
ÅRSPLAN naturfag – 8. trinn - SINNES SKULE 2022/2023. 

Lærar: Terje Sinnes  Læreverk: Element 8 + Tellus 8. 
 

Vek

e 

Emne Lærebøker og anna læringsmateriell Omgrep Læringsmål 
m/undervegsvurdering 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: 

• utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i 

kretsløp 

• gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold 

• gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning 

av naturen 

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne 

svar 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og 

andres utforskinger 

 
Kjerneelement:  

Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåte: Elevane skal gjennom oppleving, undring, utforsking og erfaring forstå verda omkring seg i eit naturvitskapleg 

perspektiv. 

Jorda og livet på jorda: Elevane skal gjennom tema få ei auka forståing av naturen og miljøet. 

Energi og materie: Elevane skal forstå korleis me brukar sentrale teoriar, lovar og modellar for, og omgrep om, energi, stoff og partiklar for å forklara vår 

fysiske verd 

Teknologi: Elevane skal forstå, skapa og bruka teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg: Eleven skal kunna delta i fagsamtalar og dela og utvikla kunnskap med naturfagleg innhald basert på observasjonar, erfaringar og fagleg 

informasjon. 

Skriftleg: Eleven skal kunna formulera spørsmål og hypotesar og skriva naturfaglege forklaringar basert på evidens og kjelder.  

Lesing: Eleven skal forstå naturfaglege omgrep, symbol, figurar og argument gjennom arbeid med naturfaglege tekstar. 

Digital: Eleven skal bruka digitale verktøy til å utforska, registrera, visualisera, programmera, modellera, dokumentera og publisera data frå forsøk, 

feltarbeid og anna arbeid. 

Rekning: Eleven skal kunna innhenta, bearbeida og framstilla relevant talmateriale 

Tverrfaglege tema:  



Demokrati og medborgarskap: Eleven skal få grunnlag for å skilja mellom vitskapleg basert kunnskap og kunnskap som ikkje er basert på vitskap. 

Berekraftig utvikling: Eleven skal få kompetanse til å gjera miljøbevisste val og handlingar, og sjå disse i samanheng med lokale og globale miljø- og 

klimautfordringar. 

Folkehelse og livsmeistring: Gje eleven kompetanse til å forstå sin eigen kropp og ivareta si eiga fysiske og psykiske helse. Elevane skal kunna forhalda seg 

kritisk til og bruka helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlege val. 

27-42 

 

Økologi – samspelet i 

naturen. 

 Element 8 kap. 6 

Skolestudio 

Naturfag.no 

https://ndla.no/subject:1:22dee9ab-5b1a-4c23-8c97-

c68107b881bb/topic:2:76858/topic:2:196745/resour

ce:1:84818  

Økosystem 

Biotiske/abiotisk

e faktorer 

Fotosyntese 

Celleånding 

Næringsnett 

Biologisk 

mangfald 

• Eg kan forklare kva eit 

økosystem er. 

• Eg kan fortelje om ulike 

abiotiske faktorer og kva 

rolle dei kan spele i eit 

økosystem. 

 

41 Haustferie 

Emne:  

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:     

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres 

utforskinger 

• bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger 

• delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene 

Kjerneelement:  
Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåte: Elevane skal gjennom oppleving, undring, utforsking og erfaring forstå verda omkring seg i eit naturvitskapleg 

perspektiv.   

Grunnleggjande dugleikar:  
Munnleg: Eleven skal kunna delta i fagsamtalar og dela og utvikla kunnskap med naturfagleg innhald basert på observasjonar, erfaringar og fagleg 

informasjon. 

Skriftleg: Eleven skal kunna formulera spørsmål og hypotesar og skriva naturfaglege forklaringar basert på evidens og kjelder.  

Lesing: Eleven skal forstå naturfaglige omgrep, symbol, figurar og argument gjennom arbeid med naturfaglege tekstar. 

Digital: Eleven skal bruka digitale verktøy til å utforska, registrera, visualisera, programmera, modellera, dokumentera og publiseradata frå forsøk, 

feltarbeid og anna arbeid. 

