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Uke Kompetansemål Læringsmål Lærestoff/organsiering 
 

Vurdering 
 

 
 
34-39 

 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 

 
Økosystemets oppbygnign 
Undersøkelse av fjellet 
som økosystem. 
Enkel bergrunnlære. 
Reinen og Hardangervidda. 
Tilpasning til leveområdet. 
Lokal bruk av fjellet før og 
nå. 

 
Eureka, side 249 – 265 
 
Økologi 
 
Film fra nrk om Europas siste villrein 
 
Fjelltur til Stegaros; planter og dyr, 
historisk område med dyregraver og 
steinalderboplasser. 
Praktisk arbeid i felt. 

 
 
Skriftlig prøve Eureka, 
side 249 – 259, + 
muntlig stoff fra 
fjellturen. 
 
Egenvurdering  fra 
turen. 

 
40- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 følge sikkerhetstiltak som er 
beskrevet i HMS-rutiner og 
risikovurderinger. 

 
 planlegge og gjennomføre forsøk 

med påvisningsreaksjoner, 
separasjon av stoffer i en 
blanding og analyse av ukjent 
stoff. 

 formulere testbare hypoteser, 
planlegge og gjennomføre 
undersøkelser av dem og 
diskutere observasjoner og 
resultater i en rapport 

 
Laboratorieutstyr og 
teknikker. 
Kjemiske reaksjoner. 
Å analysere en blanding. 
Skrive naturfagsrapport. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eureka, side 7-31 
 
Arbeid med stoffer 
 
Klasseromsundervisning 
Elevaktiviteter på naturfagsrommet 
Skrive naturfagsrapporter 
Bingo 
 

 
Vurdering av 
elevrapporter 
 
Skriftlig prøve  

 
41 

 
HØSTFERIE 
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Uke Kompetansemål Læringsmål Lærestoff/organsiering 
 

Vurdering 
 

 
42-43 
 

  
  

 
Forts. arbeid med stoffer 
 

 
Skriftlig prøve  
 

 
44-46 
 
 
 

 Beskrive oppbygningen av 
dyre- og planteceller og 
forklare hovedtrekkene i 
fotosyntese og celleånding 

Cellen er byggesteinen 
Encellede organismer 
Fra celle til flercellet organisme 
Bakterienes oppbygning 
Bakterier og kroppen  
 

 
Eureka 8. 
 
Celler er grunnlaget for alt 
liv. Bakterier. 
 
 

 
 Gruppearbeid med 
muntlig framføring – 
karakter. 

47-51  Beskrive oppbygningen av 
dyre- og planteceller og 
forklare hovedtrekkene i 
fotosyntese og celleånding 

Plantecellers oppbygning 
Fotosyntesen 
Klorofyll 
Celleånding hos planter. 
 

 
Eureka 8 
 
Planteceller  
Dyreceller 
 
Bruk av aktuelle 
nettsider/bilder for 
konkretisering 
Viten.no 

 
 
Lager bok om 
planteceller ved å bruke 
bookcreator på iPad. 
 
Underveisvurdering og 
vurdering med 
måloppnåelse  
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Uke Kompetansemål Læringsmål Lærestoff/organsiering 
 

Vurdering 
 

2-4 

 Vurdere egenskaper til 

grunnstoffer og forbindelser 

ved bruk av periodesystemet 

 Planlegge og gjennomføre 
forsøk med […]blanding og 
analyse av ukjent stoff 

Fast stoff, væske og gass 
Partikkelmodellen 
Tetthet 
Vann 
Atomer og atommodellen 
Atomsymboler og kretsløp 
Grunnstoffer og kjemiske 
forbindelser 
Navn og formel 
Nanoteknologi  
 

Eureka 8! 
 
Stoffers byggesteiner 
 
Klasseromsundervisning 
Arbeid med oppgaver 
Fagsamtale 

 
Skriftlig prøve – 
vurdering med karakter  

5-8 

 Undersøke egenskaper til 

noen stoffer fra hverdagen 

[…]. 

 Planlegge og gjennomføre 
forsøk med 
påvisningsreaksjoner, […] av 
ukjent stoff 

 
Kunne lage og påvise Co2-
gass, H2-gass og O2-gass. 
Vite noe om hvordan gasser 
brukes i hverdagslivet. 

Eureka 8! 
 
Bare luft 
 
Praktisk arbeid på 
naturfagrommet. 
Grundig arbeid med 
naturfagsrapporter. 
 

Elevrapporter med 
underveisvurdering. 
Leveres på Showbie 
 
Praktisk prøve med 
karakter på 
naturfagrommet. 

9-11 

 Undersøke og klassifisere 

rene stoffer og 

stoffblandinger etter 

løselighet i vann, 

brennbarhet og sure og 

basiske egenskaper 

 Undersøke kjemiske 
egenskaper til noen vanlige 
stoffer fra hverdagen 

Egenskaper til syrer og baser  
pH-skalaen 
pH-verdier hos noen vanlige 
stoffer i hverdagslivet 
Farer ved syrer og baser 

Eureka 8! 
 
Egenskaper til syrer og 
baser 
 
Klasseromsundervisning 
Praktisk arbeid på 
naturfagsrommet. 

 
Skriftlig prøve med 
karakter. 
 
Elevrapporter fra forsøk. 
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Uke Kompetansemål Læringsmål Lærestoff/organsiering 
 

Vurdering 
 

12-14 

 Forklare hovedtrekk i teorier 
for hvordan jorda endrer seg 
og har endret seg gjennom 
tidene, og grunnlaget for 
disse teoriene 

Jordas oppbygning. 
Platetektonikk 
Alfred Wegener 

Eureka 8,  side 218 – 247 
 
Historia om jorda 
 
Viten.no sitt 
undervisningsopplegg om 
platetektonikk. 
 

Skriftlig prøve 

16 PÅSKEFERIE 

17-20 

 Beskrive universet og ulike 

teorier for hvordan det har 

utviklet seg 

 Undersøke et emne fra 

utforskingen av 

verdensrommet, og 

sammenstille og presentere 

informasjon fra ulike kilder 

Stjerner og galakser. 
Utviklingen av universet. 
Teknologi og utforskning av 
universet. 

 

Eureka 8, side 165-215 
 
Universets utvikling 
 
NRK-dokumentar om 
verdensrommet. 
 

 

Muntlig framføring av 
prosjekt om utforskning 
av verdensrommet. 
Karakter. 

21-25 

 Utvikle produkter ut fra 
kravspesifikasjoner og 
vurdere produktenes 
funksjonalitet, 
brukervennlighet og livsløp i 
forhold til bærekraftig 
utvikling 

Teknologi er mer enn ting 
A analysere teknologiske 
produkter 
Å designe teknologi 
Trinnene i designprosessen 
Eksempler på teknologi 

Eureka 8! 
 
Teknologi og design 

Et produkt 

 


