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INNHOLD 
 

 

Informasjon      side 3 

Norsk       side 4 

Engelsk      side 6 

Matematikk      side 8 

 

KRLE       side 10 

Samfunnsfag      side 12 

Naturfag      side 14 

 

FSP Tysk      side 16 

FSP Fransk      side 18 

FSP Spansk      side 20 

Engelsk fordypning     side 22 

 

Fysisk aktivitet og helse    side 24 

Internasjonalt samarbeid    side 26 

Programmering     side 27 

Design og redesign     side 29 

 

Kunst og håndverk     side 30 

Kroppsøving      side 31 

Musikk      side 32 

Utdanningsvalg     side 33 

 

Kalender      side 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Franz Marc (1880- 1916) var en tysk maler. Han regnes som en av 

de største malere av det 20. århundre, og var en av de fremste 

representantene for den tyske ekspresjonismen. 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://no.wikipedia.org/wiki/20._%C3%A5rhundre
http://no.wikipedia.org/wiki/Ekspresjonismen
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INFORMASJON 

 
Planen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og beskriver hovedmoment og emner, mål, kilder, 

grunnleggende ferdigheter og kjennetegn på måloppnåelse. Se også www.udir.no  

Hjem-skole samarbeid 

Elevsamtaler starter opp i løpet av perioden. 

I uke 4 og 5 vil elevene øve til Gosenrevyen fra 5.time. De får en alternativ timeplan for 1.-4. time 

disse ukene. Elever som ikke deltar i revyen har full skoledag. I uke 8 er det ingen ordinær 

undervisning for de elevene som har revy.  

Alle foresatte oppfordres til å abonnere på nyheter på skolens hjemmeside, www.gosenskole.no. 

Sunn livsstil 

 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. Elevene kan forsyne seg med knekkebrød og pålegg. 

I lunsjen tilbyr kantinen salat, varm mat, økologisk brødmat og meieriprodukter. 

Vi selger varene for kostpris, og håper maten fører til fornøyde og lærevillige elever! 

   

Vurdering – det tas forbehold om endringer  

• Uke 3 skriveøkt i norsk og engelsk 

• Uke 8 prøve i samfunnsfag og vurdering i fremmedspråk 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Alle elever fyller ut søknad til videregående utdanning sammen med rådgiver Erik Thomsen 

før vinterferien. 

• Uke 5 Innsøk til videregående skole. Premiere på årets Gosenrevy fredag 2. februar 

• Uke 6 Gosenrevy 

• Uke 7 Vinterferie 
 

http://www.udir.no/
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NORSK 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

Språk, litteratur 

og kultur 

Lytte til, oppsummere hovedinnhold 

og trekke ut relevant informasjon i 

muntlige tekster 

 

Samtale om form, innhold og formål 

i litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

 

Lese og analysere et bredt utvalg 

tekster i ulike sjangere og medier på 

bokmål og nynorsk og formidle 

mulige tolkninger 

Gjenkjenne virkemidlene humor, 

ironi, kontraster og sammenligninger, 

symboler og språklige bilder [...] 

Presentere resultatet av fordypning i 

to selvvalgte emner: et forfatterskap, 

et litterært emne eller et språklig 

emne, og begrunne valg av tekster og 

emne 

Presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster og 

noen klassiske tekster i norsk 

litteratur 

 

 

 

Kontekst 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Kommunisere med andre 

og uttrykke kunnskap, 

tanker og ideer 

 

Skriftlig 
Uttrykker, bearbeider og 

kommuniserer tanker og 

meninger 

 

Lesing 
Engasjere seg i tekster 

og få innsikt i andre 

menneskers tanker, 

opplevelser og 

skaperkraft 

 

Regning 
Tolke og forstå 

informasjon i tekster 

som inneholder tall, 

størrelser eller 

geometriske figurer 

 

Digital  
Bruke digitale medier og 

verktøy til å innhente 

informasjon og redigere 

tekster 

Analyserer og reflekterer 
● Leser tålmodig og interessert, selv der teksten er mer 

krevende 

● Møter godt forberedt til litteratursamtaler ved å ha lest 

avtalt tekst og gjort oppgavene 

● Deltar i samtalen gjennom å bidra med innspill, lytte 

oppmerksomt og invitere andre inn i diskusjonen 

● Gjenkjenner virkemidler og presenterer tema og 

uttrykksmåter i tekstene 

● Tolker og samtaler om form, innhold og formål i litteratur 

● Presenterer resultatet av fordypning i et litterært emne og 

begrunner valg av tekster og emne 

 

 

Forstår og tolker 

● Leser avtalte tekster  

● Møter forberedt til litteratursamtalene  

● Deltar i samtalen og kommer med noen innspill 

● Presenterer tema i noen av tekstene 

● Gjengir innholdet i tekstene og tolker noe 

● Presenterer resultatet av fordypning i et litterært emne 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Deltar i litteratursamtaler 

● Gjengir noe av innholdet i tekstene 

● Skriver om to tekster vi har lest 
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Arbeidsplan i norsk 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

1 Klassiske tekster og samtidstekster 

Les utdelte tekster  

 

Nynorsk 

Forbered deg til litteratursamtaler på skolen og skriveøkt i uke 3 

 

 

Nynorsk: Gjer oppgåver for veke 1 på Cassroom 

2 Klassiske tekster og samtidstekster 

Les utdelte tekster  

 

Nynorsk 

Forbered deg til litteratursamtaler på skolen og skriveøkt i uke 3 

 

Nynorsk: Gjer oppgåver for veke 2 på Classroom 

3 

 

 

Klassiske tekster og samtidstekster: Skriveøkt 

Du skal skrive en fordypningsoppgave i et litterært emne. Du velger to tekster du vil skrive om. Velg mellom samtidstekstene og de klassiske 

tekstene vi har jobbet med. Du forbereder deg hjemme og på skolen, selve skrivingen foregår i skriveøkten på skolen. Se Classroom for mer 

informasjon. 

 

4/5 Lyrikk og musikk 

Vi har litteratursamtaler på skolen der vi diskuterer dikt og sangtekster.  

8 Lyrikk og musikk: 

Vi har litteratursamtaler på skolen der vi diskuterer dikt og sangtekster. Forbered deg ved å lese tekstene du har valgt med utdelte oppdrag. Mer 

informasjon kommer på Classroom. 

 

Nynorsk: Gjer oppgåver for veke 8 på Classroom 
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English 
Topic Theme Competence aims Sources 

 

Basic skills Levels of goal achievement 

Written 

communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, society  

and literature 

use own notes and 

different sources as a basis 

for writing 

use central patterns for 

orthography, word 

inflection, sentence and 

text construction to 

produce texts 

use digital tools and 

formal requirements for 

information processing, 

text production and 

communication  

be familiar with protection 

of personal privacy and 

copyright and chose and 

use content from different 

sources in a verifiable way  

 

Explain features of history 

and geography in Great 

Britain and the USA 

Film: 

Mississippi 

Burning 

 

Excerpt  

“I have a 

Dream” 

 

http://www.

ducksters.co

m/history/ci

vil_rights/af

rican-

american_ci

vil_rights_

movement.p

hp 

 

English 

exam spring 

2016 

 

Oral 

Listens, speaks, interacts and 

adapts ways of expression to the 

purpose of the conversation 

 

Writing 

Expresses ideas and opinions in an 

understandable and purposeful 

manner, 

uses formal language that is suited 

to the objective and recipient. 

