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Balsfjord kommune – for framtida 

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

 

ÅRSPLAN I NATURFAG 9.tr 
Skoleåret: 2018/2019 
Faglærer: Ellen H Skaaraas 

 
Emne/ 

tema 

Tids-

bruk  

Uke 

Dette sier lokal læreplan 

Mål for opplæringen er at 

eleven skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 

Lærestoff/ kilde 

Lokal forankring  

Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 

Kjennetegn 

på 

måloppnåels

e 

Vurderingsfo

rm 

 

 

 

 

Å lese 

fagtekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-35 

Å kunne lese i naturfag 

innebærer å forstå og bruke 

naturfaglige begreper, 

symboler, figurer og 

argumenter gjennom 

målrettet arbeid med 

naturfaglige tekster. Dette 

innebærer å kunne 

identifisere, tolke og bruke 

informasjon fra sammensatte 

tekster i bøker, aviser, 

bruksanvisninger, regelverk, 

brosjyrer og digitale kilder. 

Lesing i naturfag inkluderer 

kritisk vurdering av hvordan 

informasjon framstilles og 

brukes i argumenter, blant 

annet gjennom å kunne skille 

mellom data, antakelser, 

påstander, hypoteser og 

konklusjoner. Utviklingen av 

leseferdighet i naturfag går fra 

• Finne viktig og relevant informasjon 

• Orientere seg i store tekstmengder 

• Lære seg nødvendige begreper 

• Lage et sammendrag av teksten 

med egne ord 

Utvalgte tekster fra 

lærebøker, 

internett, aviser og 

tidligere NP 

 

Ulike 

læringsstrategier: 

læringspartner 

VØL 

Nøkkelord-

/setninger 

Sammendrag 

Elevene skal 

vise 

forståelse 

for lest 

tekst. 

Deltakelse og 

interesse for å 

utforske ulike 

strategier. Vise 

engasjement 

og 

nysgjerrighet 

for ukjent 

stoff. 

 

Ikke karakter-

givende, men 

særdeles 

viktig for å få 

læringsutbytte 

av naturfaget 
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å finne og bruke uttrykt 

informasjon i enkle tekster til 

å forstå tekster med stadig 

flere fagbegreper, symboler, 

figurer, tabeller og implisitt 

informasjon. Kravet til kritisk 

lesing og evne til å identifisere 

relevant informasjon og 

vurdere kilders troverdighet 

øker, fra å kunne bruke 

tilrettelagte kilder til å kunne 

innhente og sammenligne 

informasjon fra ulike kilder og 

vurdere relevansen. 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunn-

leggende 

kjemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-40 

• vurdere egenskaper til 

grunnstoffer og 

forbindelser ved bruk av 

periodesystemet 

• undersøke egenskaper til 

noen stoffer fra hverdagen 

og gjøre enkle beregninger 

knyttet til fortynning av 

løsninger 

• undersøke og klassifisere 

rene stoffer og 

stoffblandinger etter 

løselighet i vann, 

brennbarhet og sure og 

basiske egenskaper 

• planlegge og gjennomføre 

forsøk med 

påvisningsreaksjoner, 

separasjon av stoffer i en 

• Forklare hvordan periodesystemet er 

bygd opp  

• Forklare forskjellen på en kjemisk 

forbindelse og et grunnstoff 

• Forklare forskjellen på et rent stoff 

og en blanding 

• Forklare egenskapene til gasser, 

væsker og faste stoffer. 

• Forklare hvordan atomer er bygd 

opp 

• Bruke periodesystemet til å forklare 

ionedannelse 

• Forklare ione-, elektronpar- og 

metallbindinger 

• Undersøke om en væske er sur eller 

basisk.  

• Klassifisere rene stoffer og 

stoffblandinger etter løselighet i 

vann, brennbarhet og sure og 

basiske egenskaper 

• Gjennomføre påvisningsreaksjoner 

med f. eks sukker, salt, mel, 

Tellus 9, kap. 1 

 

Tavleundervisning 

med modeller av 

atomer og ioner 

 

Bygge molekyler 

 

Tellus kapittel 1 m 

oppgaver 

http://www3.lokus.

no/index.jsp?mark

etplaceId=1892264

&languageId=1&sit

eNodeId=3343324

&didLogin=true 

 

Lage plakat av et 

grunnstoff i 

periodesystemet. 

