
ÅRSPLAN naturfag 9 – 10. trinn - SINNES SKULE 2022/2023 

Lærar: Terje Sinnes  Læreverk: Element 9-10 + Tellus 9-10. 
 

Vek

e 

Emne Lærebøker og anna læringsmateriell Omgrep Læringsmål 
m/undervegsvurdering 

Emne:  

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:     

• stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege fenomen, identifisere avhengige og uavhengige variablar og samle data for å finne 

svar. 

• bruke og lage modellar for å føreseie eller beskrive naturfaglege prosessar og system og gjere greie for kva styrkar og avgrensingar 

modellane har. 

• Utforske samanhengar mellom abiotiske og biotiske faktorar i eit økosystem og diskutere korleis energi og materie blir omdanna i 

kretsløp 

• gi døme på og drøfte aktuelle dilemma knytte til utnytting av naturressursar og tap av biologisk mangfald 

• gi døme på den tradisjonelle kunnskapen samane har om naturen, og diskutere korleis denne kunnskapen kan bidra til berekraftig 

forvalting av naturen 

•  

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. 

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. 



34-36 Økologi Element 8 

Tellus 8 kap. 8 

Naturfag.no 

 

 

• Økosystem 

• Næringsk

jede 

• Næringsn

ett 

• Abiotiske 

• biotiske 

• Kva er naturfag. 

• Forklare kva vitskapleg 

arbeid er. 

• Forklare  

• Elevane skal vite korleis 

ein skal oppføre seg på 

laboratoriet. 

 

41 HAUSTFERIE 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:   

• stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege fenomen, identifisere avhengige og uavhengige variablar og samle data for å finne svar 

• analysere og bruke innsamla data til å lage forklaringar, drøfte forklaringane i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på eigne og andre sine 

utforskingar. 

• Bruke og lage modellar for å føreseie eller beskrive naturfaglege prosessar og system og gjere greie for kva styrkar og avgrensingar modellane har 

• Delta i risikovurderingar knytte til forsøk og følgje sikkerheitstiltaka 

• Gi døme på dagsaktuell forsking og drøfte korleis ny kunnskap blir generert gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterande kunnskap 

 

       

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

perspektiv.   

Kropp og helse: Elevane skal forstå korleis dei store og små systema i kroppen verkar saman 

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. 



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. 

42-43 

Naturvitenskap – å 

utforske verden 

   

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:          

• stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege fenomen, identifisere avhengige og uavhengige variablar og samle data for å finne svar  

• gi døme på dagsaktuell forsking og drøfte korleis ny kunnskap blir generert gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterande kunnskap 

• analysere og bruke innsamla data til å lage forklaringar, drøfte forklaringane i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på eigne og andre sine 

utforskingar 
• utforske, forstå og lage teknologiske system som består av ein sendar og ein mottakar 

• bruke programmering til å utforske naturfaglege fenomen     
Kjerneelement:  

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

perspektiv.   

Kropp og helse: Elevane skal forstå korleis dei store og små systema i kroppen verkar saman. 

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. 

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. 



44-47 

Innformasjonssamfunne

t  

 https://tv.nrk.no/serie/teknologien-som-forandrer-

oss/sesong/1/episode/1/avspiller  

https://ndla.no/nb/subject:1:fb6ad516-0108-4059-

acc3-3c5f13f49368/topic:1:f77c8919-a904-41b3-

88a4-34281c13627c/topic:1:c0686776-6857-4ee6-

b25e-e1e385309570/resource:1:196895  

  

Emne 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:          

• stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege fenomen, identifisere avhengige og uavhengige variablar og samle data for å finne 

svar  

• gi døme på dagsaktuell forsking og drøfte korleis ny kunnskap blir generert gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterande 

kunnskap 

• analysere og bruke innsamla data til å lage forklaringar, drøfte forklaringane i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på eigne og 

andre sine utforskingar 

• utforske, forstå og lage teknologiske system som består av ein sendar og ein mottakar 

• bruke programmering til å utforske naturfaglege fenomen     

Kjerneelement:  

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

naturvitskapleg perspektiv.   