Tverrfaglege tema:  
Demokrati og medborgarskap: Eleven skal få grunnlag for å skilja mellom vitskapleg basert kunnskap og kunnskap som ikkje er basert på vitskap. 

https://ndla.no/subject:1:22dee9ab-5b1a-4c23-8c97-c68107b881bb/topic:2:76858/topic:2:196745/resource:1:84818
https://ndla.no/subject:1:22dee9ab-5b1a-4c23-8c97-c68107b881bb/topic:2:76858/topic:2:196745/resource:1:84818
https://ndla.no/subject:1:22dee9ab-5b1a-4c23-8c97-c68107b881bb/topic:2:76858/topic:2:196745/resource:1:84818


Bærekraftig utvikling: Eleven skal få kompetanse til å gjera miljøbevisste val og handlingar, og sjå desse i samanheng med lokale og globale miljø- og 

klimautfordringar. 

43-46 Naturfag-vitskap i 

praksis. 

Element 8: side 8-39 
Oppstartsoppgave - 8. trinn - Naturfag Element 8-10 - 
Skolestudio - Gyldendal 
Naturfag.no 
 

 

 

 

• Vitskap 

• Teknologi 

• Teori 

• Hypotese 

• Observasjo

n 

• Modell 

• Simulering 

• Kva er naturfag. 

• Forklare kva vitskapleg 

arbeid er. 

• Forklare  

• Elevane skal vite korleis 

ein skal oppføre seg på 

laboratoriet. 

 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar 

• Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres 

utforskinger 

• Beskrive korleis forskarar har kome fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfald. 

Kjerneelement:  

Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåte: Elevane skal gjennom oppleving, undring, utforsking og erfaring forstå verda omkring seg i eit naturvitskapleg 

perspektiv.   

Jorda og livet på jorda: Elevane skal gjennom tema få ei auka forståing av naturen og miljøet.  

Grunnleggjande dugleikar:  
Munnleg: Eleven skal kunna delta i fagsamtalar og dela og utvikla kunnskap med naturfagleg innhald basert på observasjonar, erfaringar og fagleg 

informasjon. 

Skriftleg: Eleven skal kunna formulera spørsmål og hypotesar og skriva naturfaglege forklaringar basert på evidens og kjelder.  

Lesing: Eleven skal forstå naturfaglige omgrep, symbol, figurar og argument gjennom arbeid med naturfaglege tekstar. 

Digital: Eleven skal bruka digitale verktøy til å utforska, registrera, visualisera, programmera, modellera, dokumentera og publiseradata frå forsøk, 

feltarbeid og anna arbeid. 

Rekning: Eleven skal kunna innhenta, bearbeida og framstilla relevant talmateriale 

Tverrfaglege tema:  
Demokrati og medborgarskap: Eleven skal få grunnlag for å skilja mellom vitskapleg basert kunnskap og kunnskap som ikkje er basert på vitskap. 

Berekraftig utvikling: Eleven skal få kompetanse til å gjera miljøbevisste val og handlingar, og sjå desse i samanheng med lokale og globale miljø- og 

klimautfordringar. 

https://www.skolestudio.no/ElementBokstotte--Naturfag--8-10/a199c4af-6380-45c0-8e03-1eabec18eb3a--8.%20trinn/view--podium--9a8cd7b2-94a7-415e-afb2-93cd1e15a3aa/9879e351-f115-491a-b471-32ea42b55862
https://www.skolestudio.no/ElementBokstotte--Naturfag--8-10/a199c4af-6380-45c0-8e03-1eabec18eb3a--8.%20trinn/view--podium--9a8cd7b2-94a7-415e-afb2-93cd1e15a3aa/9879e351-f115-491a-b471-32ea42b55862


 

47-51 

Evolusjon – livet 

utviklar seg 

Element 8 side kap 5. 
NRK Skole – Lærerike programmer og klipp 
Schrödingers katt – Schrødinger spesial: The big bang – 
NRK TV 
NRK Skole – Lærerike programmer og klipp 
(22) Fra Big Bang til nå - YouTube 
 

https://prezi.com/nlzmft4_a3fl/arv-og-evolusjon/ 

https://www.studocu.com/no/document/videregaend

e-skole-vg/naturfag/evolusjon-charles-darwin-

gruppe-framforing/9760172 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mcM23M-

CCog 

 

https://ndla.no/subject:1:22dee9ab-5b1a-4c23-8c97-

c68107b881bb/topic:2:76858/topic:2:196745/resour

ce:1:195974  

 

Organisme 

Miljø 

Art 

Evolusjon 

Naturleg utval 

• Fortelje korleis livet på 

jorda oppstod. 

