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Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

Uke  

34 - 35 

• forklare hvordan egen livsstil kan 

påvirke helsen, herunder slanking og 

spiseforstyrrelser, sammenligne 

informasjon fra ulike kilder og 

diskutere hvordan helseskader kan 

forebygges 

• gi eksempler på samisk og annen 

folkemedisin og diskutere forskjellen 

på alternativ medisin og skolemedisin 

• identifisere naturfaglige argumenter, 

fakta og påstander i tekster og grafikk 

fra aviser, brosjyrer og andre medier, 

vurdere innholdet kritisk  

• forklare betydningen av å se etter 

sammenhenger mellom årsak og 

virkning og forklare hvorfor 

argumentering, uenighet og 

publisering er viktig i naturvitenskapen 

Helse og livsstil 

(Eureka! 10 side 145 – 170) 

Du skal lære mer om: 

• Variert kosthold og helse 

• Verdien av mat 

• En kropp som virker 

• Infeksjonssykdommer 

• Kroppens forsvar mot uønskede 

mikroorganismer 

• Antistoffer 

• Skolemedisin, folkemedisin og 

alternativ medisin 

• Tobakk og helse 

• Narkotika, alkohol og helse 

Fokus på karbohydrater 

(Eureka! 10 side 131-139) 

Lese tekst, forelesning, 

diskusjoner, prosjekt 

Presentasjoner med 

vurdering av 

måloppnåelse uke 

35 



Du skal lære om: 

• Druesukker og andre karbohydrater 

• Klassifisering og testing av 

karbohydrater 

• Karbohydrater og energi 

36 - 40 • gjøre rede for celledeling og for 

genetisk variasjon og arv 

• forklare hovedtrekkene i 

evolusjonsteorien og gjøre rede for 

observasjoner som støtter teorien. 

Arv og miljø 

(Eureka! 10 side 7-21) 

Du skal lære om: 

• Celledeling, mitose og meiose 

• Formering 

• Mendels arvelære 

• Arvelige egenskaper 

• Arv av sykdomsgener 

• Genteknologi 

• Variasjon i naturen 

Evolusjon og klassifisering 

(Eureka! 10 side 27-37) 

Du skal lære om: 

• Charles Darwin 

• Naturlig utvalg 

• Artsdannelse 

• Systematikk 

Forelesning, arbeid 

med oppgaver, bruk 

av mikroskop, det 

genetiske hjulet, 

filmklipp 

 

 

Kapittelprøve med 

karakter uke 40 

 

 

41 Høstferie 



42 - 51 • undersøke og klassifisere rene stoffer 

og stoffblandinger etter løselighet i 

vann, brennbarhet og sure og basiske 

egenskaper  

• undersøk egenskaper til noen stoffer 

fra hverdagen og gjøre enkle 

beregninger knyttet til fortynning av 

løsninger 

• undersøke hydrokarboner, alkoholer, 

karboksylsyrer og karbohydrater, 

beskrive stoffene og gi eksempler på 

framstillingsmåter og bruksområder 

• forklare hvordan råolje og naturgass er 

blitt til 

• forklare betydningen av å se etter 

sammenhenger mellom årsak og 

virkning og forklare hvorfor 

argumentering, uenighet og 

publisering er viktig i naturvitenskapen 

 

 

Karbonatomets kjemi 

(Eureka s. 44-59) 

Du skal lære mer om: 

• Organisk kjemi og C-atomet 

• Hydrokarboner 

• Egenskaper til hydrokarboner 

• Alkoholer 

• Karboksylsyrer 

• Bioteknologi 

Olje og gass 

(Eureka! 10 side 71-106) 

Du skal lære mer om: 

• Dannelse av råolje og gass 

• Seismikk og leteboring 

• Boring, utbygging og produksjon 

• Nye metoder for separasjon og 

transport 

• Destillasjon av råolje 

• Behandling og bruk av fraksjoner 

Forelesning, 

elevforsøk, arbeid 

med molekylmodeller 

og arbeid med 

oppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittelprøve med 

karakter uke 48 

 

52 - 1 Juleferie    



2 - 6 

 

 

