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Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrid fram 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 
34-39 Fenomener og stoffer   

• vurdere egenskaper til grunnstoffer 

og forbindelser ved bruk av 

periodesystemet 

Kap.1 – Grunnstoffene og 

periodesystemet 

Lese 

Lage periodesystem 

Elevforsøk: 

Flammefarge 

Kalsium og vann 

Blyant leder el.strøm 

Skriftlig prøve 

 

 

 

 

40-44 Fenomener og stoffer 

• undersøke egenskaper til noen 

stoffer fra hverdagen og gjøre 

enkle beregninger knyttet til 

fortynning av løsninger 

• planlegge og gjennomføre forsøk 

med påvisningsreaksjoner, 

separasjon av stoffer i en blanding 

og analyse av ukjent stoff 

Kap.2 – Kjemiske 

reaksjoner og stoffers 

egenskaper 

Lesebok, oppgaver, 

Elevforsøk: 

Modellbygging og 

balansering av kjemisk 

reaksjon 

Dyrking av Alun-krystall 

             overflatehinne 

 

 

 

Skriftlig prøve 

41 Høstferie 

45-48 Kropp og helse 

• beskrive nervesystemet og 

hormonsystemet og forklare 

hvordan de styrer prosessen i 

kroppen 

Kap.3 – Nervesystemet  

 

 

 

 

Fellesforelesning 

Film 

Lese 

Arbeide med oppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 



49-51 

 
Kropp og helse 

• beskrive hvordan hormoner er med 

på å styre ulike prosesser i kroppen 

• forklare hvordan nervesystemet og 

hormonsystemet styrer prosesser i 

kroppen  

Kap.4 – Hormonsystemet 

 

Fellesforelesning 

Lese 

Arbeide med oppgaver 

Filmklipp 

Prosjektarbeid el.  

Muntlig vurdering 

kap. 3 og 4 

 

 

 

 

52 Juleferie 

2-5 Kropp og helse 

• drøfte problemstillinger knyttet til 

seksualitet, ulik seksuell 

orientering, prevensjon, abort og 

seksuelt 

overførbare infeksjoner 

Kap.7 – Pubertet, sex og 

samliv  

 

Forelesning, klassediskusjoner 

Film 

 

 

6-8 Fenomener og stoffer 

• gjennomføre forsøk med lys, syn 

og farger og beskrive og forklare 

resultatene 
 

Kap.6 – Lys, syn og farge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesebok, oppgaver 

filmklipp 

Elevforsøk: 

Refleksjon fra plan speil  

Bryting i rapsolje og vann  

Totalrefleksjon i vann 

Lysbrytning: fra vann til 

luft 

Pupillen  

Skriftlig prøve 

9 Vinterferie 

10 - 13 Fenomener og stoffer 

• bruke begrepene strøm, spenning, 

resistans, effekt og induksjon til å 

forklare resultater fra forsøk med 

strømkretser 

 
 

Kap.11 – Elektrisitet 

 

 

 

 

 

 

 

Lesebok, oppgaver og gruppearbeid  

Elevforsøk: 

Statisk elektrisitet  

Elektrisk strøm på tunga  

Måle strøm i el.krets  

Forhold spenning/strøm 

Serie og parallell  

Skriftlig/praktisk 

prøve 

 

 

 

 

 

 

 



14 Forskerspiren 

• innhente og bearbeide naturfaglig 

data, gjøre beregninger og fremstille 

resultater grafisk 

• formulere testbare hypoteser, 

planlegge og gjennomføre 

undersøkelser av dem og diskutere 

observasjoner og resultater i en 

rapport 

• forklare betydningen av å se etter 

sammenhenger mellom årsak og 

virkning og forklare hvorfor 

argumentering, uenighet og 

publisering er viktig i 

naturvitenskapen 

Kap. 5 – Råd til 

forskespiren 

  

15 Påskeferie 

16 – 18  Kropp og helse 

• drøfte problemstillinger knyttet til 

seksualitet, ulik seksuell orientering, 

prevensjon, abort og seksuelt 

overførbare infeksjoner 

• beskrive fosterutvikling og hvordan en 

fødsel foregår 

Kap.8 - Svangerskap  

 

Kap. 9 - Prevensjon 

 

 

 

 

 

 

Forelesning  

Klassediskusjoner 

Film 

Besøk hos helsesøster  

 

 

 

 

 

19-21 

 
Fenomener og stoffer 

• vurdere egenskaper til grunnstoffer 

og forbindelser ved bruk av 

periodesystemet 

• undersøke kjemiske egenskaper til 

noen vanlige stoffer fra hverdagen  

 

Kap.10 – Metall 

 

Lesebok  

Oppgaver 

Elevforsøk: 

Jern ruster 

Magnesium brenner i luft  

Kan magnesium påvirke 

rusting av jern? 

Forkopring av nøkkel  

Muntlig vurdering 

 



22-25 

 
Teknologi og design 

• beskrive et elektronisk 

kommunikasjonssystem, forklare 

hvordan informasjon overføres fra 

avsender til mottaker og gjøre rede for 

negative og positive konsekvenser 

Kap.12 og 13 – Bruk av 

elektronikk og elektronisk 

kommunikasjon 

Lesebok 

Oppgaver 

Gruppearbeid 

Elevforsøk: 

Lodding 

Spenningsdeler 

Løgndetektor 

Bruke elektro-kofferten 

 

  

 

 


