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Årstimetallet i faget: 95 
 

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

Periode 

 
Kompeta
nse- 
mål 
 

Årstrinn 

Tema 

 
Delmål 

Læremidler og 
læringsarena 

Metoder og 
læringsstrategier 

Vurderings-
former 

Lærers 
erfaring 8 9 10 

35-38 

1 
2 
3 
4 
28 

X 
X 
X 
X 
X 

  
Kapittel 1: 
Arbeid med 
stoffer 

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

 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 

 kunne flere kjennetegn for at det det har skjedd en kjemisk reaksjon 

 kunne skrive lab.rapport ved forsøk 

 demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner 

 kunne enkle metoder for å skille et stoff fra en blanding 

- Eureka 8, 
Gyldendal 
 
- Fagstoff som 
blir lag ut på It`s 
learning 
 
- Laboratoriet 
 
- Eksterne 
ressurser hentet 
fra internett 

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

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

 

39-41 
(40 er 
høstferie) 

6 X   
Kapittel 2: Celler 
er grunnlaget for 
alt liv 

 gjøre greie for biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem 

 forklare forskjellen på encellede og flercellete organismer 

41 14 X   
Kapittel 3: 
Bakterier 

 forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom 

 beskrive hvordan man kan forebygge og behandle infeksjonssykdommer 

 beskrive bakterienes oppbygning 

42-44 5 X   
Kapittel 4: 
Planteceller og 
planter 

 beskrive oppbyggingen av planteceller 

 forklare hovedtrekkene i fotosyntesen 
 

45-47 5 X   
Kapittel 5: 
Dyreceller 

 beskrive oppbyggingen av dyreceller 

 forklare hovedtrekkene i celleånding 
 

48-51 
25 
27 

X 
X 

  

Kapittel 6: 
Stoffenes 
byggesteiner  og 
modeller 

 vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet 

 undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen. 

1-2 28 X   
Kapittel 7: Bare 
luft 

 undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen 

 planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner og analyse av ukjent 
stoff 

3-4 26 X   
Kapittel 8: Syrer 
og baser – fra 
mat til miljø 

 gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer 

 kjenne til indikator-egenskaper for fargestoff i planter, samt PH-begrepet 

 undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen 
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 gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger 

5-10 
(8 er 
vinterferie) 

21 
24 

X 
X 

  

Kapittel 10: 
Stjerner og 
galakser 
Kapittel 11: 
Universets 
utvikling 

 beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg 

 kjenne til planetenes bevegelse over himmelen ved bruk av simuleringer 

 forklare hvordan sol- og måneformørkelser og årstider oppstår 

11-14 
(13 er 
påskeferie) 

22 
23 

X 
X 

  

Kapittel 12: 
Teknologi og 
utforskning av 
universet 

 kunne gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av 
verdensrommet 

 presentere hovedtrekk i romfartens historie 

 undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og 
presentere informasjon fra ulike kilder 

 
 

15-18 
 

8 X   
Kapittel 13: 
Historien om 
jorda 

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

19-22 
9 
10 

X 
X 

  
Kapittel 14: 
Økologi 

 undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i 
nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene 

23-25  X   
Kapittel 9: 
Teknologi og 
design 

 Kjenne trinnene i designprosessen 
 

 
Planen sendes skoleeier til orientering og legges ut på skolens hjemmeside 
 
 
 
 
 
Åshild Moseidjord Fjellestad      Arild Berge 