• Fortelje korleis Darwin 

kom fram til 

utviklingslæren 

• Forklare på kva måte 

naturleg utval gjer at livet 

på jorda utviklar seg. 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: 

• gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold 

• bruke platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien 

• beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer 

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres 

utforskinger 

• bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger 

       

Kjerneelement:  
Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåte: Elevane skal gjennom oppleving, undring, utforsking og erfaring forstå verda omkring seg i eit naturvitskapleg 

perspektiv.   

https://www.nrk.no/skole/?mediaId=24494&page=objectives&subject=naturfag&objective=KM825&levels=8-10&mainArea=KE70&learningProgramme=LK20
https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/1995/DSTL31001095/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/1995/DSTL31001095/avspiller
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=24494&page=objectives&subject=naturfag&objective=KM825&levels=8-10&mainArea=KE70&learningProgramme=LK20
https://www.youtube.com/watch?v=EzLboctG7uk
https://prezi.com/nlzmft4_a3fl/arv-og-evolusjon/
https://www.studocu.com/no/document/videregaende-skole-vg/naturfag/evolusjon-charles-darwin-gruppe-framforing/9760172
https://www.studocu.com/no/document/videregaende-skole-vg/naturfag/evolusjon-charles-darwin-gruppe-framforing/9760172
https://www.studocu.com/no/document/videregaende-skole-vg/naturfag/evolusjon-charles-darwin-gruppe-framforing/9760172
https://www.youtube.com/watch?v=mcM23M-CCog
https://www.youtube.com/watch?v=mcM23M-CCog
https://ndla.no/subject:1:22dee9ab-5b1a-4c23-8c97-c68107b881bb/topic:2:76858/topic:2:196745/resource:1:195974
https://ndla.no/subject:1:22dee9ab-5b1a-4c23-8c97-c68107b881bb/topic:2:76858/topic:2:196745/resource:1:195974
https://ndla.no/subject:1:22dee9ab-5b1a-4c23-8c97-c68107b881bb/topic:2:76858/topic:2:196745/resource:1:195974


Jorda og livet på jorda: Elevane skal gjennom tema få ei auka forståing av naturen og miljøet.  
Grunnleggjande dugleikar:  
Munnleg: Eleven skal kunna delta i fagsamtalar og dela og utvikla kunnskap med naturfagleg innhald basert på observasjonar, erfaringar og fagleg 

informasjon. 

Skriftleg: Eleven skal kunna formulera spørsmål og hypotesar og skriva naturfaglege forklaringar basert på evidens og kjelder.  

Lesing: Eleven skal forstå naturfaglige omgrep, symbol, figurar og argument gjennom arbeid med naturfaglege tekstar. 

Digital: Eleven skal bruka digitale verktøy til å utforska, registrera, visualisera, programmera, modellera, dokumentera og publiseradata frå forsøk, 

feltarbeid og anna arbeid. 

Tverrfaglege tema:  

Demokrati og medborgarskap: Eleven skal få grunnlag for å skilja mellom vitskapleg basert kunnskap og kunnskap som ikkje er basert på vitskap. 

Berekraftig utvikling: Eleven skal få kompetanse til å gjera miljøbevisste val og handlingar, og sjå desse i samanheng med lokale og globale miljø- og 

klimautfordringar. 

 

1- 4 

Jorda Element 8 kap 4.  

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-

katt/2015/DMPV73001615/avspiller 

 

Jordskorpeplater 

Platetektonikk 

Atmosfære 

Drivhuseffekt 

Ozonlaget 

Klima 

Havstrømmer 

• eg kan fortelje korleis 

jorda ble til 

• eg kan fortelje korleis 

jordoverflata endrar seg. 

• eg kan fortelje korleis 

jorda er bygd opp. 

 

 

52-53 JULEFERIE 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres 

utforskinger 

• bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger 

• delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene 

• bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser 

• utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner 

       
Kjerneelement:  

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/2015/DMPV73001615/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/2015/DMPV73001615/avspiller


Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåte: Elevane skal gjennom oppleving, undring, utforsking og erfaring forstå verda omkring seg i eit naturvitskapleg 

perspektiv. 

