
 - 1 - 

  
 

 

 

 

Årstimetallet i faget: 76 
 

Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen 
 

Periode Tema 

 
Delmål 

Læremidler 
og 
læringsarena 

Metoder og 
læringsstrategier 

Vurderingsformer 

34-39 

Celler og arv 
 
1 

 Kunne gjøre rede for celledeling og for genetisk 
variasjon og arv 

- Eureka 10, 
Aschehoug 
 
- Eureka 
nettside. 
 
- Fagstoff 
som blir lag ut 
på It`s 
learning/ 
 
- Labben 
 
 
 
 

 

- Klasseroms-
undervisning 
 
- Omvendt 
undervisning 
 
- Egenvurdering 
 
- Kamerat-
vurdering 
 
- Forsøk med 
rapport i etterkant 
 
- Gruppearbeid 
 
- Muntlige 
fremføringer 

 

- Kapittel-prøver og 
målprøver 
(Skriftlige og 
muntlige) 
 
- Innleveringer 
 
- Egen-vurdering 
 
- Kamerat-vurdering 
 
- Hjemme-lekse 
 
- Rapporter 
 
- Gruppe-arbeid 
 
- Muntlig 
presentasjon  

 

25 

Evolusjon og 
klassifisering 
 
2 

 Kunne forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og 
gjøre rede for observasjoner som støtter teorien. 

41-46 

Karbonatomets 
kjemi 
 
3 
 
 

 Kunne undersøke hydrokarboner, alkoholer, 
karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og 
gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder. 

 Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige 
stoffer fra dagliglivet 

 Planlegge og gjennomføre forsøk med 
påvisningsreaksjoner 

47-50 
Olje og gass 
 
4 

 Kunne forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, 
og hvordan disse stoffene anvendes 
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51-2 

Plast som materiale 
 
5 
 

 beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken 
grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling 

 teste og beskrive egenskaper ved materialer som 
brukes i en produksjonsprosess 

 forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og 
hvordan disse stoffene anvendes 

4-5 

Fossilt brensel og 
miljø 
 
6 

 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 

6-7 

Fokus på 
karbohydrater 
 
7 

 Kunne undersøke hydrokarboner, alkoholer, 
karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og 
gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder. 

 Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige 
stoffer fra dagliglivet 

 Planlegge og gjennomføre forsøk med       

   påvisningsreaksjoner 

9-11 
Helse og livsstil 
 
8 

 Kunne forklare hvordan egen livsstil kan påvirke 
helsen, herunder slanking, spiseforstyrrelser, 
sammenligne informasjon fra ulike kilder, og 
diskutere hvordan helseskader kan forebygges. 

 Kunne og eksempler på samisk og annen 
folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ 
medisin og skolemedisin. 

 (Deler av dette kapittelet er blitt dekket av M&H på 
9.trinn) 

12-14 
Kraft og bevegelse 
 
9 

 gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle 
størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler 
på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon 
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15 -19 
Energi 
 
10 

 Kunne gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, 
måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi 
eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. 

 Kunne gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, 
energi og effekt. 

 Kunne gjøre forsøk med lys, syn og farge, og 
beskrive og forklare resultatene. 

20-21 

Elektrisitet og 
magnetisme 
 
11 

 Kunne bruke begrepene strøm, spenning, resistans, 
effekt og induksjon til å kunne forklare resultater fra 
forsøk med strømkretser. 

 Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra 
fornybare og ikke- fornybare energikilder 

22-23 

Produksjon av 
elektrisk energi 
 
12 

 Kunne 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. 

24 

Naturområder, 
påvirkning og vern 
 
13 

 Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra 
fornybare og ikke- fornybare energikilder 

 
 
Planen sendes skoleeier til orientering og legges ut på skolens hjemmeside 