 

Analyse av kjente 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Deltakelse og 

muntlig faglig 

aktivitet.  

 

Resultat av 

øvelse 7 s. 37. 

 

Vurdering av 

plakat om 

grunnstoff: er 

de viktigste 

bruksområden

e tatt med, og 

grunnstoffets 

atomoppbygni

ng og 

reaksjonsmåte 

http://www3.lokus.no/index.jsp?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=3343324&didLogin=true
http://www3.lokus.no/index.jsp?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=3343324&didLogin=true
http://www3.lokus.no/index.jsp?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=3343324&didLogin=true
http://www3.lokus.no/index.jsp?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=3343324&didLogin=true
http://www3.lokus.no/index.jsp?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=3343324&didLogin=true
http://www3.lokus.no/index.jsp?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=3343324&didLogin=true
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blanding og analyse av 

ukjent stoff 

 

 

bakepulver 

• Kunne to metoder for å separere 

stoffer fra hverandre. f.eks filtrere, 

destillere og mekanisk. 

 

stoff fra 

kjøkkenskapet. 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kropp og 

helse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-47 

• beskrive nervesystemet og 

hormonsystemet og 

forklare hvordan de styrer 

prosesser i kroppen 

• forklare hvordan egen 

livsstil kan påvirke helsen, 

herunder slanking og 

spiseforstyrrelser, 

sammenligne informasjon 

fra ulike kilder, og 

diskutere hvordan 

helseskader kan 

forebygges 

• gi eksempler på samisk og 

annen folkemedisin og 

diskutere forskjellen på 

alternativ medisin og 

skolemedisin 

• Oppgavene til sentralnervesystemet 

• Oppgavene til det perifere 

nervesystemet  

• Oppbyggingen av hjernen 

• Hvordan reflekser fungerer 

• Forklare hvilke kjertler som 

produserer de ulike hormonene 

• Oppgavene til de ulike hormonene i 

kroppen 

• Gi eksempler på sykdommer knyttet 

til hormonsvikt 

• Kjenne til helseskader knyttet til 

inaktivitet, tobakk, alkohol og 

narkotika 

• Gi eksempler på spiseforstyrrelser 

• Gi eksempler på urter som brukes i 

folkemedisin.  

• diskutere forskjellen på alternativ 

medisin og skolemedisin 

Tellus 9, kap. 2 

og 3 

 

Internett 

 

Tverrfaglig med 

norsk, mat&helse 

 

Verdensdagen 

for psykisk helse 

 

Reaksjons-

aktiviteter fra 

Nova 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Lage info-

brosjyre om 

aktuelt 

delmål/emn

e. 

 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

Tekno-

logi og 

design 

 

 

 

48-51 

• Utvikle produkter ut fra 

kravspesifikasjoner og 

vurdere produktenes 

funksjonalitet, 

brukervennlighet og livsløp 

i forhold til bærekraftig 

utvikling. 

• Utvikle et produkt ut i fra visse 

kravspesifikasjoner 

• Vurdere produktets funksjonalitet 

brukervennlighet og livsløp i forhold 

til bærekraftig utvikling 

• Teste og beskrive egenskaper ved 

materialer som brukes i en 

Tellus 9, kap. 8 

 

Tverrfaglig 

prosjekt med 

kunst og 

handtverk: lage 

pepperkakehus 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier + 

egne 

kriterier som 

utleveres 

med 

Vurdering 

med 

karakter av 

produkt og 

samtaler/vei

ledning 

underveis 
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• Teste og beskrive 

egenskaper ved materialer 

som brukes i en 

produksjonsprosess, og 

vurdere materialbruken ut 

fra et miljøhensyn. 

 

produksjonsprosess 

• Vurdere materialbruken ut fra 

miljøhensyn 

• Forklare fordeler ved gjenbruk av 

materialer f. eks ved produksjon av 

bil.  

m/lys oppgaven 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 

Rom-

forskning 

 

 

 

1-5 

• Beskrive universet og ulike 

teorier for hvordan det har 

utviklet seg 

• Undersøke et emne fra 

utforskningen av 

verdensrommet, og 

sammenstille og 

presentere informasjon fra 

ulike kilder. 

 

 

• Presentere hovedtrekkene i 

romfartens historie. 

• Gi en oversikt over ulike typer 

romfartøyer, og forklare forskjellen 

mellom dem. 