Jorda og livet på jorda: Elevane skal gjennom tema få ei auka forståing av naturen og miljøet. 

Energi og materie: Elevane skal forstå korleis me brukar sentrale teoriar, lover og modellar for, og omgrep om, energi, stoff og partiklar for å forklara vår 

fysiske verd 

Teknologi: Elevane skal forstå, skapa og bruka teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg: Eleven skal kunna delta i fagsamtaler og dela og utvikla kunnskap med naturfagleg innhald basert på observasjonar, erfaringar og fagleg 

informasjon. 

Skriftleg: Eleven skal kunna formulera spørsmål og hypotesar og skriva naturfaglege forklaringar basert på evidens og kjelder.  

Lesing: Eleven skal forstå naturfaglege omgrep, symbol, figurar og argument gjennom arbeid med naturfaglege tekstar. 

Digital: Eleven skal bruka digitale verktøy til å utforska, registrera, visualisera, programmera, modellera, dokumentera og publisera data frå forsøk, 

feltarbeid og anna arbeid. 

Rekning: Eleven skal kunna innhenta, bearbeida og framstilla relevant talmateriale 

Tverrfaglege tema:  

Demokrati og medborgarskap: Eleven skal få grunnlag for å skilja mellom vitskapleg basert kunnskap og kunnskap som ikkje er basert på vitskap. 

Berekraftig utvikling: Eleven skal få kompetanse til å gjera miljøbevisste val og handlingar, og sjå desse i samanheng med lokale og globale miljø- og 

klimautfordringar. 

Folkehelse og livsmestring: Gje eleven kompetanse til å forstå sin eigen kropp og ivareta si eiga fysiske og psykiske helse. Elevane skal kunna forhalda seg 

kritisk til og bruka helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige val. 

5-8 

Kjemi 

Stoff – alt som er rundt 

oss. 

Tellus 8 side 152-172 

Element 8 side 40-80 

Grunnstoff 

Atom 

Periodesystem 

Kjemisk 

samenbinding 

Molekyl 

Kjemisk 

reaksjon 

Eg kan forklara kva ein kjemisk 

reaksjon er. 

Eg kan gjennomføra eit sikkert 

forsøk på labben. 

Eg kan presentera resultat frå eit 

kjemisk forsøk. 

Eg kan forklare 

pertikkelmodellen. 

9 
Vinterferie 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker 

• bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener 



• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne 

svar 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og 

andres utforskinger 

• bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og 

begrensinger 

       
Kjerneelement:  

Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåte: Elevane skal gjennom oppleving, undring, utforsking og erfaring forstå verda omkring seg i eit 

naturvitskapleg perspektiv. 

Jorda og livet på jorda: Elevane skal gjennom tema få ei auka forståing av naturen og miljøet. 

Energi og materie: Elevane skal forstå korleis me brukar sentrale teoriar, lovar og modellar for, og omgrep om, energi, stoff og partiklar for å forklara vår 

fysiske verd 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg: Eleven skal kunna delta i fagsamtalar og dela og utvikla kunnskap med naturfagleg innhald basert på observasjonar, erfaringar og fagleg 

informasjon. 

Skriftleg: Eleven skal kunna formulera spørsmål og hypotesar og skriva naturfaglige forklaringar basert på evidens og kjelder.  

Lesing: Eleven skal forstå naturfaglege omgrep, symbol, figurar og argument gjennom arbeid med naturfaglege tekstar. 

Digital: Eleven skal bruka digitale verktøy til å utforska, registrera, visualisera, programmera, modellera, dokumentera og publisera data frå forsøk, 

feltarbeid og anna arbeid. 

Rekning: Eleven skal kunna innhenta, bearbeida og framstilla relevant talmateriale 

Tverrfaglege tema:  

Demokrati og medborgarskap: Eleven skal få grunnlag for å skilja mellom vitskapleg basert kunnskap og kunnskap som ikkje er basert på vitskap. 

Folkehelse og livsmeistring: Gje eleven kompetanse til å forstå sin eigen kropp og ivareta si eiga fysiske og psykiske helse. Elevane skal kunna forhalda seg 

kritisk til og bruka helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige val.       
 



