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

for 9. og 10. trinn på Steinerskolen i Ås 
Med utgangspunkt i sammenslått klasse. 

 
 

NATURFAGENE  
BIOLOGI, GEOLOGI, FYSIKK og KJEMI  
 
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. 
 

Sentrale innhold Temaer i hvert område er markert med fet skrift, og konkretiseringer av temaene er deretter 
notert.  
Gjennom lokalt læreplanarbeid, tverrfaglig arbeid 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 
Humanbiologi 
-Skjelett, ledd og muskulatur  
-Syn og hørsel, balanse, lukt, smak, 
varme- og berøringssans  
-Øyets og ørets anatomi  
-Kjønn og kjønnsidentitet 
-Befruktning, fostertid, fødsel og 
sprebarnstid 
-Menneskets opprinnelse; human 
evolusjon 
 

FYSIKK 
•Elektrisitet  
- Videre om elektromotor, generator, 
transformator  
-Spenning, strømstyrke, motstand, 
Ohms lov  
-Vind- og vannkraft  
• Hydro- og aeromekanikk  
-Barometer og lufttrykk  
-Ulike prinsipper for pumper; 
trykkpumpe og sugepumpe  
-Adhesjon, overflatespenning og 
kapillarvirkning; dråper og såpebobler  

BIOLOGI 
Økologi 
- Artsrike og artsfattige økosystemer; 
resiliens  
- Økosystemer og stabilitet, forholdet 
mellom biodiversitet og stabilitet  
- Næringskjeder  
- Miljøtemaer  
   - Betydningen av biologisk mangfold  
   - Nøkkelarter, rødlistearter  
- Klima og global oppvarming  
- Evolusjon, Darwins lære om naturlig 
seleksjon 
 

GEOLOGI 
Jordklodens geologi med mineralogi og 
petrografi  
- Jordskorpens struktur, de oppbyggende og 
formdannende kreftene og ulike former for 
erosjon  
- Fjellkjedefoldningene og klodens 
karakteristiske fjellkjedeformasjoner  
- Grunnlinjene platetektonikk og 
kontinentaldrift  

 

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,  
tekniske og 
økonomiske kart. 
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-Praktisk anvendelse i hydrauliske 
systemer; bremser, løftekraner  
-Teknologisk utvikling under den 
industrielle revolusjon  
-Vannets kretsløp  
-Vannstrømninger i elver, 
havstrømninger  
-Trykk og oppdrift i vann og luft; 
Arkimedes’ lov  
• Meteorologi  
-Værobservasjon  
-Fuktighetsinnhold i luften og 
skydannelse, forskjellige skyformer  
-Tidsutvikling av høytrykks- og 
lavtrykkssystemer, sykloners utvikling 
og utbredelse  
-Værkart, værmelding, 
vindstyrkeskala, spesielle 
fremherskende vinder som føn, 
passat, monsun, taifun, sydvestvind 
• Varmelære og mekanikk  
- Utvidelse og sammentrekning  
- Faseoverganger som fordampning, 
smelting, størkning, kondensasjon  
- Temperatur, kokepunkt, trykk og 
volum, Boyles lov og entropi  
- Dampturbin, dampmaskin, kjøleskap, 
varmepumpe  
- Forbrenningsmotor, rakettmotor  
- Moderne varmetekniske 
maskiner/apparater  
- Energibegrepet  
- Adiabatiske prosesser  
• Elektrisitetslære og akustikk  
- Frekvens og tonehøyde  
- Elektriske svingninger i 
mikrofon/høyttaler/telefon, 
overføring til akustiske svingninger 
 
 
 

- Kjemisk, mekanisk og organisk forvitring og 
forholdet til jordsmonnet  
- Forenklet oversikt over jordklodens 
geologiske utvikling i sammenheng med de 
store masseutryddelsene og fossile 
forekomster av plante- og dyreliv fra urtid til 
nåtid  
- Olje- og gassdannelse i jordskorpen 
 
KJEMI 
Næringsstoffenes kjemi, organisk kjemi  
-Sukker  
   - Forholdet til vann og varme  
   - Sukkerdannelsen i planten; ulike 
sukkerarter  
   - Forholdet mellom luft, lys og vann; 
fotosyntesen  
   - Fehlings væske som reagens  
- Stivelse  
   - Mel av korn og potet  
   - Stivelsens forhold til vann og varme  
   - Stivelse i planten  
   - Cellulose – stivelse – sukker  
- Fett og olje  
   - Kilder til vegetabilsk og animalsk fett    - 
Oljer fra ulike planter; lukt, konsistens, 
forhold til ild og vann  
   - Utvinning gjennom kaldpressing, 
varmepressing og ekstraksjon  
   - Framstilling av såpe  
- Protein  
   - Eggehvite; substansens forhold til vann, 
luft og varme  
   - Brenne proteinrike substanser; nitrogen  
- Melk  
   - Sukker, fett og protein 
• Grunnstoffene  
- Forekomst i naturen  
- Egenskaper og anvendelse  
- Kjemisk systematikk; periodesystemet  
• Atommodeller  
• Karbonkretsløpet  
- Organiske syrer; alkohol, estere og 
aromastoffer  
- Drivhuseffekten  
• Oksidasjon og reduksjon  
• Petrokjemiske prosesser  
- Oljeraffinering; katalysator  
- Fra råolje til plast  

 
Skrive prosjekter 
med eget valgt 
tematikk. 
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- Hydrokarboner  
- Syntetiske stoffer 
 

• Kompetansemål 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  
• 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  
• gjøre rede for hovedgruppene av næringsstoffer, deres karakteristiske egenskaper og 
betydning for ernæringsprosessene hos mennesket  
• bruke kunnskap om næringsmidler for å undersøke og drøfte spørsmål knyttet til helse  
• formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens organer, funksjoner og prosesser  
• drøfte spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og seksualitet  
• lese et geosentrisk stjernekart, gjenkjenne stjernetegn og planeter og gjøre rede for 
solsystemet, sol- og måneformørkelse og bruk av almanakk  
• forklare prinsippene om platetektonikk, vise kjennskap til viktige bergartsdannende mineraler 
og bruke grunnbegreper i geologisk systematikk  
• beskrive grunntrekk ved forbrenning og petrokjemiske prosesser, forklare oksidasjon og 
reduksjon og presentere kjemiske forsøk med hjelpestoffer som reagens og indikator  
• bruke kunnskap om grunnstoffer til å forklare grunnstrukturene i det periodiske systemet  
• utforske en bredde av fenomener innen fysikkens ulike områder, prøve ut hypoteser og gjøre 
rede for sentrale lovmessigheter og hvordan de er tatt i bruk i utvikling av redskaper og 
teknologi 