• Forklare hva «big bang» teorien går 

ut på 

• undersøke et emne fra utforskingen 

av verdens-rommet, og 

sammenstille og presentere 

informasjon fra ulike kilder 

Tellus9, kap. 7 

 

Lage plakat etter 

opplegget: 

https://www.nat

urfag.no/uopple

gg/vis.html?tid=

2061807 

 

Se film: Apollo 13 

eller The Martian 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Vurdering av 

plakat og 

framlegg 

Evaluering av tema/ emne 

 

E 

L 

E 

K 

T 

R 

I 

S 

I 

T 

E 

T 

 

 

 

 

 

 

6-15 

 

PRUA? 

Vinter-

ferie 

• Bruke begrepene strøm, 

spenning, resistans effekt 

og induksjon for å forklare 

resultater fra forsøk med 

strømkretser. 

• Forklare hvordan vi kan 

produsere elektrisk energi 

fra fornybare og ikke-

fornybare energikilder, og 

diskutere hvilke 

miljøeffekter som følger 

med ulike måter å 

produsere energi på. 

 

• Forklare begrepene strøm, spenning, 

resistans, effekt og induksjon. 

• Gjøre forsøk og forklare resultatene 

ved hjelp av begrepene strøm, 

spenning, resistans, effekt og 

induksjon 

• Forklare hva elektrisk strøm, 

spenning og resistans er, og kjenne 

måleenhetene for dem. 

• Beskrive egenskapene til viktige 

måleinstrumenter og komponenter i 

elektriske kretser. 

• Tegne og kople enkle elektriske 

kretser. 

• Forklare forskjellen på serie- og 

parallellkopling. 

 

Tellus 9, kap. 4 

og 5. 

 

Elevøvelser 

 

Kraftskolen (film) 

 

En mulighet: 

https://www.naturf

ag.no/laringsressur

ser/lp_liste.html#r

esultatliste 

 

Alle elevene 

gjennomfører 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

Praktisk 

forsøk med 

samtale og 

refleksjon 

https://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=2061807
https://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=2061807
https://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=2061807
https://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=2061807
https://www.naturfag.no/laringsressurser/lp_liste.html#resultatliste
https://www.naturfag.no/laringsressurser/lp_liste.html#resultatliste
https://www.naturfag.no/laringsressurser/lp_liste.html#resultatliste
https://www.naturfag.no/laringsressurser/lp_liste.html#resultatliste
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• Måle elektrisk strøm og spenning. 

• Forklare om strøm og spenning i 

ulike koplinger. 

• Bruke Ohms lov til enkle 

beregninger. 

• Forklare hva statisk elektrisitet er, og 

beskrive krefter mellom elektriske 

ladninger. 

• Forklare hvordan elektrisk strøm 

produseres ved hjelp av en turbin og 

generator 

• Forklare forskjellen på fornybar og 

ikke fornybar energi 

• Gi eksempler på fornybare og ikke 

fornybare energikilder 

• Diskutere hvilke miljøeffekter som 

følger med ulike måter å produsere 

energi på 

«Test deg selv 

om statisk 

elektrisitet og 

elektrisk strøm: 

http://nova10.ca

ppelendamm.no/

enkel/oppgavesa

mling.html?tid=1

725973&sec_tid

=1725562 

 

Alle elevene 

gjennomfører 

«Test deg selv 

om spenning: 

http://nova10.ca

ppelendamm.no/

enkel/oppgavesa

mling.html?tid=1

725976&sec_tid

=1725562 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

Olje og 

gass 

 

 

 

17-24 

• Forklare hvordan råolje og 

gass er blitt til. 

• Forklare hvordan vi kan 

produsere elektrisk energi 

fra fornybare og ikke-

fornybare energikilder, og 

diskutere hvilke 

miljøeffekter som følger 

med ulike måter å 

produsere energi på. 

• Forklare forskjellen på fornybar og 

ikke fornybar energi 

• Gi eksempler på fornybare og ikke 

fornybare energikilder 

• Diskutere hvilke miljøeffekter som 

følger med ulike måter å produsere 

energi på 

Tellus 9, kap. 6 

 

Egen prosjekt-

beskrivelse  

 

Tverrfaglig 

opplegg med 

norsk og 

samfunnsfag 

Se vedlagte 

vurderings-

kriterier 

 

Egen 

prosjektbesk

rivelse med 

vurderingskr

iterier 

Tverrfgalig 

karakter på 

produkt, 

framlegg og 

spørsmålrun

de. 