10-13 

 

Teknologi og design. Naturfag.no 

https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=199460

3 

Scratch  https://scratch.mit.edu/  

Microbit https://microbit.org/ 

 

Teknologi  

Design 

Algoritme 

Programmering 

Koding 

Binærkode 

 

• Kva er teknologi og 

design. 

• Eg forstår 

designprosessen. 

• Eg kan tenkje som ein 

datamaskin. 

14 Påskeferie 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne 

svar 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og 

andres utforskinger 

• bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og 

begrensinger 

• gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på 

• drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt 

       
Kjerneelement:  

Naturvitskaplege praksisar og tenkemåte: Elevane skal gjennom oppleving, undring, utforsking og erfaring forstå verda omkring seg i eit naturvitskapleg 

perspektiv. 

Jorda og livet på jorda: Elevane skal gjennom tema få ei auka forståing av naturen og miljøet. 

Energi og materie: Elevane skal forstå korleis me brukar sentrale teoriar, lovar og modellar for, og omgrep om, energi, stoff og partiklar for å forklara vår 

fysiske verd 

Kropp og helse: Elevane skal forstå korleis kroppen sine store og små system verkar saman slik at dei kan ta vare på eigen kropp i eit livslangt perspektiv. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg: Eleven skal kunna delta i fagsamtalar og dela og utvikla kunnskap med naturfagleg innhald basert på observasjonar, erfaringar og fagleg 

informasjon. 

Skriftleg: Eleven skal kunna formulera spørsmål og hypotesar og skriva naturfaglege forklaringar basert på evidens og kjelder.  

Lesing: Eleven skal forstå naturfaglege omgrep, symbol, figurar og argument gjennom arbeid med naturfaglege tekstar. 

https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1994603
https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1994603
https://scratch.mit.edu/
https://microbit.org/


Digital: Eleven skal bruka digitale verktøy til å utforska, registrera, visualisera, programmera, modellera, dokumentera og publisera data frå forsøk, 

feltarbeid og anna arbeid. 

Rekning: Eleven skal kunna innhenta, bearbeida og framstilla relevant talmateriale 

Tverrfaglege tema:  

Demokrati og medborgarskap: Eleven skal få grunnlag for å skilja mellom vitskapleg basert kunnskap og kunnskap som ikkje er basert på vitskap. 

Folkehelse og livsmeistring: Gje eleven kompetanse til å forstå sin eigen kropp og ivareta si eiga fysiske og psykiske helse. Elevane skal kunna forhalda seg 

kritisk til og bruka helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige val. 

15-18 

 

Energi – det som får alt 

til å skje. 

Element 8 kap 3. 

Naturfag.no 

https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=205069

0 

 

 https://www.skolestudio.no/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BqorUz8ircE 

Energiformer 

Energikjeder 

Energibevaring 

Energikjelder 
Partikkelmodellen 

Faseoverganger 

• Kva er energi 

• Eg kan fortelje om 

ulikeenergikjelder 

• Eg kan fortelje om 

faseoverganger 

• Eg kan beskrive 

vasskrinsløpet 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres 

utforskinger 

• bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger 

• delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene 

• bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser 

• utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner 

       
Kjerneelement:  

Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåte: Elevane skal gjennom oppleving, undring, utforsking og erfaring forstå verda omkring seg i eit naturvitskapleg 

perspektiv. 

Jorda og livet på jorda: Elevane skal gjennom tema få ei auka forståing av naturen og miljøet. 

Energi og materie: Elevane skal forstå korleis me brukar sentrale teoriar, lover og modellar for, og omgrep om, energi, stoff og partiklar for å forklara vår 

fysiske verd 

Teknologi: Elevane skal forstå, skapa og bruka teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. 

Grunnleggjande dugleikar:  

https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=2050690
https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=2050690
https://www.skolestudio.no/
https://www.youtube.com/watch?v=BqorUz8ircE


Munnleg: Eleven skal kunna delta i fagsamtaler og dela og utvikla kunnskap med naturfagleg innhald basert på observasjonar, erfaringar og fagleg 

informasjon. 

Skriftleg: Eleven skal kunna formulera spørsmål og hypotesar og skriva naturfaglege forklaringar basert på evidens og kjelder.  

Lesing: Eleven skal forstå naturfaglege omgrep, symbol, figurar og argument gjennom arbeid med naturfaglege tekstar. 

