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Tema  Kompetansemål Læringsmål 
Lærestoff/ 

Arbeidsmåter/organisering 

Innlevering/ 

prøver/ 

vurdering 

34-
36 

 
Arv og miljø 

- Gjøre rede for celledeling og for 

genetisk variasjon og arv 

-  

Du skal lære om: 
- kjønnet og ukjønnet 

formering 
- Vekstdeling 
- Reduksjonsdeling 
- Arvelære 
- Arvelige egenskaper 
- Genteknologi 
- Mutasjoner 
 

Eureka 10: kap.1, s.7-26 
 
PowerPoint for felles gjennomgang av 
nytt stoff. 
Arbeid to og to for å lage oversikt over 
celledelingen – veggavis. 
Arbeid med oppgaver for repetisjon. 
Elevaktivitet: Vi arver egenskaper, 
Genetiske hjul, Seigmannskoden 

 
Skriftlig prøve 
med karakter. 

37 - 
39 

 
Evolusjon og 
klassifisering 

- Forklare hovedtrekkene i 

evolusjonsteorien og gjøre rede for 

observasjoner som støtter teorien 

Du skal kunne: 
- om Charles Darwin 
- artsdannelse 
- naturlig utvalg 
- systematikk 

Eureka 10: kap.2, s.27-42 
 
Introduksjon av nytt tema i fellesskap. 
Individuelt, eller arbeid to og to med 
innlevering: Utseende og levemåte 
 

Vurdering av 
innlevering. 

 
41 

 
HØSTFERIE 

 

42 - 
44 

 
 
 
 
 
 
 
Karbonatomets 
kjemi 

- Undersøke hydrokarboner, alkoholer, 
karboksylsyrer og […], beskrive 
stoffene og gi eksempler på 
framstillingsmåter og bruksområde 

- undersøke og klassifisere rene stoffer 

og stoffblandinger etter løselighet i 

vann, brennbarhet […]. 

Du skal kunne: 
- C-atomets oppbygging 
- Navn, molekylformel og 

strukturformel til de 
vanligste hydrokarbonene 

- Egenskaper til 
hydrokarboner 

- Navn, molekyl-, 
strukturformel til de 
vanligste alkoholene 

- Navn, molekyl- og 
strukturformel til de 
vanligste karboksylsyrene. 

- Hvordan vi benytter oss av 
bioteknologi. 

Eureka 10: Kap. 3, s.43-70 
 
PowerPoint ved nytt stoff 
Arbeid med oppgaver 
Konkretisering ved bruk av 
molekylbyggesett. 
Veggplansjer som elevene lager om 
organisk kjemi. 
Elevaktivitet: Molekylbyggesett, 
hydrokarboner og løselighet i vann, olje 
og vann, flammetest alkoholer 
 

Elevrapporter  
 
Skriftlig prøve i  
uke 44 
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45  

 
Olje og gass - Forklare hvordan råolje og naturgass er 

blitt til. 

Du skal kunne: 
- Dannelsen av råolje og 

gass 

Eureka 10: Kap. 4, s.71-74 
 
Bruk av animasjoner på nettet: Viten, 
you.tube 

Vurdering i prøver 
i kap. 5 og 6. 

46-
47 

 
 
Plast som 
materiale 
 
 

- Teste og beskrive egenskaper ved 

materialer som brukes i en 

produksjonsprosess, og vurdere 

materialbruken ut fra miljøhensyn 

Du skal kunne: 
- Egenskaper til plast 
- Ulike typer plast 
- Enkle tester for plast 
- Behandling av brukt plast 

 
Eureka 10: Kap. 5, s.95-114 
 
Felles gjennomgang . 
 
«The garbage island» You.tube 
Elevaktiviteter: rollespill eten-polyeten,  

Arbeid med 

individuelt 
oppgavehefte 
som leveres til 
vurdering med 
karakter. 

48-
51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fossilt brensel 
og miljø 

- Forklare betydningen av å se etter 

sammenhenger mellom årsak og 

virkning og forklare hvorfor 

argumentering, uenighet og 

publisering er viktig i 

naturvitenskapen 

- Identifisere naturfaglige argumenter, 

fakta og påstander i tekster og 

grafikk fra aviser, brosjyrer og andre 

medier, og vurdere innholdet kritisk 

- Skrive forklarende og 

argumenterende tekster med 

referanser til relevante kilder, 

vurdere kvaliteten ved egne og 

andres tekster og revidere tekstene 

Du skal kunne: 
- Kjemisk energi 
- Drivhuseffekten 
- Klimatrøbbel 
- Luftforurensning 

 

Eureka 10: Kap. 6, s.115-130 
 
Bruk av animasjoner på nettet til å 
visualisere drivhuseffekten. 
Dokumentar filmen til Al Gore. 
Heftet «2˚C» 
Arbeid med fagtekst, to og to eller 
individuelt; «Klimatrøbbel» 

Innlevering av 
fagtekst -  
vurdering med 
karakter. 