Evaluering av tema/ emne 

For-

dypnings

-oppgave 

43-6 • Valgfritt fra K-06 • Lage egen individuell problemstilling 

med tilhørende læringsmål 

Framlegg med 

praktisk 

eksempel/produ

kt. 

Se egen 

prosjektbe

skrivelse. 

Individuelt 

Karakter på 

framlegg og 

produkt. 

http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725973&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725973&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725973&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725973&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725973&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725973&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725976&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725976&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725976&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725976&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725976&sec_tid=1725562
http://nova10.cappelendamm.no/enkel/oppgavesamling.html?tid=1725976&sec_tid=1725562
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 eller i par. 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

Kriterier for måloppnåelse 
 

 

KOMPETANSEMÅL LAV MIDDELS HØY 

Forskerspiren 

Formulere testbare 

hypoteser, planlegge og 

gjennomføre undersøkelser 

av dem og diskutere 

observasjoner og resultater i 

en rapport 

Gjennomføre undersøkelser. 

 

Skrive logg eller rapport ved forsøk 

og feltarbeid etter en gitt mal.  

Kunne presentere disse ved bruk av 

digitale hjelpemidler. 

Gjennomføre undersøkelser for å teste 

holdbarheten i enkle hypoteser og 

velge publiseringsmåte. 

 

Skrive logg eller rapport ved forsøk og 

feltarbeid etter en gitt mal.  

Kunne presentere disse ved bruk av 

digitale hjelpemidler. 

Planlegge og gjennomføre undersøkelser 

for å teste holdbarheten til egne 

hypoteser og velge publiseringsmåte. 

 

Skrive logg eller rapport ved forsøk og 

feltarbeid etter en gitt mal.  

Kunne presentere disse ved bruk av 

digitale hjelpemidler. 

Innhente og bearbeide 

naturfaglige data, gjøre 

beregninger og framstille 

resultater grafisk 

Innhente naturfaglige data, Innhente og bearbeide naturfaglige 

data, 

Innhente og bearbeide naturfaglige data, 

gjøre beregninger og framstille resultater 

grafisk 

Skrive forklarende og 

argumenterende tekster med 

referanser til relevante 

kilder, vurdere kvaliteten ved 

egne og andres tekster og 

revidere tekstene 

 

 

 

 

 

 

Skrive forklarende og argumenterende 

tekster med referanser til relevante 

kilder, 

 

 

 

Skrive forklarende og argumenterende 

tekster med referanser til relevante 

kilder, vurdere kvaliteten ved egne og 

andres tekster og revidere tekstene 
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Forklare betydningen av å se 

etter sammenhenger mellom 

årsak og virkning og forklare 

hvorfor argumentering, 

uenighet og publisering er 

viktig i naturvitenskapen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklare betydningen av å se etter 

sammenhenger mellom årsak og 

virkning og forklare hvorfor 

argumentering, uenighet og publisering 

er viktig i naturvitenskapen. 

 

Identifisere naturfaglige 

argumenter, fakta og 

påstander i tekster og grafikk 

fra aviser, brosjyrer og andre 

medier, og vurdere innholdet 

kritisk 

Identifisere enkle naturfaglige 

argumenter, fakta og påstander i 

tekster og grafikk fra aviser, 

brosjyrer og andre medier, 

 

Identifisere naturfaglige argumenter, 

fakta og påstander i tekster og grafikk 

fra aviser, brosjyrer og andre medier 

 

 

Identifisere og vurderer naturfaglige 

argumenter, fakta og påstander i tekster 

og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre 

medier, og vurderer innholdet kritisk 

 

 

Følge sikkerhetstiltak som er 

beskrevet i HMS-rutiner og 

risikovurderinger 

Ser ikke nytten av verne- og 

sikkerhetsutstyr og følger dårlig  

grunnleggende sikkerhetsrutiner i 

naturfagundervisningen. 

Demonstrere enkle verne- og 

sikkerhetsutstyr og følge 

grunnleggende sikkerhetsrutiner i 

naturfagundervisningen. 

Demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr 

og følge grunnleggende 

sikkerhetsrutiner i 

naturfagundervisningen. 

