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Natur og univers 1
Kapittel 1: Universet og de store mysteriene
•
•
•
•
•

Teorier om hvordan universet oppsto og utviklet seg
Hvordan forskere skaffer seg informasjon om verdensrommet
Utstyr som blir brukt for å utforske verdensrommet
Noen hovedtrekk i romfartens historie
Hvordan planetene beveger seg over himmelen, og hvordan formørkelser og årstider
oppstår

Kapittel 2: Liv på jorda — langsom utvikling mot stort mangfold
•
•
•
•
•

Teorier om hvordan livet kan ha oppstått og utviklet seg på jorda
Hva en art er, hva som gjør at artene forandrer seg og hvorfor nye arter oppstår
Det store mangfoldet av arter på jorda og hvorfor mange arter dør ut
Teorier om muligheten for liv på andre planeter
Hvordan egenskaper kan gå i arv fra generasjon til generasjon

Kapittel 3: Olje og gass — fra døde planter og dyr til brensel og plast
•
•
•
•

Hvordan olje og gass er blitt til
Hvilke typer stoffer olje og gass inneholder
Hva som må gjøres med petroleum før den kan bli nyttegjort
Hva vi kan bruke stoffene i olje og gass til

Kapittel 4: Kroppens immunforsvar — krig mot usynlige inntrengere
•
•
•
•

Bakterier, virus og andre inntrengere som kan gjøre deg syk
Hvordan kroppen din forsvarer seg mot inntrengere
Hva du kan gjøre for å beskytte deg mot ulike sykdommer
Legevitenskapens utvikling fram til i dag

Kapittel 5: Behandling av sykdommer — mange veier til målet
•
•
•

Behandling av sykdom i ulike samfunn før og nå
Grunnlaget for den moderne legevitenskapen
Forskjellene mellom legenes metoder og andre behandlingsmetoder

Kapittel 6: Lev sunt — men hvordan?
•
•
•

Hvordan du kan leve sunt og holde kroppen i form
Hvordan du kan unngå skader og forebygge sykdom
Hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader

Natur og univers 2


Økologi – mangfold og samspill
o
o



Kjemi – stoffene rundt oss
o
o
o



Hva en strømkrets er
Begrepene strøm, spenning, resistens, effekt og induksjon
Produksjon av elektrisk strøm fra ulike typer energikilder

Materialer og produksjonsprosesser
o



Hvordan et foster utvikler seg
Hvordan en fødsel foregår
Hva en abort innebærer

Elektrisitet
o
o
o



Begrepet seksualitet
Ulik seksuell orientering
Ulike typer prevensjon
Seksuelt overførbare infeksjoner, og hvordan man kan beskytte seg mot disse

Et barn blir til
o
o
o



Hva en nerve er
Hvordan nervesystemet er bygd
Hvordan nervesystemet styrer prosesser i kroppen

Sex og sånt!
o
o
o
o



Hva hormoner er
Hvor i kroppen hormoner blir produsert
Hvordan hormonene virker på ulike prosesser i kroppen

Nervesystemet – kroppens elektriske ledninger
o
o
o



Hvordan atomer og molekyler er bygd opp
Hvordan du kan bruke periodesystemet til å forutsi stoffers egenskaper
Kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer

Hormoner – kroppens kjemiske budbringere
o
o
o



Hvordan organismene i naturen lever i et komplisert samspill med hverandre
og med sine omgivelser
Hva et økosystem er, og hva det består av

Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en
produksjonsprosess

Menneskene og naturen
o
o
o
o

Menneskenes rolle i naturen og hvordan vi påvirker den på ulike måter
Hva som må gjøres for å bevare mangfoldet i naturen
Hvordan samene og andre urbefolkningsgrupper utnytter naturens ressurser
Begrepet bærekraftig utvikling
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Celler, fotosyntese, celleånding
o
o



Celledeling, genetisk variasjon, arv
o



o

o

Sure og basiske stoffer
Forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og
analyse av ukjent stoff
Gjøre forsøk med og beskrive alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige
karbohydrater

Elektronikk
o



Forsøk med lys, syn og farger med beskrivelse og forklaring av resultatene

Kjemiske egenskaper hos ulike stoffer
o
o



Forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
Begrepene fart og akselerasjon med målinger, og eksempler på hvordan kraft
er knyttet til akselerasjon
Hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader

Lys, syn og farger
o



Gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv

Arbeid, energi, effekt, fart, akselerasjon, trafikksikkerhet
o
o



Hvordan dyreceller og planteceller er bygd
Hovedtrekkene i fotosyntesen og celleåndingen

Utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk ut fra kravspesifikasjoner,
evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og
brukervennlighet

Elektroniske kommunikasjonssystemer
o

Elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og deres
samfunnsmessige utfordringer