 

Reading 

Reads English texts, understands, 

explores, discusses, learns from 

and reflects upon them. 

 

Numeracy 

Uses relevant mathematical 

concepts in English. 

 

Digital tools 

Has a critical attitude to the use of 

sources 

Analysis and reflection 

 

● Explains and compares important historical 

events in regards to the American civil 

rights movement 

● Writes well-structured texts with a content 

relevant to the task  

● Uses a precise and nuanced language 

 

Comprehension and usage 

 

● Explains some historical events regarding 

the civil rights movement 

● Writes texts with some structure and mostly 

relevant information 

● Uses a mostly precise and nuanced 

language 

 

Reproduction of facts 

 

● Is able to name some historical elements in 

regards to the civil rights movement 

● Writes texts 
 

http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
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ENGLISH work plan 4 

Week  Basis Reproduction  

 

Usage and Comprehension Analysis and Reflection 

1 

English-speaking 

countries:  

 India, Nigeria and Jamaica 

Read the preparation material for the English exam spring 2016 and take notes.  

The preparation material is about India, Nigeria and Jamaica. 

. 

 

2 
Writing short answers Write answers to the short-answer tasks from the English exam spring 2016. 

3 
Writing-day 

 

Prepare for the writing-day. Look at the texts you have written earlier and the comments you received. 

You may use the preparation-material and other sources when writing.  

4-5 
Mississippi Burning Do the tasks to the film. 

8 

Civil rights USA http://www.ducksters.com/histor

y/civil_rights/african-

american_civil_rights_moveme

nt.php 

Read or listen to the page. 

http://www.ducksters.com/histor

y/civil_rights/african-

american_civil_rights_movemen

t.php 

Read or listen to the page.  

 

Write a paragraph about each of 

these topics (in all 3 

paragraphs): 

- Jim Crow Laws 

- Martin Luther King Jr 

- Rosa Parks 

 

http://www.ducksters.com/history/c

ivil_rights/african-

american_civil_rights_movement.p

hp 

Read or listen to the page. 

 

Find additional information about 

Malcolm X.  

Compare Martin Luther King Jr to 

Malcolm X. 

 
 

http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
http://www.ducksters.com/history/civil_rights/african-american_civil_rights_movement.php
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Matematikk 

 

Hovedområde 

 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Geometri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algebra 

 

 

 

 

 

 

● undersøkje og beskrive 

eigenskapar ved to- og 

tredimensjonale figurar og 

bruke eigenskapane i samband 

med konstruksjonar og 

berekningar 

utføre, beskrive og grunngje 

geometriske konstruksjonar med 

passar og linjal og dynamisk 

geometriprogram 

bruke og grunngje bruken av 

formlikskap og Pytagoras’ 

setning i berekning av ukjende 

storleikar 

rekne med rotuttrykk, potensar 

med rasjonal eksponent og tal 

på standardform, 

bokstavuttrykk, formlar, 

parentesuttrykk og rasjonale og 

kvadratiske uttrykk med tal og 

bokstavar, faktorisere 

kvadratiske uttrykk, bruke 

kvadratsetningane og lage 

fullstendige kvadrat 

Grunntall 10 

 
Grunntall Ekstra 

10 
 
Maximum 8-10 

 

Eksamensoppgaver 

2009-2017 
 

 

 

 

 

 

Muntlig   
Utvikle bruken fra et enkelt 

matematisk språk til å bruke 

presis fagterminologi og 

uttrykksmåte og presise 

begrep 
Skriftlig 
Bruke matematiske symbol 

og det formelle matematiske 

språket til å løse problem og 

presentere løsninger 
Lesing 
Forstå og bruke symbolspråk  
Regning  
Bruke symbolspråk, 

matematiske begrep, 

fremgangsmåter og varierte 

strategier til problemløsning 

og utforsking 
Digitale ferdigheter 
Bruke og vurdere digitale 

verktøy til beregninger, 

problemløysing, simulering 

og modellering 

Analyserer og reflekterer  

● Kombinerer begreper og 

kunnskap fra ulike områder og behandle 

forskjellige matematiske 

representasjoner og formler på en sikker 

måte 

● Presenterer løsninger på en 

veldisponert, oversiktlig, systematisk og 

overbevisende måte 

 

Forstår og tolker  

● Har forholdsvis god 

begrepsforståelse og kunnskap om ulike 

representasjoner og formler og 

behandlingen av dem 

● Presenterer i varierende grad 

løsninger på en sammenhengende måte 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Har noe fag- og 

begrepsforståelse og kan bruke den i 

enkel ferdighetstrening 

● Presenterer fremgangsmåter, 

metoder og løsninger på en forenklet og 

mindre sammenhengende måte 
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon    Forstår og tolker  Analyserer og reflekterer 

1 Geometriske beregninger 4.47, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.56, 

4.57 

4.48, 4.49, 4.54, 4.60, 4.61, 4.63, 4.68, 

4.69, 4.71 

4.60, 4.63, 4.68, 4.69, 4.71, 4.72, 

4.73, 4.74, 4.75 

2 Geometrisk beregninger 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.65, 4.66, 

4.67, 4.68  

4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.91, 4.92, 

4.93, 4.94, 4.95, 4.96 

4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 

4.91, 4.94, 4.95, 4.96  

3 Geometrisk 

argumentasjon 

● Vinkler og 

lengder 

4.102, 4.103, 4.109, 4.110, 4.111, 4.113, 

4.114, 4.115, 4.116 

Grunntall Extra oppgaver 4.97, 4.99, 4.100, 4.101 +  

Grunntall Extra oppgaver 

4 Stasjonsarbeid  fullfør oppgaveark gitt av læreren fullfør oppgaveark gitt av læreren fullfør oppgaveark gitt av læreren 

5 Gallerivandring fullfør oppgaveark gitt av læreren fullfør oppgaveark gitt av læreren fullfør oppgaveark gitt av læreren 

6 Gosenrevy - Lag et funksjonsuttrykk som beskriver billettinntektene :) 

7 Vinterferie    

8 Algebra 

● faktorisering 

● kvadratsetninger 

eget hefte fra lærer eget hefte fra lærer eget hefte fra lærer 
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KRLE 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Religiøst 

mangfold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhente 

informasjon om og 

finne særtrekk ved 

noen religions- og 

trossamfunn lokalt 

og nasjonalt, 

herunder sikhisme, 

Bahài- religionen, 

Jehovas vitner og 

Jesu Kristi Kirke av 

Siste Dagers Hellige 

 

 

 

 

 

 

Horisonter s. 183-209 

 

www.sikher.no 

 

http://isammeverden.cappelenda

mm.no/binfil/download.php?did=

76128 

 

 

www.bahai.no 

 

 

www.jesukristikirke.no 

 

 

www.watchover.org/n/ 

 

www.religion.dk/artikel/284515 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere og forklare 

religioner. Samtale, dialog og 

fortelle er midler til undring, 

refleksjon og argumentasjon. 