Mangfoldet i naturen 

Forklare hovedtrekkene i 

evolusjonsteorien og gjøre 

rede for observasjoner som 

støtter teorien 

Eleven skal kunne gjengi enkle 

hovedtrekk i evolusjonsteorien,  

Eleven skal kunne forklare 

hovedtrekkene i evolusjonsteorien og 

forstå og beskrive grunnlaget for 

teorien.. 

Eleven skal drøfte og begrunne 

evolusjonsteorien. 

 

Beskrive oppbygningen av 

dyre- og planteceller og 

forklare hovedtrekkene i 

fotosyntese og celleånding 

Eleven skal kunne gi en enkel 

beskrivelse på en celle og gi en 

enkel forklaring på fotosyntesen.  

 

Eleven skal kunne påpeke likheter og 

forskjeller på dyre og planteceller.  

Elevene skal kunne beskrive og 

definere fotosyntese og celleånding. 

De skal skjelne mellom vanlig 

celledeling og reduksjonsdeling.  

Eleven skal kunne se sammenhengen 

mellom fotosyntese, celleånding og 

karbonets kretsløp og sette det inn i en 

større sammenheng.  

Eleven skal kunne reflektere rundt 

fotosyntesen og celleånding. 

. 

Gjøre rede for celledeling og 

for genetisk variasjon og arv 

Eleven skal kunne gi enkle 

eksempler på arvelige egenskaper 

Gi eksempler på arvelige egenskaper 

og gjøre rede for hvordan de arves 

Eleven skal kunne begrunne og 

reflektere over genetisk variasjon og arv 
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Forklare hovedtrekk i teorier 

for hvordan jorda endrer seg 

og har endret seg gjennom 

tidene, og grunnlaget for 

disse teoriene 

Gi enkle eksempler på hvordan 

jorda har endret seg. 

Eleven skal kunne gjøre rede for 

hvordan jorda har endret seg gjennom 

tidene 

Eleven skal kunne analysere og 

reflektere over hvordan jorda har endret 

seg, og kunne kople sammen innlært 

stoff med andre kompetansemål i faget. 

Undersøke og registrere 

biotiske og abiotiske faktorer 

i et økosystem i nærområdet 

og forklare sammenhenger 

mellom faktorene 

Eleven skal kunne gi eksempler på 

levende og ikke levende faktorer i 

et økosystem.  

Eleven skal kunne gjøre rede for 

abiotiske og biotiske faktorer, og 

kunne identifisere disse.  

Undersøke og registrere biotiske og 

abiotiske faktorer i et økosystem i 

nærområdet og forklare sammenhenger 

mellom faktorene 

Observere og gi eksempler 

på hvordan menneskelig 

aktivitet har påvirket et 

naturområde, undersøke 

ulike interessegruppers syn 

på påvirkningen og foreslå 

tiltak som kan verne naturen 

for framtidige generasjoner 

De skal kunne gi eksempler på 

menneskelige aktiviteter som har 

påvirket et naturområde. 

 

De skal kunne identifisere ulike 

interessegruppers syn på påvirkning av 

et naturområde 

Eleven skal kunne trekke slutninger og 

foreslå tiltak som kan verne naturen for 

framtidige generasjoner. De bør 

diskutere ulike interessegruppers syn. 

 

Gi varierte eksempler på 

hvordan samer utnytter 

ressurser i naturen 

 

Elever skal kjenne til 

reindriftssamers levesett 

 

 

Eleven skal gi eksempler på hvordan 

samer utnytter ressurser i naturen 

Forklare hvorfor det var nødvendig for 

samene å utnytte ressurser fra f. eks. 

reinen så nøye 

Kropp og helse 

Beskrive nervesystemet og 

hormonsystemet og forklare 

hvordan de styrer prosesser i 

kroppen 

Kjenne til hvordan enkelte 

hormoner er med å styre prosesser i 

kroppen. 

 

Gi eksempler på enkle deler av 

nervesystemet 

Beskrive hvordan hormoner er med på 

å styre ulike prosesser i kroppen. 

 

Beskrive hvordan sansene og 

nervesystemet fungerer sammen i 

styringen av kroppen. 
 

Forklare hvordan nervesystemet og 

hormonsystemet styrer prosesser i 

kroppen. 
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Beskrive kort 

fosterutviklingen og hvordan 

en fødsel foregår 

De skal kunne beskrive noen enkle 

trekk fra fosterutviklingen 

Eleven skal kunne gjøre rede for 

fosterutviklingen og hvordan en fødsel 

foregår. 