52 Juleferie 

1 - 4 

 
Fokus på 
karbohydrater 

Undersøke [..] karbohydrater, beskrive 

stoffene og gi eksempler på 

framstillingsmåter og bruksområder 

Du skal kunne: 

- Hva karbohydrater er 

- Hvor vi finner de 

- Klassifisering og testing av 
karbohydrater 

 
Eureka 10: Kap. 7, s.131-144 
 
Klasseromsundervisning. 
Elevaktivitet; påvisning av druesukker 
Påvisning av stivelse i matvarer 
 
 
 

Elevrapport fra 
forsøk. 
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7-9 

 
 
 
 
 
 
 
Helse og 
livsstil 

- Gi eksempler på samisk og annen 

folkemedisin og diskutere forskjellen 

på alternativ medisin og 

skolemedisin 

- Forklare hvordan egen livsstil kan 

påvirke helsen, herunder slanking og 

spiseforstyrrelser, sammenligne 

informasjon fra ulike kilder, og 

diskutere hvordan helseskader kan 

forebygges 

 
 
Du skal kunne: 
- Infeksjonssykdommer 
- Kroppens forsvar mot 

uønskede mikroorganismer 
- Antistoffer  
- Skolemedisin, folkemedisin 

og alternativ behandling. 
- Tobakk og helse 
- Alkohol 
- Narkotika 

 
 
 
 
 
Eureka 10: Kap. 8, s.145-172 
 
Klasseromsundervisning  
Gruppearbeid om «Livsstil og helse» 

 
 
 
 
 
Muntlig 
framføring med 
karakter 

8 
 
                                                                                                         VINTERFERIE 

10- 
13 

 
 
 
Kraft og 
bevegelse 

 
- Gjøre rede for begrepene fart og 

akselerasjon, måle størrelsene med enkle 
hjelpemidler og gi eksempler på hvordan 
kraft er knyttet til akselerasjon 

 
Du skal kunne: 
- Fart 
- Akselerasjon 
- Egenskaper til krefter 
- Kraft og akselerasjon  
- Newtons’ lover 

 
Eureka 10: Kap. 9, s.173-190 
 
Klasseromsundervisning med praktisk 
tilnærming av Newtons lover. 

Praktisk oppgave 
med muntlig 
framføring. 

13-
16 

 
 
 
 
Energi 

- Gjøre forsøk og enkle beregninger med 
arbeid, energi og effekt 

- Innhente og bearbeide naturfaglige data, 
gjøre beregninger og framstille resultater 
grafisk 

- Gjøre greie for hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker 
skader ved uhell og ulykker 

 
Du skal kunne: 
- Arbeid, energi og effekt 
- Energiloven 
- Energikjeder og 

energikilder 
- Energioverføringer 
- Kraft, fart og energi i 

trafikken 

Eureka 10: Kap. 10, s.191-212 
 
Elevaktivitet: Energiforbruk ved fysisk 
aktivitet, Skråplanet 

Levere inn 
elevrapporter fra 
forsøkene i kap. 

15 
 

PÅSKEFERIE 

17 - 
20 

 
 
Elektrisitet og 
magnetisme 

- Bruke begrepene strøm, spenning, 
resistans, effekt og induksjon til å forklare 
resultater fra forsøk med strømkretser 

 
Du skal kunne: 
- hvordan elektrisk spenning 

lages 
- hvordan vi kan produsere 

elektrisk energi 
- induksjon 

 

Eureka 10: Kap. 11, s.213- 226 
 
Klasseromsundervisning 
 

Elevaktivitet: Elektrisk strøm og 
magnetfelt,  elektromagnet. 
 

Vurdering i 
forbindelse med 

kap. 12. 
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21-
23 

 
Produksjon av 
elektrisk 
energi 

 

- Forklare hvordan vi kan produsere 
elektrisk energi fra fornybare og ikke-
fornybare energikilder, og diskutere 
hvilke miljøeffekter som følger med ulike 
måter å produsere energi på 

-  

Du skal kunne: 
- Hvordan ulike fornybare 

energikilder produser 
elektrisk energi 

- Hvordan ulike ikke-
fornybare energikilder 

produser elektrisk energi. 

Eureka 10: Kap 12, s.227-240 
 
Kraftskolen.no ; filmer og 
undervisningsopplegg 
Arbeid med muntlig presentasjon av 
ulike energikilder. 

 

 
 
 
 
Muntlig 
presentasjon – 

karakter.  

23  

 
 
Naturområder, 
påvirkning og 
vern. 

- Observere og gi eksempler på hvordan 
menneskelig aktivitet har påvirket et 
naturområde, undersøke ulike 
interessegruppers syn på påvirkningen og 
foreslå tiltak som kan verne naturen for 
framtidige generasjoner 

- Gi varierte eksempler på hvordan samer 
utnytter ressurser i naturen 

 
Du skal kunne: 
- Om det biologiske 

mangfoldet 
- Ulike naturtyper 
- Vern av norsk natur 
- Påvirkning, 

interessekonflikter og vern 
av naturområde 

- Samenes kamp om 
Finnmarksvidda 
 

Eureka 10: Kap. 13, s.241-260 
 
Leser igjennom i fellesskap. 
Lokal tilpasning – Hardangervidda, 
villrein og bruk av fjellet. 
Fagdiskusjon om  
interessekonflikter. «Diskusjonspanel» 

Ev. muntlg 
eksamen andre 
uka i juni 

 

Terje Lurås 

 