Kropp og helse: Elevane skal forstå korleis dei store og små systema i kroppen verkar saman. 

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. 

https://tv.nrk.no/serie/teknologien-som-forandrer-oss/sesong/1/episode/1/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/teknologien-som-forandrer-oss/sesong/1/episode/1/avspiller
https://ndla.no/nb/subject:1:fb6ad516-0108-4059-acc3-3c5f13f49368/topic:1:f77c8919-a904-41b3-88a4-34281c13627c/topic:1:c0686776-6857-4ee6-b25e-e1e385309570/resource:1:196895
https://ndla.no/nb/subject:1:fb6ad516-0108-4059-acc3-3c5f13f49368/topic:1:f77c8919-a904-41b3-88a4-34281c13627c/topic:1:c0686776-6857-4ee6-b25e-e1e385309570/resource:1:196895
https://ndla.no/nb/subject:1:fb6ad516-0108-4059-acc3-3c5f13f49368/topic:1:f77c8919-a904-41b3-88a4-34281c13627c/topic:1:c0686776-6857-4ee6-b25e-e1e385309570/resource:1:196895
https://ndla.no/nb/subject:1:fb6ad516-0108-4059-acc3-3c5f13f49368/topic:1:f77c8919-a904-41b3-88a4-34281c13627c/topic:1:c0686776-6857-4ee6-b25e-e1e385309570/resource:1:196895


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. 

48-51 

Kommunikasjonsteknol

ogi 

   

52-53 JULEFERIE 
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. 

1-4 

Teknologi og design Naturfag.no 

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

3 

Scratch  https://scratch.mit.edu/  

Microbit https://microbit.org/ 

 

Design  

Teknologi 

 

Elevane skal produsere eit 

produkt ved å bruke 

designprosessen.  

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


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. 

5-9 

 

Kjemi -   Tellus 10 

Element 9 

 

 

Periodesystemet 

Atomer 

Proton 

Nøytron 

Elektron 

Åtterregelen 

Reaksjonslikning

en 

Massebevaring 

Forbrenningsrea

ksjon 

 

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. 

Eg kan forklare åtterregelen 

9 VINTERFERIE 

Emne 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunna:  

• stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege fenomen, identifisere avhengige og uavhengige variablar og samle data for å finne 

svar 



• analysere og bruke innsamla data til å lage forklaringar, drøfte forklaringane i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på eigne og 

andre sine utforskingar 

• gi døme på dagsaktuell forsking og drøfte korleis ny kunnskap blir generert gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterande 

kunnskap 

• drøfte spørsmål knytte til seksuell og reproduktiv helse 

       
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 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. 

12-17 

 

 

Seksualitet  

 Ung.no 

Tellus 10 

Element 10 

 

Seksualitet 

Kjønnsidentitet 

Seksuell orientering 

Seksuelle overgrep 

Seksuelle 

overførbare 

sykdommer 

Prevensjon 

Hva er seksualitet 

Forklare omgrepa onani, 

orgasme, heterofili og homofili. 

Beskrive menstrasjonssyklusen til 

kvinna. 

Beskrive ulike 

prevensjonsmiddel. 



Gjere greie for de mest utbreidde 

seksuelt overførbare 

infeksjonane. 

 

15 PÅSKEFERIE 

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. 

       

 

18-22 

 

Naturressursar og 

berekraft. 

Naturfag.no  

Viten.no 

 

 

Vêr vs klima 

Atmosfæren 

Drivhuseffekten 

Klimagassar 

Forsuring 

Syrer og basar 

Berekraftig 

produkt 

Kva for gassar som finns i 
atmosfæren, og korleis dei påverkar 
klimaet 
Kvifor mengde klimagass aukar i 
innhaldet i lufta 
Kvifor klimaet på jorda endrar seg så 
raskt i vår tid 
Kva som kan gjerast for å motverke 
klimaendringane 

Kva er gjenbruk og gjenvinning. 

SOMMARFERIE 
 

 

Terje Sinnes  

20.09.2022 