 

Skriftlig 

Uttrykke kunnskaper og 

synspunkter på religion. 

Tolke, argumentere og 

kommunisere. 

 

Lesing 

Oppleve og forstå tekster. 

Innhente informasjon, tolke og 

reflektere. 

 

Regning 

Kunne anvende ulike 

tidsregninger, finne fram i 

ulike religiøse skrifter 

 

Digital  

Innhente informasjon 

 

Analyserer og reflekterer  

• Innhente informasjon om og finne 

særtrekk ved noen religions- og 

trossamfunn lokalt og nasjonalt, 

herunder sikhisme, Bahài- 

religionen, Jehovas vitner og Jesu 

Kristi Kirke av Siste Dagers 

Hellige 

Forstår og tolker 

• Forstår og tolker særpreget til  

noen religions- og trossamfunn 

lokalt og nasjonalt herunder 

sikhisme, Bahài- religionen, 

Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke 

av Siste Dagers Hellige 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Finner informasjon om og forteller 

om sikhisme, Bahài- religionen, 

Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke 

av Siste Dagers Hellige  

 

http://www.sikher.no/
http://isammeverden.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=76128
http://isammeverden.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=76128
http://isammeverden.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=76128
http://www.bahai.no/
http://www.jesukristikirke.no/
http://www.watchover.org/n/
http://www.religion.dk/artikel/284515
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Arbeidsplan i KRLE 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

1/2 Fire trossamfunn: 

Sikhismen 

Les s. 184-190 

Oppg.2-4 s. 190 Skriv et sammendrag av: 

Sikhenes historie 

Hva tror sikhene på? 

Hva vil det si å leve som sikh? 

Skriv et sammendrag av: 

Sikhenes historie 

Hva tror sikhene på? 

Oppg. 7 s.190 

3 Bahai 

Les s.191-195 

Oppg 1-3 s.195 Oppg 4 s. 195 

Hva tror bahaiene på? 

Hva vil det si å leve som bahai? 

Oppg.7 s. 195 

Hva tror bahaiene på? 

Hva vil det si å leve som bahai? 

4 Jesu Kristi Kirke av 

Siste Dagers Hellige 

(mormonkirken) 

Les s. 196- 201 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.a

shx?folder=8085#id641678 

Gå inn på «oppgaver» og gjør oppgaven 

om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 

Hellige (mormonkirken) 

Les s. 196- 201 

Hva tror mormonene på?  

Les s. 196- 201 

På hvilken måte skiller 

mormonene seg fra 

kristendommen? 

5 Jehovas vitner Les s. 202- 207 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.a

shx?folder=8085#id641678 

Gå inn på «oppgaver» og gjør oppgaven 

om Jehovas vitner 

Les s. 202- 207 

Oppgave 3 og 4 s. 207 

Les s. 202- 207 

Synes du Jehovas vitner bør 

regnes som et kristent 

kirkesamfunn? Begrunn svaret 

ditt.  

 

6/7 

 

Spilleuke revy/Vinterferie 

 

 

8 

 

Repetere – vurdering uke 9 

  

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8085#id641678
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8085#id641678
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8085#id641678
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8085#id641678


   

 
 

12 
 

Samfunnsfag 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samanlikne storleik, 

struktur og vekst i 

befolkningar og analysere 

befolkningsutvikling, 

urbanisering og flytting i 

nyare tid 

Kartleggje variasjonar i 

levekår i ulike delar av 

verda, forklare dei store 

skilnadene mellom fattige 

og rike og drøfte tiltak for 

jamnare fordeling 

Bruke statistiske kjelder til 

å berekne og beskrive 

tendensar og variasjonar i 

samfunnsfaglege drøftingar 

og vurdere om statistikken 

gjev påliteleg informasjon 

 
 

Geografi 10 

 

 

https://www.f

n.no/Undervis

ning/8-10-

trinn/Befolkni

ng-migrasjon-

og-

ulikhet?for=el

ever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Presentere, beskrive, og 

sammenlikne emnet 

 

Skriftlig 

Vurdere og gjennomarbeide egne 

tekster. Formulere 

faktasetninger, oppsummere 

tekster og formulere 

problemstillinger. 

 

Lesing 

Finne informasjon i tilrettelagte 

kilder og andre kilder, og vurdere 

om informasjonen er nyttig. 

 

Regning 

Hente inn, arbeide med og 

vurdere statistikk,tabeller,  

figurer, og befolkningspyramider  

 

Digital  

Søke etter informasjon, utforske 

nettsteder og velge relevant 

informasjon. 

Analyserer og reflekterer 

● Sammenlikner størrelse, struktur og 

vekst i befolkninger. 

● Analyserer befolkningsutvikling, 

urbanisering og flytting i nyere tid 

● Forklarer de store forskjellene på 

fattige og rike, og drøfter tiltak for en 

jevnere fordeling 

● Bruker, tolker og drøfter statistiske 

kilder.  

● Bruker samfunnsfaglige begrep korrekt 

 

Forstår og tolker 

● Sammenlikner til en viss grad størrelse, 

struktur og vekst i befolkninger 

● Forklarer om befolkningsutvikling, 

urbanisering og flytting i nyere tid 

størrelse i vekst 

● Forklarer de store skillene mellom 

fattige og rike 

● Bruker statistiske kilder 

● Bruker noen samfunnsfaglige begrep 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan kort forklare befolkningsutvikling  

● Bruker enkelte samfunnsfaglige 

begrep. 

https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
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Arbeidsplan i Samfunnsfag 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

1 og 

2 

Les 117-125 i Geografiboka 

 

“Befolkning- Verdens 

befolkning” 

https://www.fn.no/Undervisnin

g/8-10-trinn/Befolkning-

migrasjon-og-

ulikhet?for=elever 

 

Forklar begrepene: 

jordbruksrevolusjon, 

naturlig tilvekst, 

fødselsrate og dødsrate 

 

Oppgave 1, 

befolkningsvekst. 

Gjør oppgave 11 s. 

125 

 

 

 

Oppgave 1, 

befolkningsvekst. 

Gjør oppgave 12 s. 125 

 

 

 

 

Oppgave 1,  

befolkningsvekst 

3 Les s. 131-141 

“Befolkningsutvikling” 

Gjør oppgave 6 og 7 s. 

138 “Husker du?” 

Gjør oppgave 8, 9 og 

10 s.138 “Husker 

du?” 

