
Lokal årsplan i Naturfagene  
biologi, zoologi, geologi, fysikk, kjemi og astronomi 

for 7. og 8. trinn på Steinerskolen i Ås 
Med utgangspunkt i sammenslått klasse. 

 
 

NATURFAGENE  
BIOLOGI, ZOOLOGI, GEOLOGI (se læreplan i geografi), FYSIKK, KJEMI OG ASTRONOMI 
 
Naturfagenes formål er å fremme selvstendig erobring av naturkunnskap og stadig å fornye evnen til 
undring og nysgjerrighet. Et etisk ansvar er knyttet til fagene.  Naturen skal ikke reduseres til et objekt 
som står til fri disposisjon.  Naturen har egenverdi, og naturfagenes formå er at kunnskap kan bidra til 
nærhet, ansvarlighet og nytenkning. 
Naturfagene i steinerskolen er utviklingsorientert. 
 

A- Og B- plan blir undervist annethvert år. 
 
Underveisvurdering Sentrale arbeidsmåter  
viser hvordan underveisvurderingen er en integrert del av en læringsfremmende opplæring, der 
elevene skal gis anledning til å vise kompetanse på flere og varierte måter, og der læreren og elevene 
skal være i dialog om elevenes utvikling i faget. Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring 
og til å utvikle kompetanse i naturfag gjennom utforsking og praktisk arbeid samt refleksjon og 
vurdering av egne funn og resultater. 
 

Temaer i hvert område er markert med fet skrift, og konkretiseringer av temaene er deretter notert. Gjennom 
lokalt læreplanarbeid og tilpasset opplæring kan det føyes til og tas bort elementer i utvalgene av 
konkretiseringer, eventuelt også skyves på elementer mellom klassetrinn. 
HVA:   A-plan HVA:  B-plan HVORDAN: 
BIOLOGI 
Botanikk 
-Trær 
- Nytteplanter 
-Biologisk mangfold 
-Vegetasjon i jordens klimasoner (kan tas 
i sonegeografi) 
Zoologi 
-Insektordener, sosiale insekter 
-Feltbiologiske øvelser, insekter 
-Dyrs vandringer, fugletrekk 
-Dyreliv i jordens klimasoner (kan tas i 
sonegeografi) 
 
GEOLOGI 
Undervises som egen periode (f.eks.3 
uker) 
-Mineraler og bergartslære 
-Lokal og regional geologi og topgorafi 
-Leire, sand, skifer, gneis, granitt m.m. 
slik det finnes lokalt 
-De vanligste mineralers beskaffenhet og 
egenskaper; feltspat, glimmer, kvarts 
m.m. 

BIOLOGI 
Humanbiologi 
-Kosthold, søvn, helse  
- Spørsmål knyttet til livsmestring  
- Pubertet  
- Organfunksjoner og -systemer  
    - Fordøyelse  
    - Hjerte, kretsløp, respirasjon  
    - Hjernen og nervesystemet  
- Sammenhenger mellom 
organsystemene; sykdom og sunnhet  
- Rusmidler  
- Førstehjelp (se også planen for 
kroppsøving) 
 
FYSIKK (2 uker på hvert tema?) 
Optikk 
-Lys, mørke og farge; fargesirkelen 
-Fargedannelse i uklare medier og i 
brytning 
-Skyggedannelse 
-Fysiologiske motbilder 
-Enkle forsøk med speil og linser 

 

Produksjon av 
temabok/silkebok 
 
Feltarbeid  
-praktiske forsøk 
-forskningsbaserte 
prosjekter 
-besøke museer 
 
Turer i nærområdet 
med innsamling av 
stein og mineraler (i 
geologien). 
 
Filmvisning 
Bilder 
Avisartikler 
 
Bruk av 
topografiske,  
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-Halvedelstener, edelstener 
-Grunnleggende prinsipper for 
mineralbestemmelse; hardhet, tetthet, 
spaltbarhet 
-Magmatiske, metamorfe og 
sedimentære bergarter, deres 
opprinnelse og fordeling i jordskorpen 
-Lokal og industriell utnyttelse av 
berggrunn og mineraler 
 

FYSIKK 
Mekanikk 
-Tyngde, balanse og likevekt  
   - Pendelen  
    - Ulike gjenstanders tyngdepunkt  
    - Vektarmer, vekter, vektstang, 
vektstangloven  
    - Skråplan, helningsvinkel  
- Praktisk bruk av mekaniske prinsipper i 
redskaper og maskiner  
    - Sveiv og hjul  
    -Trinse og blokk  
    - Kile, skrue, kraft- og 
tannhjulsoverføringer  
- Mekanikkens gyldne regel  

Magnetisme og elektrisitet 
- Naturlig magnetisme i mineraler og 
metaller  
- Elektrisitet som naturfenomen, f.eks. 
statisk elektrisitet, lyn  
- Magnetismens polære karakter, 
tiltrekning og frastøtning  
- Jordens magnetfelt, beliggenheten av 
de magnetiske polene  
- Likestrømskilder; batteri, akkumulator  
- Enkel elektromotor, strømkrets  
- Varmeovn, kokeplate, strykejern m.m. 
 