Eleven skal kunne forklare når de ulike 

menneskelige særtrekkene viser seg i 

fosterutviklingen 

Formulere og drøfte 

problemstillinger knyttet til 

seksualitet, seksuell 

orientering, kjønnsidentitet, 

grensesetting og respekt, 

seksuelt overførbare 

sykdommer, prevensjon og 

abort 

Eleven skal ha kjennskap til ulike 

prevensjonsmiddel og seksuelt 

overførbare infeksjoner. 

Eleven skal vite hvordan de ulike 

prevensjonsmidler virker. De skal 

kunne identifisere problemstillinger 

knyttet til seksualitet. 

Eleven skal drøfte og reflektere over 

problemstillinger knyttet til seksualitet, 

ulik seksuell orientering, prevensjon, 

abort og seksuelt overførbare infeksjoner 

Forklare hvordan egen 

livsstil kan påvirke helsen, 

herunder slanking og 

spiseforstyrrelser, 

sammenligne informasjon fra 

ulike kilder, og diskutere 

hvordan helseskader kan 

forebygges 

Gi eksempel på noen 

livsstilssykdommer og hvordan de 

kan forebygges. 

Kjenne noen helseskader forårsaket 

av rusmidler 

Gjøre greie for hvordan livsstil kan 

føre til sykdom og skader, og hvordan 

det kan forebygges. 

Gjøre greie for og diskutere hvordan 

bruk av rusmidler kan føre til 

helseskader. 

 

Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre 

til sykdom og skader, og hvordan det 

kan forebygges. Reflektere over 

kunnskapen og sette denne i en større 

sammenheng. 

Gjøre greie for hvordan bruk av 

rusmidler kan føre til helseskader og 

drøfte hvordan den enkelte og samfunnet 

kan forebygge helseskadene. 

Gi eksempler på samisk og 

annen folkemedisin og 

diskutere forskjellen på 

alternativ medisin og 

skolemedisin 

Gi eksempler på folkemedisin. Påpeke likheter og forskjeller mellom 

alternativ medisin og skolemedisin 

Diskutere alternativ medisin opp mot 

skolemedisin 

Fenomener og stoffer 

Beskrive universet og ulike 

teorier for hvordan det har 

utviklet seg 

 

 

Beskrive de viktigste delene av 

solsystemet 

 

 

Enkel beskrivelse av  universet og 

ulike teorier for hvordan det har 

utviklet 

 

 

Reflektere over ulike teorier for hvordan 

universet har utviklet seg. 
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Undersøke et emne fra 

utforskingen av 

verdensrommet, og 

sammenstille og presentere 

informasjon fra ulike kilder 

Gi noen eksempler på teknologisk 

utstyr som brukes i utforskning av 

verdensrommet. 

Kjenne til noen trekk i romfartens 

historie. 

 

Gi en oversikt over teknologisk utstyr 

som brukes i utforskning av 

verdensrommet. 

Presentere hovedtrekk i romfartens 

historie. 

 

Presentere hovedtrekk i romfartens 

historie og samtale om forskning som 

kartlegger muligheter for liv på andre 

planeter 

 

Vurdere egenskaper til 

grunnstoffer og forbindelser 

ved bruk av periodesystemet 

Gi eksempler på grunnstoffer og ha 

kjennskap til periodesystemet.  

. 

Gjøre greie for egenskaper til ulike 

grunnstoffer. 

Gjøre rede for periodesystemet. 

 

Vurdere egenskaper til grunnstoffer og 

forbindelser ved bruk av 

periodesystemet. 

. 

 

Undersøke egenskaper til 

noen stoffer fra hverdagen 

og gjøre enkle beregninger 

knyttet til fortynning av 

løsninger 

Undersøke egenskaper til noen 

kjente stoffer fra hverdagen 

Undersøke egenskaper til noen stoffer 

fra hverdagen og bruke indikatorer til 

å påvise når en løsning er fortynnet 

Undersøke egenskaper til noen stoffer 

fra hverdagen og gjøre enkle 

beregninger knyttet til fortynning av 

løsninger 

Undersøke og klassifisere 

rene stoffer og 

stoffblandinger etter 

løselighet i vann, 

brennbarhet og sure og 

basiske egenskaper 

Gi eksempler på sure og basiske 

stoffer, stoffer som er løselige i 

vann, og rene stoffer og blandinger 
 

Gjennomføre forsøk for å klassifisere 

sure og basiske stoffer, stoffer som er 

løselige i vann, og rene stoffer og 

blandinger 
 

Undersøke kjemiske egenskaper til noen 

vanlige stoffer fra hverdagen og 

klassifisere dem. 
 

