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Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-36 • Beskrive oppbygningen av dyre- og 
planteceller og forklare 
hovedtrekkene i fotosyntese og 
celleånding 

•  

 

Kap. 2 
Celler er grunnlaget for alt liv 
*Mikroskop 
*Cellen er byggesteinen 
*Encellede organismer 
*Fra celle til flercellede 
organismer 
*Artskunnskap 
 

Ekskursjon 
Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk 

 
 
 
 
 

37-39 • Undersøke og registrere biotiske og 
abiotiske faktorer i et økosystem i 
nærområdet og forklare 
sammenhenger mellom faktorene 

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

Kap. 3 
Bakterier 
*Bakteriens oppbygning 
*Bakterier og kroppen 
 
 
 
 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk  
 
 
 

 

 
40 
 
 

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

Kap. 4 
Planteceller og planter 
*Plantecellers oppbygning 
*Fotosyntesen 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk  
 

 



  *Klorofyll 
*Celleånding 
 

41 HØSTFERIE 

 
42-43 
 
 
 
 
 
 

 Fortsettelse kap. 4   

44-45 • Beskrive oppbygningen av dyre- og 
planteceller og forklare 
hovedtrekkene i fotosyntese og 
celleånding 

 

Kap.5 
Dyreceller 
*Dyrecellenes oppbygning og 
celleånding 
*Blod er kroppens 
transportsystem 
 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk  

Skriftlig prøve kap. 4 
& 5 
 

46-51 • Vurdere egenskaper til grunnstoffer 
og forbindelser ved bruk av 
periodesystemet 

• Undersøke egenskaper til noen 
stoffer fra hverdagen og gjøre enkle 
beregninger knyttet til fortynning av 
løsninger 

• Undersøke og klassifisere rene 
stoffer og stoffblandinger etter 
løselighet i vann, brennbarhet og 
sure og basiske egenskaper 

Kap.6 
Stoffers byggesteiner og 
modeller 
*Fast stoff, væske og gass 
*Partikkelmodellen 
Atomer og atommodeller 
*Atomsymboler og kretsløp 
*Navn og kretsløp 
*Nanoteknologi 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk 

Skriftlig prøve 
 
 
 

 Innlevering av tre valgfrie forsøk til vurdering 

52-1 JULEFERIE 



2-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Formulere testbare hypoteser, 

planlegge og gjennomføre 

undersøkelser av dem og diskutere 

observasjoner og resultater i en 

rapport 

• Undersøke og klassifisere rene 

stoffer og stoffblandinger etter 

løselighet i vann, brennbarhet og 

sure og basiske egenskaper 

• Planlegge og gjennomføre forsøk 

med påvisningsreaksjoner, 

separasjon av stoffer i en blanding 

og analyse av ukjent stoff 

• Følge sikkerhetstiltak som er 

beskrevet i HMS-rutiner og 

risikovurderinger 

Kap. 1 
Arbeid med stoffer  
*Lære om stoffene 
*Kjemiske reaksjoner 
*Energi i dagliglivet 
*Sikkerhet på naturfagrommet 
*Brannfarlige stoffer og 
brannslokking 
*Praktisk arbeid for unge 
forskere 
*Laboratorieutstyr og 
laboratorieteknikker 
*Å analysere en blanding 
*Å skille stoffer 
*Renseteknologi – fra sjøvann til 
drikkevann 
 
 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk 
 
Demonstrere verne- og 
sikkerhetsutstyr og følge 
grunnleggende sikkerhetsrutiner i 
naturfagundervisningen 

 
 
 

7-8 • Planlegge og gjennomføre forsøk 
med påvisningsreaksjoner, 
separasjon av stoffer i en blanding 
og analyse av ukjent stoff 

Kap.7 
Bare luft 
*Vi påviser noen gasser 
*Gasser i bruk 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk 

 

9 VINTERFERIE 

10  Fortsettelse kap. 7   



11-14 • Undersøke egenskaper til noen 
stoffer fra hverdagen og gjøre enkle 
beregninger knyttet til fortynning av 
løsninger 

• Undersøke og klassifisere rene 
stoffer og stoffblandinger etter 
løselighet i vann, brennbarhet og 
sure og basiske egenskaper 

Kap.8 
Syrer og baser 
*Syrer og baser 
*pH-verdier og pH-skalaen 
 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk 
 
 
 
 
 
 

Skriftlig prøve  

15 PÅSKEFERIE 

16-17 • 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 

 

Kap. 10-11 
Stjerner og galakser 
*Lys, bølger og det 
elektromagnetiske spekteret 
*Solen og stjernene 
*Stjernens livssyklus 
*Galakser 
 
Universets utvikling 
*Big Bang 
 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk 
Film 

 

18-20 • 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 

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

Kap. 13  
Historien om jorda 
*Jorda og jordskorpa 
*Verdenskartet forandrer seg 
*Gråstein finnes ikke 
*Alfred Wegener 
*Geologifaget blir til 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk 
Film 
 
Prosjekt 
 

Muntlig framføring 
 



21 • Teste og beskrive egenskaper ved 
materialer som brukes i en 
produksjonsprosess, og vurdere 
materialbruken ut fra miljøhensyn 
 

Kap.9 
Teknologi og design 
*Teknologi er mer enn ting 
 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk 
 

 
 
 
 

 • 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 

Kap.14 
Økologi 
*Økosystem 
*Næringsnett og næringskjeder 
*Artskunnskap 

Forelesning 
Oppgaveløsning 
Forsøk  
 
Ekskursjon med innsanking  

Skriftlig innlevering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Innlevering av tre valgfrie forsøk til vurdering 

  

Rennesøy Skule, 13.08.2019 

 


