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Tema  Kompetansemål Læringsmål 
Lærestoff/ 

Arbeidsmåter/organisering 

Innlevering/ 

prøver/ 

vurdering 

34-38 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grunnstoffene og 
periodesystemet 

 Vurdere egenskaper til 
grunnstoffer og 
forbindelser ved bruk av 
periodesystemet 

Du skal kunne: 
- gjøre greie for atomenes 

oppbygning og hva som skjer 
når atomene slår seg sammen 

- om grunnstoffenes plass i det 
periodiske system, og 
hvordan det periodiske 
system er bygd opp 

- vurdere egenskaper til 
grunnstoffer og forbindelser 
ut fra det periodiske system 

- klassifisere en del 
grunnstoffer 

- vite hva ioner er 
- noen vanlige metaller og ikke 

metaller  
- om grunnstoffet karbon 

Eureka 9, kap. 1, s. 7-27 
 
 Klasseromsundervisning med PowerPoint 

og fokus på læringsstrategier ved 
innlæring av nytt stoff. 

 Individuelt arbeid med oppgaver  
 Elevaktiviteter: Kulepinnemodell og 

Coca-Cola og aktivt kull. 

 
 Elevrapport 
 Læringsmål og 

vurderingskriterier 
 

38 - 43 

 
 
 
Kjemiske 
reaksjoner og 
egenskaper til 
stoffer 

 Vurdere egenskaper til 
grunnstoffer og forbindelser 
ved bruk av 
periodesystemet 

 

Du skal kunne: 
 vite om noen reaksjoner 

mellom metaller 
 noe om egenskapene til salter 
 vite hva et salt er, og kunne 

noen kjemiske formler til 
salter 

 om vannets egenskaper og 
kretsløp 

 noe om renseteknologi 

  

Eureka 9, kap.2, s.36-49 
 
 Klasseromsundervisning 
 Individuelt arbeid 
 Elevaktiviteter:  

Modellbygging, Avkjøling ved bruk av 
vått tøy og 
hjemmeaktivitet 5 + 6, s.53 

 
Innlevering av 
elevrapport fra 
hjemmeforsøk.  
 
Skriftlig prøve uke 43 
 
 

41 
 

HØSTFERIE 
 

44 - 48 

 
 
 
 

 Forklare hvordan 
nervesystemet […] styrer 
prosesser i kroppen 

Du skal kunne: 
 hvordan en nervecelle er 

bygd opp 
 hvordan beskjeder sendes 

Eureka 9, kap. 3, s.56-69 
 
 Gruppearbeid med muntlig framføring i 

klassen.  

Muntlig framføring 
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Nervesystemet 

gjennom nerveceller 
 kunne om hvordan de 

samarbeider med muskler og 
andre organer i kroppen 

 om hvordan hjernen er bygd 
opp, og hva 
sentralnervesystemet er 

 vite om oppbygningen av det 
perifere nervesystem, og 
hvordan det fungerer. 

 om refleksbevegelser i 
kroppen 

 om en del nerverelaterte 
sykdommer som epilepsi og 
hjernehinnebetennelse 

 Individuelt arbeid med eget arbeidsark. 
 Elevaktiviteter: Aristoteles’ illusjon, 

sansene, reaksjonstid, reflekser  
 

49 - 50 

 
 
 
Hormonsystemet 
 
 
Svangerskap 

 Forklare hvordan […] 
hormonsystemet styrer 
prosesser i kroppen 

 beskrive kort 
fosterutviklingen og hvordan 
en fødsel foregår 

 

Du skal kunne: 
 hva hormoner er 
 hvordan hormoner virker  
 hvilke viktige oppgaver 

hormonene har 
 noe om hvordan 

fosterutviklingen hos 
mennesker foregår 

 periodene i graviditeten 
 hvordan fødselen foregår 

Eureka 9, kap.4, s.76-81 og s.148-157 
 
 Klasseroms undervisning og arbeid to og 

to. 
 Nettressursen til Eureka 9! 
 Oppgavearbeid 

Vurdering i forbindelse 
med innlevering uke 6 

51 - 52 JULEFERIE 

2 – 4 

 
 
Pubertet, sex og 
samliv  
 
 

 Drøfte problemstillinger 
knyttet til seksualitet, ulik 
seksuell orientering, […]  

 beskrive hvordan hormoner 
       er med på å styre ulike 
 prosesser i kroppen 

Du skal kunne: 
 om ulike prevensjonsmetoder 
 om abort 
 om ulike seksuelt overførbare 

sykdommer 

 
Eureka 9, kap. 7, s.130-141 
 
 Bruk av aktuelle nettsteder. 
 Arbeid med oppgaver 

 

Individuelt arbeid med 
arbeidshefte 

5 - 6 
 

 
 
 
Prevensjon og 
seksuelt 
overførbare 
sykdommer 
 

 Beskrive hvordan man kan 
forebygge og behandle 
infeksjonssykdommer 

 Drøfte problemstillinger 
knyttet til […] prevensjon, 
abort og seksuelt 
overførbare infeksjoner  

Du skal kunne: 
 hvordan hormoner påvirker 

kroppen under puberteten 
 vite noe om hvordan 

hormoner er med å styrer 
menstruasjonssyklusen 

 noe om ulike problemstillinger 
knyttet til seksualitet og ulik 
seksuell orientering 

 ”Uke 6” – Muntlige problemstillinger 
diskuteres i grupper og felles. 