 

Gjør oppgave 2. s. 141 

 

 

4 

 

Les s. 143-145 

“Befolkningsstruktur” 

Arbeid med oppgavene under “Befolkningsutvikling”  
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever 

‘ 

5 Les s. 146- 150 Vi ser filmklipp av Hans Rosling,og svarer på oppgavene under.  

https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever 

 

6 og 

7 

Revyuke og vinterferie Revyuke og vinterferie.  

8 Prøve Øv til prøve. Les og repeterer s. 117-150, “Befolkning”.  

 
  

https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Befolkning-migrasjon-og-ulikhet?for=elever
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Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Mangfold i 

naturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklare 

hovedtrekkene i 

evolusjonsteorien 

og gjøre rede for 

observasjoner som 

støtter teorien 

 

Gjøre rede for 

celledeling og for 

genetisk variasjon 

og arv 

 

 

Eureka! 10: 

Kapittel 1+2 

 

Viten.no: 

Celler og genteknologi 

 

Filmserie om bioteknologi: 

http://kunnskapsfilm.no/serie

s/bioteknologiskolen/ 

 

Viten.no: 

http://www.viten.no/?evolusj

on 

 

Forskning.no (animasjon): 

http://www.forskning.no/arti

kler/2004/oktober/10987081

57.68 

 

Hvordan evolusjon fungerer 

(norsk teksting) 
https://www.youtube.com/watc

h?v=hOfRN0KihOU&t=0s  
 

Muntlig 
Bruke naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap, formulere 

spørsmål, argumenter og 

forklaringer. 

Skriftlig 

Formulere spørsmål og hypoteser, 

skrive forklaringer, sammenligne og 

reflektere over naturfaglig 

informasjon. 

 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige 

begreper, symboler, figurer og 

argumenter gjennom målrettet 

arbeid med naturfaglige tekster. 

 

Regning 
Innhente, bearbeide og framstille 

tallmateriale. 

 

Digital  
Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk vurdere 

kilder og velge ut relevant 

informasjon om naturfaglige tema. 

 

Analyserer og reflekterer 

• Sammenligner prosessene mitose og meiose. 

• Sammenligner begrepene arv, arvelige 

egenskaper og miljø.   

• Forklarer begrepet GMO, og diskuterer 

fordeler og ulemper knyttet til det.  

• Diskuterer evolusjonsteoriens argumenter. 

 

Forstår og tolker 

• Bruker begrepene mitose og meiose til å 

forklare hvordan arvestoff videreføres.  

• Forklarer begrepene som beskriver arvelige 

egenskaper. 

• Forklarer begrepet GMO med tilhørende 

fordeler og ulemper. 

• Forklarer hovedtrekkene i evolusjonsteorien 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Finner og nevner noen arvelige egenskaper.  

• Nevner noen fordeler og ulemper med GMO. 

• Nevner noen argumenter for 

evolusjonsteorien 
 

http://kunnskapsfilm.no/series/bioteknologiskolen/
http://kunnskapsfilm.no/series/bioteknologiskolen/
http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
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Arbeidsplan i naturfag 

 
Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

1 

 

Kapittel 1 – Arv og miljø 

Les s. 8 - 11 

- Cellenes formering 

Nøkkelspørsmål s. 9 og 11 Lag en tegning og skriv en forklaring der du 

skal ta for deg de ulike stadiene i 

celledelingen (både mitose og meiose).  

Lag en tegning og skriv en forklaring der 

du skal ta for deg de ulike stadiene i 

celledelingen (både mitose og meiose). 

Etterpå skal du sammenlikne de to 

prosessene, og analysere hvorfor de må 

være forskjellige på noen av stadiene.  

 

2 

 

Les s. 12 – 17 og 20 – 21 

- Arvelige 

egenskaper 

Forklar begrepene: 

Arvefaktor, gen, kromosom, 

dominant gen, vikende gen, 

kjønnsbundet arv, bærer. 

Forklar arvelige egenskaper ved å trekke 

frem gener, og kom med eksempler på 

arvelige egenskaper som DU har, og gjerne 

hvem du har arvet dem av.  

Forklar hvordan det er mulig at to 

foreldre som har brune øyne, kan få et 

avkom med blå øyne. Hvordan kan 

avkommet med blå øyne få avkom med 

brune øyne igjen? Bruk begrepene 

dominant, recessiv, alleler, homozygot 

og heterozygot i forklaringen.  

 

3 

 

Les s. 18 - 19 

- GMO og 

bioteknologi 

 

Nøkkelspørsmål s. 19. Se filmen «Bioteknologi»:  

http://kunnskapsfilm.no/video/bioteknologi-en-kort-introduksjon/ 

Notèr viktige stikkord fra filmen, der du etterpå skriver en tekst om innholdet. Husk 

begrepsbruk!  

 

4 

 

Kapittel 2 – 

Evolusjonsteorien 

Les s. 28 – 33 

Skriv ned argumentene for 

evolusjonsteorien som Viten.no 

har funnet frem til, og lær deg 

dem utenat.  

Lamarckisme var den mest populære evolusjonsteorien, før Darwin kom inn i bildet. 

Forklar likheter og forskjeller mellom de to teoriene, der du også får frem argumenter 

for evolusjonsteori. 

 

Les «Mannen som tok feil» som inspirasjon. 

 

5 

 

Kapittel 2 –  

Systematikk 

Les s. 34 - 37 

Lag et ”livets tre” for mennesker, 

hvor starten skal være ”rike” og 

slutten skal være ”art”.  

Gå til 

http://www.onezoom.org/life/@Euryarchaeota=635958?vis=spiral#x352,y347,w0.2548 

og sett opp en systematisert liste over artene vi skilte oss fra før vi ble til homo sapiens.  

6  Revy 

7  Vinterferie 

8 Vi øver mer Se videoen: https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s og noter viktige begreper og prosesser 

Øv til skriftlig vurdering i uke 9 

http://kunnskapsfilm.no/video/bioteknologi-en-kort-introduksjon/
http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.viten.no/?evolusjon
http://forskning.no/evolusjon-store-vitenskapsfolk/2008/02/mannen-som-tok-feil
http://www.onezoom.org/life/@Euryarchaeota=635958?vis=spiral#x352,y347,w0.2548
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
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Deutsch 

 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

Adjektiv 

 

 

 

 

Kommunikasjon  

Skriftlig 

presentasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Fremtiden, 

utdanning og 

yrke 

 

 

• Beskrive og vurdere eget 

arbeid med å lære det nye 

språket 

 

 

 

 

• Bruke grunnleggende 

språklige strukturer og former 

for tekstbinding 

• Skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

• Gi uttrykk for egne meninger 

og følelser 

 

 

 

• Samtale om dagligliv, 

personer og aktuelle hendelser 

i språkområdet og i Norge 

 

 

 

Auf Deutsch 3 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å 

lytte og tale  

  

Skriftlig 

Bruker språket i 

stadig mer 

krevende 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker 

og reflekterer 

over stadig mer 

utfordrende 

tekster 

 

Regning 

Gjør 

kvantifiseringer i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Digitale verktøy 

 