Digital: Eleven skal bruka digitale verktøy til å utforska, registrera, visualisera, programmera, modellera, dokumentera og publisera data frå forsøk, 

feltarbeid og anna arbeid. 

Rekning: Eleven skal kunna innhenta, bearbeida og framstilla relevant talmateriale 

Tverrfaglege tema:  

Demokrati og medborgarskap: Eleven skal få grunnlag for å skilja mellom vitskapleg basert kunnskap og kunnskap som ikkje er basert på vitskap. 

Berekraftig utvikling: Eleven skal få kompetanse til å gjera miljøbevisste val og handlingar, og sjå desse i samanheng med lokale og globale miljø- og 

klimautfordringar. 

Folkehelse og livsmestring: Gje eleven kompetanse til å forstå sin eigen kropp og ivareta si eiga fysiske og psykiske helse. Elevane skal kunna forhalda seg 

kritisk til og bruka helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige val. 

19-21 

 

Syrer og baser – stoff 

med motsett verknad. 

Naturfag.no  
Tellus 8 kap 7. 

 

Atom 

Eigenskap 

Kjemisk 

reaksjon 

Molekyl 

Produkt 

Syrer/baser 

Stoff 

Utgangsstoff 

Forklare kva pH-verdien til ein 

løysning fortel om løysningen. 

Fortelje om eigenskapane til 

nokre syrer og basar. 

Forklare kva indikatorar er, og 

kva dei kan brukas til. 

Forklare kva vi meiner med 

nøytralisering, og gjere greie for 

kva som skjer i reaksjonen. 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: 

• utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i 

kretsløp 

• gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold 

• gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning 

av naturen 

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne 

svar 

• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og 

andres utforskinger 



 
Kjerneelement:  

Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåte: Elevane skal gjennom oppleving, undring, utforsking og erfaring forstå verda omkring seg i eit naturvitskapleg 

perspektiv. 

Jorda og livet på jorda: Elevane skal gjennom tema få ei auka forståing av naturen og miljøet. 

Energi og materie: Elevane skal forstå korleis me brukar sentrale teoriar, lovar og modellar for, og omgrep om, energi, stoff og partiklar for å forklara vår 

fysiske verd 

Teknologi: Elevane skal forstå, skapa og bruka teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. 

Grunnleggjande dugleikar:  

Munnleg: Eleven skal kunna delta i fagsamtalar og dela og utvikla kunnskap med naturfagleg innhald basert på observasjonar, erfaringar og fagleg 

informasjon. 

Skriftleg: Eleven skal kunna formulera spørsmål og hypotesar og skriva naturfaglege forklaringar basert på evidens og kjelder.  

Lesing: Eleven skal forstå naturfaglege omgrep, symbol, figurar og argument gjennom arbeid med naturfaglege tekstar. 

Digital: Eleven skal bruka digitale verktøy til å utforska, registrera, visualisera, programmera, modellera, dokumentera og publisera data frå forsøk, 

feltarbeid og anna arbeid. 

Rekning: Eleven skal kunna innhenta, bearbeida og framstilla relevant talmateriale 

Tverrfaglege tema:  

Demokrati og medborgarskap: Eleven skal få grunnlag for å skilja mellom vitskapleg basert kunnskap og kunnskap som ikkje er basert på vitskap. 

Berekraftig utvikling: Eleven skal få kompetanse til å gjera miljøbevisste val og handlingar, og sjå disse i samanheng med lokale og globale miljø- og 

klimautfordringar. 

Folkehelse og livsmeistring: Gje eleven kompetanse til å forstå sin eigen kropp og ivareta si eiga fysiske og psykiske helse. Elevane skal kunna forhalda seg 

kritisk til og bruka helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlege val. 

22-25 

 

Økologi – samspelet i 

naturen. 

 Element 8 kap. 6 

Skolestudio 

Naturfag.no 

Økosystem 

Biotiske/abiotisk

e faktorer 

Fotosyntese 

Celleånding 

Næringsnett 

Biologisk 

mangfald 

• Eg kan forklare kva eit 

økosystem er. 

• Eg kan fortelje om ulike 

abiotiske faktorer og kva 

rolle dei kan spele i eit 

økosystem. 
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