Prinsipper for kikkert, mikroskop og 
kamera 
-Lysbrytning; lovene for lysets forhold 
til speil og linser 
Akustikk 
-Ulike lydkvaliteter 
-Forutsetninger for donedannelse 
-Stemmebåndenes funksjon 
-Prinsippene for ulike typer 
musikkinstrumenter 
-Sammenhenger ellom tone-
intervaller og strengers/luftsøylers 
lengde 
-Lydens forhold til materialer og rom; 
resonans, ekko 
-Lydbølger, lydhastighet 
 
ASTRONOMI (som en del av geografi 
og fordeles i andre fag i tverrfaglig 
tematikk) 
• Geosentrisk perspektiv, observasjon  
- Solas dagbue gjennom årstidene  
- Solas forhold til himmelretningene  
- Månens faser gjennom årstidene; flo og 
fjære  
- Stjernebildene langs solas bane 
gjennom året  
- Geografisk posisjon og astronomi  
• Historisk og samfunnsfaglig perspektiv 
- Kulturhistoriske fortellinger om 
stjernebilder  
- Astronomiens historie; biografier om 
renessansens astronomer  
- Sammenhenger mellom tidsregning og 
himmelbevegelsene; skuddår, bevegelige 
høytider, tidssoner og datolinje  
- Astronomi og ulike kalenderordninger  
• Heliosentrisk perspektiv, modeller  
- Ekliptikken  
- Årstidene i forhold til jordaksens vinkel 
med bakkeplanet  
- Planetenes navn og rekkefølge; deres 
bevegelser  
- Sol- og måneformørkelser,  
- Meteorer, asteroider, kometer  
 

 

tekniske og 
økonomiske kart. 
 
Skrive prosjekter 
med eget valgt 
tematikk. 
I astronomifaget tas 
mange av temaene 
innenfor daglige 
observasjoner i 
klassen. Noen av 
temaene kan også 
tas innenfor 
samfunnsfaglige og 
historiske 
sammenhenger. 
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KJEMI 
Forbrenning 
- Ildens møte med ulike materialer; 
flamme, røyk, restprodukter  
- Syre-, base- og saltdannelse  
- Løselighet og krystallisasjon o Kalkens 
kretsløp i naturen og i industriell 
utnyttelse  
- Grunnleggende om metallenes kjemi  
- Fotosyntesen som samspill mellom 
oksygen og karbondioksyd  
- Grunnstoffer 
 
 
 

   

 
 

• Kompetansemål etter 7. klasse Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
· iaktta og føre logg over værfenomener og/eller himmelfenomener 
· identifisere og sammenligne ulike dyr, planter og mineraler utfra karakteristiske trekk og gi 

eksempler på hovedgrupper av organismer 
· bruke faglitteratur for å gjøre seg kjent med og presentere dyr, planter og mineraler, muntlig 

og/eller skriftlig 
· utvide kunnskapen om dyr, planter og mineraler gjennom kunstfaglig arbeid 
· utforske og beskrive hvordan ulike dyr og planter vekselvirker med sine miljøer 
· ta oppmerksomt del i feltbiologiske øvelser, beskrive og klassifisere funn 
· utforske et naturområde i nærmiljøet, dokumentere det biologiske mangfoldet og drøfte 

bærekraftig bruk av området 
· bestemme himmelretninger ut fra hjemstedet og gjøre rede for solas gang gjennom dagen og 

året 
· utarbeide kart, fra nærområdet til hele verden 
· ta i bruk kartverk og annet tekst- og billedmateriale i eget arbeid · bruke topografiske uttrykk i 

beskrivelse av landskap i Norge og Europa 
· plassere og beskrive viktige elver, hav, fjell, sjøer, øyer på alle kontinenter 
· undersøke og reflektere over sammenhenger mellom naturgrunnlag og menneskers liv og 

arbeid på ulike steder. 
· beskrive jordens klimasoner og sentrale biomer i ulike tekst- og bildeuttrykk 

· undersøke og reflektere over spørsmål knyttet til bærekraft i lokalt og globalt perspektiv 

 

Kompetansemål tatt utfra de samlede målene etter 10. klasse  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
· utforske naturfaglige fenomener gjennom systematisk og eksakt iakttakelse og 

formulere iakttakelsene i kunstfaglige uttrykk og fagtilpasset språk 
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· stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og 
samle data for å finne svar 

· gjøre om observasjoner til kvantifiserbare data som kan behandles ved hjelp av enkel 
statistikk og forklare årsaks-virkningsforhold i omtalen av observasjoner, forsøk og 
forsøksresultater i naturfaget 

· gi eksempler på sentrale arbeidsmåter og forklaringsmodeller i naturvitenskap, drøfte 
eksisterende kunnskap ut fra en kritisk tilnærming og identifisere sammenhenger 
mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsutvikling 

· redegjøre for prinsippene i et økosystem, beskrive ulike typer økosystemer og bruke 
kunnskapen i drøfting av betydningen av naturmangfold, trusler mot mangfoldet og 
mulige tiltak 

· drøfte ulike energiformer, energibruk og –overforbruk, lokalt og globalt 
· gjøre rede for begrepene vær og klima, drøfte ulike klimamodeller og hvordan 

menneskelig aktivitet kan påvirke klima 
· beskrive hovedtrekk i evolusjonsteorien og teorien om naturlig seleksjon 

· undersøke og skildre karakteristiske naturgeografiske trekk ved jordens kontinenter og 
havområder 

· utforske og presentere eksempler på samvirket mellom menneskers levevis og 
naturgeografiske forhold 

· ta i bruk ulike typer kart: fysiske, politiske og økonomiske, digitale og papirbaserte 
· bruke kunnskap om målestokk og koordinater i eget arbeid 