Analyserer og reflekterer 

 

• Kan snakke og fortelle om utdanning og 

yrker  

• Kan uttrykke tanker og håp om framtiden 

• Behersker måter å arbeide med tyske 

tekster på 

• Kan skrive tyske setninger og benytter 

adjektiv 

 

Forstår og tolker 

• Kan skrive noe om utdanning og yrker 

• Kan måter å skrive tyske tekster på 

• Kan skrive korte tyske setninger og 

benytter noen adjektiv 

 

 

Finner og henter ut informasjon  

• Kan noen gloser fra kapittel 

• Kan skrive en kort tekst  
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Arbeidsplan i tysk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

1 

Kap. 5 Zukunft 

Tekst B 

Preposisjoner 

Les tekst B 

Lær 5 gloser  

 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser  

Oppg. A5 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser  

Oppg. A5 

 

2 

 

Kap. 5 Zukunft 

Tekst C 

Preposisjoner 

Les tekst C 

Lær 5 gloser 

 

Les og oversett tekst C 

Lær 8 gloser 

 

Les og oversett tekst C 

Lær 12 gloser 

 

 

3 

 

Kap. 5 Zukunft 

Tekst D 

Grammatikk - Adjektiv 

Les tekst D 

Lær 5 gloser 

Les tekst D 

Lær 8 gloser 

Skriv 3 setninger med adjektiv 

som predikativ 

Les og oversett tekst D 

Lær 12 gloser 

Skriv 5 setninger med adjektiv 

som predikativ 

 

4 

Kap. 5 Zukunft 

Tekst E 

Grammatikk - Adjektiv 

Les tekst E 

Lær 5 gloser 

Les tekst E 

Lær 8 gloser 

Skriv 3 setninger med gradbøying 

av adjektivet 

Les og oversett tekst E 

Lær 12 gloser 

Skriv 5 setninger med gradbøying 

av adjektivet 

5 Kap. 5 Zukunft 

Tekst F 

 

Les tekst F 

Lær 5 gloser 

Les tekst F 

Oppg. A13 

Les tekst F 

Oppg. A13 

 

6/7 

 

Revyuke og vinterferie 

 

 

8 

 

 

Skriftlig vurdering fredag – tema «Zukunft» 

 

 

  



   

 
 

18 
 

FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Delingsartikkel 

 

 

 

Kommunikasjo

n 

Restaurantbesøk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Mat 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i egen 

språklæring 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

Samtale om dagligliv, personer og   

aktuelle hendelser i språkområdet 

og i  Norge 

 

Utdelt hefte 

 

Ouverture 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Vise evne til å lytte 

og tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over 

tekster. Skaffe seg 

innsikt på tvers av 

kulturer 

 

Regning 

Gjøre 

kvantifiseringer og 

målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Bruke digitale 

verktøy for å møte 

autentisk språk 

 

Analyserer og reflekterer 

● Snakker fransk med tydelig, god uttale 

og intonasjon. 

● Har et rikt ordforråd. 

● Sammenligner norske og franske 

matvaner. 

● Bruker verb og delingsartikkel riktig i 

setninger. 

 

Forstår og tolker 

● Snakker fransk med forståelig uttale. 
● Bruker aktuelle begrep om emnene. 

● Kjenner til franske matvaner. 

● Bruker verbene i oppgaver og forstår 

bruken av delingsartikkel. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Leser fransk med forståelig uttale. 
● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Gjengir noen fakta om franske 

matvaner. 

● Kjenner igjen verb og kan streke under 

delingsartikkelen i setninger. 



   

 
 

19 
 

Arbeidsplan i fransk 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

1 

 

 

Mat s. 1 og 4 (hefte) 

Pouvoir, vouloir og boire 

 

 

 

Les s. 1 (hefte) og gjør oppg. 1a s. 

10. Lær 6 nye ord øverst s. 17. 

 

 

Les s. 1 og 4 (hefte) og lær 

glosene s. 17 -18 (de som hører 

til leseleksen). Gjør oppg. 1b s. 

10 i hefte. 

 

 

Les s. 1 og 4 (hefte) og lær 

glosene s. 17 -18 (de som hører 

til leseleksen). Gjør oppg. 1b s. 

10 i hefte. 

 

 

2 

 

 

Mat 

s. 7 – 9 (hefte) 

Delingsartikkel 

 

Lær 8 gloser s. 2 og 3 (hefte). 

Gjør oppg. 7 s. 13.  

Jobb videre med gruppearbeidet. 

 

 

Lær 16 gloser s. 2 og 3 (hefte). 

Gjør oppg. 6 og 7 s. 13. 

Jobb videre med 

gruppearbeidet. 

 

Lær gloser s. 2 og 3 (hefte). 

Gjør oppg. 7 s. 13 og oppg. 11 s. 

14. Jobb videre med gruppearb. 

 

3 

 

 

Mat 

 

 

Les s. 15 (hefte) og lær 6 gloser i 

margen. Gjør oppg. 15 s. 15. 

Jobb videre med gruppearbeidet. 

 

Les s. 15 (hefte) og lær glosene 

i margen. Gjør oppg. 15 s. 15. 

Jobb videre med 

gruppearbeidet. 

 

Les s. 15 (hefte) og lær glosene i 

margen. Gjør oppg. 18 s. 16. 

Jobb videre med gruppearbeidet. 

 

 

4-5 

 

 

Le passé composé med être 

s. 69  og s. 245 (Ouverture). 

Oppg. 14 s. 70. 

Mat s. 5 – 6 (hefte) 

 

 

  

6-7 Gosenrevy og vinterferie    

 

8 

 

Mat 

Muntlig framføring 

 

Øv på muntlig framføring: restaurantbesøk (gruppearbeid som framføres for hele klassen). 
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 Español 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjon 

Presentere et 

lands kultur og 

geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

Latin-Amerika 

 

Mellom- Amerika 

 

 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding. 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige 

tekster 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

 

Samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 

 

 

¡VALE! 3 

 

Utdelt 

materiale på 

Goggle 

classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale og 

forstå det nye 

språket.   

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket i varierte 

sammenhenger. 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i ulike 

tekster 

 

Regning 

Kunne forstå, bruke 

og presentere tall i 

hverdagslige 

sammenhenger.  

 

Digitale 

ferdigheter 

Opphavsrett og 

kildekritikk.  

Analyserer og reflekterer 

● Har et rikt ordforråd av spanske gloser om tema og kan bruke 

dem skriftlig og muntlig  

● Kan uttrykke din mening om forskjeller og likheter i  Norge 

og ditt land i Latin Amerika 

● Kommuniserer fritt med god uttale og kjenner til de viktigste 

uttalereglene 

● Former fullstendige setninger med samsvar mellom verb, 

substantiv og adjektiv 

● Kan bruke en del refleksive verb og bøye disse i flere 

personer, når du forteller om ditt og din families dagligliv. 