• skrive forklarende og argumenterende 

tekster med referanser til relevante 

kilder, vurdere kvaliteten ved egne og 

andres tekster og revidere tekstene 

• identifisere naturfaglige argumenter, 

fakta og påstander i tekster og grafikk 

fra aviser, brosjyrer og andre medier, 

vurdere innholdet kritisk 

• utvikle produkter ut fra 

kravspesifikasjoner og vurdere 

produktets funksjonalitet, 

brukervennlighet og livsløp i forhold til 

bærekraftig utvikling 

Plast som materiale 

(Eureka! 10 side 95-106) 

Du skal lære mer om: 

• Egenskapene til plast 

• Ulike typer plast 

• Herdeplast og termoplast 

• Enkle tester for plast 

• Plast med spesielle egenskaper 

• Resirkulering av plast 

Fossilt brensel og miljø 

(Eureka! 10 side 115-122) 

Du skal lære mer om: 

• Kjemisk energi 

• Drivhuseffekten  

• Klimaet blir varmere 

• Luftforurensning 

Forelesning og arbeid 

med oppgaver 

 

Muntlig framføring 

uke 6 

 

7 - 8 • forklare hvordan vi kan produsere 

elektrisk energi fra fornybare og ikke-

fornybare energikilder, og diskutere 

hvilke miljøeffekter som følger med 

ulike måter å produsere elektrisk 

energi på 

• observere og gi eksempler på hvordan 

menneskelige aktiviteter har påvirket 

et naturområde, undersøke ulike 

interessegruppers syn på påvirkningen 

Produksjon av elektrisk energi og 

naturområder, påvirkning og vern 

(Eureka! 10 s. 227-259) 

Du skal lære mer om: 

• vannet som energikilde 

• fornybare og ikke-fornybare 

energikilder 

• biologisk mangfold 

• naturtyper 

Forelesning, filmklipp, 

diskusjoner, arbeide 

med oppgaver 

 

 



og foreslå ulike tiltak som kan verne 

naturen for framtidige generasjoner 

• gi varierte eksempler på hvordan 

samer utnytter ressurser i naturen 

 

• Vern av norsk natur 

• Påvirkning og vern av et 

naturområde 

• Samene og kampen om 

Finnmarksvidda 

9 Vinterferie 

10 - 14 • gjøre rede for begrepene fart og 

akselerasjon, måle størrelsene med 

enkle hjelpemidler og gi eksempler på 

hvordan kraft er knyttet til 

akselerasjon 

• gjøre forsøk og enkle beregninger med 

arbeid, energi og effekt 

• formulere testbare hypoteser, 

planlegge og gjennomføre 

undersøkelser av dem og diskutere 

observasjoner og resultater i en 

rapport 

Kraft bevegelse 

(Eureka! 10 side 173-182)  

Du skal lære om: 

• Fart 

• Akselerasjon 

• Egenskapene til krefter 

• Kraft og akselerasjon 

 

Forelesning, 

elevforsøk og arbeid 

med oppgaver, 

spesielt bruk av 

formlene til å gjøre 

beregninger 

 

Kapittelprøve med 

karakter 

 

15 Påskeferie 

16 - 20 • gjøre forsøk og enkle beregninger med 

arbeid, energi og effekt 

• gjøre greie for hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr hindrer og 

minsker skader ved uhell og ulykker  

Energi 

(Eureka! 10 side 191-205) 

Du skal lære mer om: 

• Arbeid, energi og effekt 

• Energiloven 

• Noen nyttige energiord 

Forelesning, 

elevforsøk og arbeid 

med oppgaver, 

spesielt bruk av 

formlene til å gjøre 

beregninger 

Kapittelprøve med 

karakter 

 

 



• bruke begrepene strømstyrke, 

spenning, resistans, effekt og induksjon 

til å forklare resultater fra forsøk med 

strømkretser 

 

• Energikjeder og energikilder 

• Energioverføringer 

Elektrisitet og magnetisme  

(Eureka! 10 side 213-220)  

Du skal lære mer om: 

• Elektrisk energi 

• Elektromagnetisme 

• Induksjon 

• Teknologisk bruk av 

elektromagnetisme og induksjon 

 

  

 

21 - 25  Forberedelse til muntlig eksamen   

 


