A
16. a) A  b) B  c) B og d) A
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17. D
18. C
19. D
20. Det er fire organismer som lager sin egen mat: gress, eiketre, tang og tare og kaktus
21. F.eks å ha et balansert kosthold (spise sunnere, næringsrikt) ELLER trene ELLER ikke 
            røyke /ikke drikke/ ikke bruke narkotika 
22. A
23. C
24. Måter pollen kan spres på:
  a. Vind
  b. Insekter eller dyr
  c. Regnvann
25. Fordi froskeegg ikke blir beskyttet av foreldre.
26. Riktig næringskjede: Gress -> insekt -> slange -> firfisle -> hauk
27. D
28. Edderkopper fanger og spiser insekter.
29.  

Økosystem Navn på dyr
Tropisk regnskog Ape
Ørken Kamel
Hav Hval
Store gressområder Sebra

 
30. F.eks spise og drikke mindre sukker eller søtsaker, bruke tanntråd osv.
31. Begge
  a. vokser
  b. utvikler seg
  c. dør
  d. har behov for energi
  e. har behov for luft/oksygen
  f. kvitter seg med avfallsstoffer  
  g. reproduserer seg
  h. reagerer på stimuli
  i. beveger seg
32. Det er viktig å erstatte kroppens daglige væsketap fordi vann er viktig for en del kroppsfunksjoner, 
            f.eks for at nyrene skal fungere.
33. Et pattedyr kan f.eks få tykkere pels/hår, eller de kan spise seg opp og bli fetere, eller pelsen 
            kan skifte farge
 

Fysikk/kjemi
1. Vann fryser ved 0 grader
2. C
3. F.eks. solenergi, vind, vann, strøm, tre/biomasse, atomenergi, etc.
4. A
5. F.eks. Batteriet er en energikilde som kan brukes for å lyse opp pæra.
6. D



7. Metall leder elektrisitet godt.
8. a) D og b) C
9. Nei, fordi saltet har vært med i en kjemisk forandring.
10. C
11. Tresleiv: Nei, Plastkam: Nei, Sølvkjede: Ja, Gummiball: Nei, Jernnøkkel: Ja
12. Tyngdekraft (gravitasjon)
13. Krets 2, fordi der er batterienes poler plassert riktig.
14. a) Måte 2, med forklaring basert på økende overflateareal eller mindre/flere deler av sukkertøyet.
            b) Metode 3, med en forklaring om at vannet er varmt. 
            c) D
15. B
16. B
17. Betong: Nei, Vind: Ja, Sola: Ja, Sand: Nei, Vann: Ja
18. Genseren er en dårlig varmeleder (den er en isolator), og den gir skygge.
19. C
20. A
21. B
22. N nederst og S øverst.
23. a) Det er luft i glasset som hindrer vannet i å komme inn.
            b) Når glasset holdes på skrå slipper noe av lufta ut og da kan vannet ta plassen til lufta.
24. Sara, f.eks fordi lufta du blåser inn er med på å forme ballongen.

Geofag
1. D
2. B
3. Stjerner har svakere lys enn sola derfor ser vi dem ikke i løpet av dagen.
4. A
5. D
6. B
7. To av disse: Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus
8. Fordi jorda roterer skifter solen plassering på himmelen - derfor forandrer skyggen seg.
9. A
10. C
11. F.eks to av disse:
  a. Vann
  b. Land
  c. Stein
  d. Sand
  e. Jord
  f. Olje
  g. Naturgass
  h. Kull
12. C
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