 

Forstår og tolker 

● Kan bruke en del gloser om tema, både skriftlig og muntlig  

● Kan si hva du mener om landet ditt i Latin-Amerika 

● Kommuniserer med forståelig uttale 

● Bøyer verb og refleksive verb riktig i setninger. Viser at du 

kan bøye disse i noen personer når du forteller om ditt og din 

families dagligliv. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker grunnleggende gloser om tema, både skriftlig og 

muntlig 

● Kan bruke gustar for å si hva du liker 

● Kan formulere enkle setninger på spansk 

● Leser med forståelig uttale 

● Kan noen refleksive verb og bruker disse i jeg-form når du 

forteller om ditt dagligliv. 

 



   

 
 

21 
 

 Arbeidsplan i spansk  

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

1 

 

América Latina 

Oppstart gruppearbeid 

Les teksten på s. 28 høyt.  Skriv ned 

alle glosene og svar på 

spørsmålene: Hva er offisielt språk i 

Belize? 

Hvilke land hører til Mellom- 

Amerika? Skriv ned svarene.  

Les teksten på s. 28 høyt.  Skriv 

ned alle glosene. Oversett 

setningen: Det finnes mange fjell 

i Mellom- Amerika. Disse 

landene er ulike, men også like. 

Skriv ned svarene.  

Les teksten på s. 28 høyt.  Skriv 

ned alle glosene. Lag 4 spørsmål 

på spansk som passer til teksten.  

Finn ut litt mer fakta om et av 

landene i Mellom-Amerika.  

 

2 

 

América Latina 

 

Les og oversett teksten s.29 og studer kartet på s.28. Skriv ned alle glosene.  

Fordel arbeidet i gruppen og gjør din del av arbeidet.  

 

 

3 

 

Presentasjon av 

gruppearbeid om Latin-

Amerika  

 

 

Øv på presentasjonen individuelt og sammen. Alle må levere «sin tekst» på Classrom. 

 

4 

¿Qué haces por la 

mañana? 

Refleksive verb  

Oversett“jeg står opp”, “du står 

opp” og “å sminke seg” til spansk. 

Bruk s. 30 i boka til i hjelpe deg. 

Skriv ned svarene.  

Jobb med ark du får av lærer.  Jobb med ark du får av lærer.  

 

5 

 

¿Qué haces por la 

mañana? 

Refleksive verb  

Verbtider  

Se video om refleksive verb: 

https://www.youtube.com/watch?v

=NSblebrx6ng&t=127s 

 

Se video om refleksive verb: 

https://www.youtube.com/watch

?v=NSblebrx6ng&t=127s 

Se video om refleksive verb: 

https://www.youtube.com/watch

?v=NSblebrx6ng&t=127s 

6 Gosenrevyen  

7 Vacaciones de invierno 

 

8 Vurdering  Verb og verbtider. Refleksive verb.  

https://www.youtube.com/watch?v=NSblebrx6ng&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=NSblebrx6ng&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=NSblebrx6ng&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=NSblebrx6ng&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=NSblebrx6ng&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=NSblebrx6ng&t=127s
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Engelsk fordypning 
Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av   

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og 

mening 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentere med 

ulike skriftlige og 

muntlige uttrykksformer i 

ulike sjangere 

Sammenlikne ord og 

grammatiske former i 

skriftlig og muntlig 

engelsk språkbruk 

• Lese og presentere et 

utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og 

sakprosa 

•  

• Formidle egne opplevelser 

av musikk og filmer eller 

teater til andre 

 

 

 

Ringenes herre 

triologien 

 

Internett 

 

Lesebøker i ulike 

sjangere og ulikt 

tematisk innhold 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og bruke 

språket i varierte 

sammenhenger 

  

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i 

varierte sammenhenger 

 

Lesing 

Styrke leseferdighetene og 

utforske og reflektere over 

stadig mer krevende tekster 

 

Regning 

Lære nødvendige uttrykk og 

forstå grafiske framstillinger 

i hverdagslige 

sammenhenger 

 

 Digital 

Utvikle språkkompetanse 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Formidler og reflekterer rundt egne 

opplevelser av film til andre 

• Diskuterer og reflekterer rundt tema 

og sjangertrekk fra film 

• Behersker bruk av adjektiv 

 

Forstår og tolker 

• Forteller om egen opplevelse av film 

• Sier noe om tema og sjangertrekk fra 

film 

• Kan gradbøye adjektiv 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan si noe om hva en film handler 

om 

• Kan beskrive noen av 

hovedpersonene fra filmen 

• Ved hva et adjektiv er 
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Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 

1 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 

2 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 

3 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 

4 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 

5 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 

6 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Forberede muntlig presentasjon 

Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 

7 Vinterferie 

8 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Forberede muntlig presentasjon 

Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 
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Fysisk aktivitet og helse 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter eller 

individuelle aktiviteter som 

utfordrer både koordinative og 

fysiske ferdigheter 

Gjøre sitt beste, samhandle med 

og oppmuntre medelever 

Planlegge og gjennomføre et eget 

aktivitets- og kostholdsopplegg 

Lage enkle og ernæringsmessige 

gode måltider 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og 

veileder andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og 

vurderer faglige 

tema 

 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy og 

medium for å 

tilegne seg faglig 

kunnskap 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Deltar aktivt og viser engasjement i ulike 

aktiviteter 

● Planlegger og gjennomfører et eget 

aktivitets- og kostholdsopplegg. 

● Lager enkle og ernæringsmessige gode 

måltider 

● Samhandler, veileder og motiverer andre 

elever i utvalgte aktiviteter  

 

Forstår og tolker 

● Veileder andre 

● Gjennomfører et eget aktivitets- og 

kostholdsopplegg. 

● Lager enkle måltider 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Deltar og samhandler med andre elever i 

ulike aktiviteter 
 

 

● Aktivitetene legges ut på Google Classroom 
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Internasjonalt samarbeid 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn og 

kultur 

 

Velge tema, hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknologi og 

språk tilpasset formålet 

 

Planlegge, produsere og 

kommunisere innhold 

Etablere kontakt med 

enkeltelever eller grupper 

 

Benytte grunnleggende regler 

for nettvett, personvern, 

opphavsrett og ytringsfrihet 

 

Utveksle informasjon om 

miljø, livssyn, underholdning, 

sport og kultur med elever i 

andre land 

 

Utveksle synspunkter om 

forskjeller og likheter mellom 

egen og andres kultur og 

interesser 

 

Internett 

 

Diverse 

kilder 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til og delta i samtaler om 

ulike tema 

  

Skriftlig 

Formidle egne og andres 

synspunkter på en tydelig og 

hensiktsmessig måte 

 

Lesing 

Finne nyttig informasjon, 

oppleve og forstå resonnement. 