Planlegge og gjennomføre 

forsøk med 

påvisningsreaksjoner, 

separasjon av stoffer i en 

blanding og analyse av 

ukjent stoff 

Kunne gjennomføre, påvise og 

separere noen ukjente stoffer 

Kunne planlegge, gjennomføre, påvise 

og separere ukjente stoffer. 
 

Kunne planlegge, gjennomføre, påvise, 

separere og analysere ukjente stoffer 
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Undersøke hydrokarboner, 

alkoholer, karboksylsyrer og 

karbohydrater, beskrive 

stoffene og gi eksempler på 

framstillingsmåter og 

bruksområder 

Gjøre enkle forsøk og beskrive de 

enkleste hydrokarboner og 

alkoholer. 

Gi eksempler på noen 

karbohydrater. 

Gi eksempler på framstillingsmåter 

og bruksområder 

Gjøre forsøk med og beskrive de 

enkleste hydrokarboner, alkoholer og 

karboksylsyrer og noen vanlige 

karbohydrater. 

Beskrive framstillingsmåter og 

bruksområder 

Gjøre forsøk med og beskrive 

hydrokarboner, alkoholer og 

karboksylsyrer og noen vanlige 

karbohydrater. 

Forklare kjemi og molekylgrupper som 

kjennetegner de ulike stoffene 

Forklare hvordan råolje og 

naturgass er blitt til 

Forklare hvordan råolje og 

naturgass er blitt til 

Forklare hvordan råolje og naturgass 

er blitt til 

Forklare hvordan råolje og naturgass er 

blitt til 

Bruke begrepene strøm, 

spenning, resistans, effekt og 

induksjon til å forklare 

resultater fra forsøk med 

strømkret ser 

Kunne lage en enkel strømkrets. 

 

Definere begrepene strøm og spenning 

fra forsøk med strømkretser. 

 

Forklare resultater fra forsøk med 

strømkretser ved bruk av begrepene 

strøm, spenning, resistans, 

effekt og induksjon. 

 

Forklare hvordan vi kan 

produsere elektrisk energi fra 

fornybare og ikke-fornybare 

energikilder, og diskutere 

hvilke miljøeffekter som 

følger med ulike måter å 

produsere energi på 

Kjenne til fornybare og ikke-

fornybare energikilder. 

Gi eksempler på hvordan vi kan 

produsere elektrisk energi fra 

fornybare og ikke-fornybare 

Forklare hvordan vi kan produsere 

elektrisk energi fra fornybare og ikke-

fornybare energikilder og se 

dette i en miljøsammenheng. 

Gjøre rede for begrepene fart 

og akselerasjon, måle 

størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi eksempler 

på hvordan kraft er knyttet til 

akselerasjon 

Gjenkjenne begrepene fart og 

akselerasjon og måle størrelsene 

med enkle hjelpemidler.  

. 

 

Gjøre rede for begrepene fart og 

akselerasjon, måle størrelsene med 

enkle hjelpemidler. 

 

Gjøre rede for begrepene fart og 

akselerasjon, måle størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi eksempler på hvordan 

kraft er knyttet til akselerasjon. 

Gjøre forsøk og enkle 

beregninger med arbeid, 

energi og effekt 

Gjøre forsøk med arbeid Gjøre forsøk og utføre enkle 

beregninger med arbeid, energi og 

effekt. 
 

Gjøre forsøk og utføre enkle beregninger 

med arbeid, energi og effekt. 
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Gjøre greie for hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr 

hindrer og minsker skader 

ved uhell og ulykker 

Gi eksempler på 

trafikksikkerhetsutstyr som hindrer 

og minsker skader ved uhell og 

ulykker. 

Gjøre greie for hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr hindrer og 

minsker skader ved uhell og ulykker. 

 

Gjennomføre forsøk med 

lys, syn og farger, og 

beskrive og forklare 

resultatene 

Gjennomføre forsøk med lys, syn 

og farger. 

Gjennomføre forsøk med lys, syn og 

farger beskrive resultatene. 

Gjennomføre forsøk med lys, syn og 

farger, beskrive og forklare resultatene 

 