 
Eureka 9, kap. 9, s.. 162-173 
 Klasseromsundervisning 
 Individuelt arbeid 
 Gruppeaktivitet (trekker inn ”uke 6”) 

Innlevering av 
arbeidshefte med 
oppgaver til kap 4,7 og 9. 
Vurdering med karakter. 
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7 

 
 
 
 
 
 
 
Forskerspiren 

 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. 

 Innhente og bearbeide 
naturfaglige data, gjøre 
beregninger og framstille 
resultater grafisk 

 
 
 
 
Du skal kunne: 
 finne framgangsmåten i en 

undersøkelse 
 vurdere variabler og resultater 
 innhente og bearbeide 

informasjon – størrelser og 
enheter 

 framstille elevrapporter 
 

 
 
 
 
Eureka 9, kap. 5, s.86-99 
 
 Arbeid to og to med valgfri elevaktivitet 

med utgangspunkt i aktivitet nr.2 eller 
nr.3. 

 Skriver rapport og legger frem arbeidet 
for de andre elevene i en muntlig 
presentasjon. 

 
 
 
 
 
 
 
Vurdering med karakter 
av praktisk arbeid og 
muntlig fremføring. 

8 
 
                                                                                                         VINTERFERIE 

9 
- ||    -   Fortsette fra uke 7. 

 

10 - 12 

 
 
 
 Lys, syn og farge 

 
 Gjennomføre forsøk med 

lys, syn og farger, beskrive 
og forklare resultatene 

 Skrive logg ved forsøk og 
feltarbeid og presentere 
rapporter ved bruk av 
digitale hjelpemidler 

 
Du skal kunne: 
 Hvordan lys beveger seg 
 Refleksjon 
 Konkave og konvekse speil 
 Lysbrytning 
 Øyets oppbygging  

 

 
Eureka 9, kap. 6, s. 106-121 
 
 Klasseromsundervisning og arbeid med 

oppgaver 
 Nrk-skole ”Fysikk på roteloftet” 
 Elevaktiviteter: Refleksjon, brytning i 

linser, den magiske mynten. 
 Synsillusjoner 

 

 
Prøve uke 13 

13,15 
og 16 
 
Påske 
uke 15 

 

 
Metaller – vanlige 
materialer i 
hverdagen 

 Vurdere egenskaper til 
grunnstoffer og forbindelser 
ved bruk av 
periodesystemet 

 […] beskrive egenskaper 
ved materialer som brukes i 
en produksjonsprosess 

 

Du skal kunne: 
 Noe m fysiske egenskaper til 

noen vanlige metaller 
 Noe om kjemiske egenskaper 

til noen vanlige metaller 
 Noe om hvordan vi utvinner 

metaller 

Eureka 9, kap.10, s.178-197 
 
 Klasseromsundervisning 
 Gruppeoppgaver – undervise for 

hverandre 
 

 

17 - 20 

 
 
 
 
 

- Skrive logg ved forsøk […] 
- Forklare resultater fra forsøk 

med strømkretser ved bruk 
av begrepene strøm, 
spenning, resistans, effekt 

Du skal kunne: 
- Forklare hva elektrisk strøm, 

spenning, resistans og effekt 
er og kjenne måleenhetene 
for dem. 

Eureka 9: Kap.11, s.205 - 223 
 
Elevaktiviteter og arbeid med oppgaver. 
 
(Praktisk matematikk) 

 
Praktisk prøve med 
skriftlig innslag. 
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Elektrisitet 
 

[…] - Tegne og koble elektriske 
kretser 

- Måle elektrisk strøm og 
spenning 

- Vite forskjellen mellom serie- 
og parallellkobling. 

-  

 
 
 

21-23 

 
 
 
 
Teknologi og 
design 

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

- Teste og beskrive 
egenskaper ved materialer 
som brukes i en 
produksjonsprosess 

Du skal kunne: 
- forklare begrepet teknologi 
- forklare begrepet design 
- forklare hvordan en 

designprosess foregår 
-  

Eureka 9: Kap. 12, s.227-240 
 
Gruppearbeid om designprosessen. 
 
 

Muntlig framføring  

23 - 24 

 
 
 

Elektronisk 
kommunikasjon 

- Gjøre rede for elektroniske 
kommunikasjonssystemer 
på systemnivå og drøfte 
samfunnsmessige 
utfordringer knyttet til bruk 
av slike. 

Du skal kunne: 
- noe om telekommunikasjon 
- noe om internett og www 

- hvordan e-post og chat 
fungerer 

- noe om muligheter og 
utfordringer i elektroniske 
kommunikasjonssystemer 

-  

Eureka 9: Kap. 13,s.250-263 

 
Individuelt arbeid med eget valgt tema innen 
elektronisk kommunikasjon. 
 

Bruker Book Creator. 

 

 