Utvikle evne til å tolke og forstå 

ulike tekster 

 

Regning 

Bruke, sammenligne, analysere 

og presentere statistisk materiale 

som illustrerer utvikling og 

variasjon 

 

Digital  

Bruke digitale ressurser 

hensiktsmessig og utøve 

kildekritikk og nettvett 

 

Analyserer og reflekterer 

● Utvikler grunnleggende kunnskaper 

for nettvett, personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet 

● Presenterer et emne oversiktlig og med 

relevant informasjon og viser høy grad 

av innsikt og refleksjon 

 

Forstår og tolker 

● Bruker grunnleggende regler for 

nettvett, personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet 

 

● Presenterer et emne oversiktlig og med 

informasjon og viser god forståelse og 

evne til å tolke stoffet 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Finner informasjon og bruker de 

grunnleggende regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet 

 

● Presenterer et emne med noe oversikt 

og informasjon  
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Arbeidsplan i Internasjonalt samarbeid 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

1 Besøk av Amnesty 

International 

 

 

«Skriv for liv»  

Vi får informasjon om Amnestys arbeid og aksjonen «Skriv for liv». 

2 

 

 

Film/dokumentar Vi diskuterer og jobber med oppgaver til filmen/programmet. 

  

3 

 

 

Film/dokumentar Vi diskuterer og jobber med oppgaver knyttet til filmen/programmet. 

4  

VALGFAG UTGÅR PGA REVYØVELSER 

5  

VALGFAG UTGÅR PGA REVYØVELSER 

6  

REVYUKE 

7  

VINTERFERIE 

8 FN  

 

Vi begynner å forberede oss til rollespillet vi skal ha i uke 11 

 

  



   

 
 

27 
 

Programmering 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Koding Bruke flere 

programmeringsspråk (...) 

 

Bruke grunnleggende 

prinsipper i programmering, 

slik som løkker, tester, 

variabler, funksjoner og 

enkel brukerinteraksjon 

 

Utvikle og feilsøke 

programmer som løser 

definerte problemer, 

inkludert realfaglige 

problemstillinger og 

kontrollering eller simulering 

av fysiske objekter 

 

Gjøre rede for hvordan 

datamaskiner og programmer 

fungerer, inkludert et utvalg 

utbredte 

programmeringsspråk og 

deres bruksområder 

http://micr

obit.org/no

/code/ 

 

http://oppg

aver.kidsa

koder.no/

microbit/i

ndex.html  
 

Integrert i kompetansemålene  

 

http://www.udir.no/kl06/PR G1- 

01/Hele/Grunnleggende_fer 

digheter 

 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Bruker microbit-editoren til å lage avanserte 

programmer 

● Bruker og utnytter grunnleggende prinsipper i 

programmering 

● Lager programmer som løser definerte 

kompliserte problemer 

Forstår og tolker 

● Bruker microbit-editoren til å lage enkle 

programmer 

● Bruker de fleste grunnleggende prinsipper i 

programmering 

● Lager programmer som løser definerte 

problemer 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker microbit-editoren 

● Bruker noen grunnleggende prinsipper i 

programmering 

● Følger gitte oppskrifter for programmer som 

løser noen enkle definerte problemer 

●  

 
  

http://microbit.org/no/code/
http://microbit.org/no/code/
http://microbit.org/no/code/
http://oppgaver.kidsakoder.no/microbit/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/microbit/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/microbit/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/microbit/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/microbit/index.html
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Arbeidsplan 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

1 Vi programmerer droner Programmering av ulike runs 

 

2 Oppstart microbit Innføring i microbit-editor og viktige prinsipper 

 

3 Microbit forts. Teoretisk programmering av microbit 

 

4 Revy Revy 

 

5 Revy Revy 

 

6 Revy Revy 

 

7 Vinterferie Vinterferie 

 

8 Microbit forts. Teoretisk og praktisk programmering av microbit 
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Design og redesign 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Designprosess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt  

 

 

 

Bruke arbeidstegning, 

materialskisser eller digitale verktøy 

og designe en eller flere 

bruksgjenstander eller 

kunstprodukter 

 

Foreta bevisste valg av materialer og 

teknikker ut fra estetiske, 

funksjonelle, natur- og miljømessige 

hensyn og mulighet for gjenbruk 

 

Beskrive ulike løsningsalternativer 

 

Bruke egnede teknikker, materialer 

og verktøy i produksjonen av en 

eller flere bruksgjenstander eller 

kunstprodukt 

 

Utveksle synspunkter om verdien av 

design og redesign i et miljø- og 

samfunnsperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

Internett  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Utveksle synspunkter om 

verdien av design  

 

Skriftlig 

Utarbeide 

arbeidstegning, 

materialskisser og 

skriftlig formulere tanker 

underveis 

 

Lesing 

Lese arbeidstegninger og 

materialskisser 

 

Regning 

Beregne og ta mål  

 

Digital  

Benytte digitale verktøy 

til inspirasjon 

 

Analyserer og reflekterer 

● Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet og kvalitet 
● Reflekterer over ulike 

løsningsalternativer i design 
● Analyserer oppgaven og utarbeider 

arbeidstegning   
● Foretar bevisste og miljømessige valg 

av materialer og teknikker  
 

Forstår og tolker 

● Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet og kvalitet 
● Forstår ulike løsningsalternativer i 

design  
● Tolker valgt oppgave og utarbeider 

arbeidstegninger  
● Foretar bevisste og miljømessige valg 

av materialer og teknikker  
 

Finner og henter ut informasjon 

● Lager et produkt ut fra oppgaveteksten 

og egne arbeidstegninger 
● Kjenner til natur- og miljømessige 

hensyn i arbeidet med produktet 
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Kunst og håndverk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

Design  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitektur  

 

Bruke ulike materialer og redskaper 

[…]  

 

Stilisere motiver med utgangspunkt i 

egne skisser i arbeid med mønster 

[…] 

 

 

Designe produkter ut fra en 

kravspesifikasjon for form og 

funksjon 

 

Beskrive løsningsalternativer i design 

av et produkt ved hjelp av skisser og 

digital programvare 

 

Lage funksjonelle bruksgjenstander 

og vurdere kvaliteten på eget 

håndverk 

 

Bygge og teste bærende 

konstruksjoner i ulike materialer 

 

 

 

Utdelt 

materiale 

 

Tema: 

Tradisjon  

 

 

 

 

Muntlig 

Å kunne uttrykke seg 

muntlig i kunst og 

håndverk om sitt eget og 

andres arbeid.  

  

Skriftlig 

Å omsette ideer til tegn.  

 

Lesing 

Å kunne tolke tegn og 

symboler og om å få 

inspirasjon til skapende 

arbeid. 

 

Regning 

Å kunne regne i kunst 

og håndverk innebærer 

blant annet å arbeide 

med proporsjoner og 

dimensjoner. 

 

Digitale ferdigheter  

Å søke informasjon til 

inspirasjon for eget 

arbeid. Dokumentere og 

presentere eget arbeid.  

Analyserer og reflekterer 

• Tegner skisser for å utvikle flere ideer og 

viser forskjellig løsningsalternativ gjennom 

komposisjon, form eller fargebruk 

• Utnytter mulighetene i ulike materialer og 

redskaper 

• Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet i komposisjon, form eller 

fargebruk 

• Lager et funksjonelt og godt bearbeidet 

produkt 

• Analyserer prosessen, vurderer kvalitet på 

eget arbeid og redegjør for valg som er 

gjort underveis 

  
Forstår og tolker 

• Tegner skisser for å utvikle en av ideene 

mine 

• Behersker bruk av ulike materialer og 

redskaper 

• Lager et funksjonelt produkt 

• Vurderer kvalitet i eget arbeid og redegjør 

for valg som er gjort underveis 

 
Finner og henter ut informasjon 

• Tegner skisser som viser ideene mine 

• Lager et produkt  

• Bruker ulike materialer og redskaper 

• Beskriver eget arbeid  
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Kroppsøving 

 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

(skøyter)  

(ski) 

(aking) 

(bob) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte lagidretter, 

individuelle idretter og alternative 

fysiske aktiviteter 

 

Praktisere fair play ved å bruke 

egne ferdigheter og kunnskaper 

til å gjøre andre gode 

Praktisere friluftsliv i ulike 

naturmiljø og gjøre rede for 

allemannsretten 

Bruke lek og ulike treningsformer 

for å utvikle egen kropp og helse 

Forklare sammenhengen mellom 

fysisk aktivitet, livsstil og helse 

forklare hvordan ulike 

kroppsideal og ulik rørslekultur 

påvirker trening, ernæring, livsstil 

og helse 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=J

GV76vd_Cks 

 

 

 

Muntlig 

Formidler regler og spill 

gjennom samhandling. 

Forklarer og veileder 

andre 

 

Skriving 

 

 

Lesing 

 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultater 

 

Digital  

Bruker digitale kilder til 

å tilegne seg 

fagkompetanse 

Analyserer og reflekterer 

• Går fremover med riktig 

tyngdeoverføring 

• Går bakover 

• Går åttetall rundt to kjegler 

• Behersker ulike svingteknikker 

• Skrensbremser med fart 

• Fører en ball/puck med god kontroll og 

høy fart 
 

Forstår og tolker 
• Glir fremover på en skøyte 

• Går kringlegang fremover 

• Tar enkle fraspark med 

tyngdeoverføring 

• Plogbremser med litt fart 

• Skrensebrems med lav fart 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Står oppreist/stille på skøyter 

• Beveger seg fremover uten fall 

Glir på skøytene med hjelp/støtte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGV76vd_Cks
https://www.youtube.com/watch?v=JGV76vd_Cks
https://www.youtube.com/watch?v=JGV76vd_Cks
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Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 

1 Vinteraktiviteter 

Styrketrening 

 

   

2 Vinteraktiviteter 

Skøyting ishallen 

 

   

3 Vinteraktiviteter 

Skøyting ishallen 

 

   

4 Øving til revy 

 

 

   

5 Øving til revy 

 

 

   

6 Revy 

 

 

   

7 Vinterferie 

 

8 Utholdenhet 
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Musikk 

Hovedområde 

Emne 

 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Komponering 

 

 

 

 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke digitalt opptaksutstyr 

og musikkprogram til å 

manipulere lyd og sette 

sammen egne 

komposisjoner. 

Øve inn og framføre et 

repertoar av musikk fra ulike 

sjangere med vekt på 

rytmisk musikk 

Velge uttrykk og 

formidlingsform i egen 

musisering og grunngi 

valgene 

Skape egne danseuttrykk 

med utgangspunkt i 

musikkens karakter 

 

 

 

 

 

CD-er 

 

Gosenrevyens 

musikkatalog 

 

 

Digitale verktøy for 

musikkredigering 

 

 

 

 

 

 
Lesing 

Tolker og forstår ulike 

musikalske uttrykk, symboler, 

tegn og former for notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for 

notasjon, og spiller inn et 

stykke som kan tas vare på.  

Muntlig   

Synger, deltar i samspill. 

Formidler musikalsk 

opplevelse, setter ord på hva 

en hører, og selv ønsker å 

uttrykke og å formidle 

 

Regning  

Er kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike 

musikalske mønstre, 

variasjoner og former 

 

Digitale verktøy  

Bruker nettsteder for å finne 

sanger, musikk, og ressurser 

til egen musisering 

 
Analyserer og reflekterer 

 

• Bruker digitalt opptaksutstyr og 

musikkprogram til å manipulere lyd og 

sette sammen egne komposisjoner med 

god rytme og melodi 

• Fremfører alle sangene med god rytme 

og melodi 

• Danser rytmisk korrekt, og får med hele 

kroppen i dansen 

Forstår og tolker  

• Bruker musikkprogram til å sette sammen 

egne komposisjoner 

• Fremfører noen av sangene 

• Danser for det meste rytmisk korrekt, 

får med armer og bein i dansen 

Finner og henter ut informasjon 

• Bruker musikkprogram  

• Fremfører deler av noen sanger 

• Danser tidvis rytmisk korrekt 
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Utdanningsvalg 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Personlige valg 

 

 

 

 

Utdanning og 

yrker 

 

 

Arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Samle, analysere og bruke 

informasjon om utdanning og yrker 

på ulike måter i karriereplanleggingen 

 

 

Forklare betydningen av utdanning og 

livslang læring 

 

 

Reflektere over betydningene av 

arbeidsdeltakelse og livslang læring 

 

 

 

Internett 

 

31 skoler 

 

Vilbli.no 

 

Utdanning.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Drøfte og 

reflektere over 

verdier, ønsker 

og interesser 

 Skriftlig 

Formulere og 

argumentere for 

personlige mål 

og planer 

Lesing 

Innhente og 

forstå relevant 

informasjon fra 

ulike kilder 

Regning 

Bearbeide og 

tolke statistisk 

informasjon 

Digital  

Søke, vurdere , 

velge ut, bruke 

og ta vare på 

informasjon 

 

 

I dette faget får du ikke karakter, men 

bokstaven D for deltatt på vitnemålet. 

 

Men uansett så er det viktig å gjøre en god 

jobb her, det gjelder jo din egen fremtid. 
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Arbeidsplan i Utdanningsvalg 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

1 

 

 studietid 

 

   

 

2 

 

studietid 

 

   

 

3 

 

studietid    

4 studietid    

5 Innsøking videregående 

skoler. Husk å melde deg 

inn på Vigo via minId 

   

6 Revy    

7 Vinterferie    

8     
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Kalender uke   
Januar 

UKE   
 

1 

Denne uken Mandag 1. jan Tirsdag 2. jan Onsdag 3. jan Torsdag 4. jan Fredag 5. jan 

 

 

Fri Fri 
 

Velkommen 
tilbake 

 
 

 
 

 
Januar 

UKE   
 

2 

Denne uken Mandag 8. jan Tirsdag 9. jan Onsdag 10. jan Torsdag 11. jan Fredag 12. jan 

 

 

 

     

 
Januar 

Uke 
 

3 

Denne uken Mandag 15. jan Tirsdag 16. jan Onsdag 17. jan Torsdag 18. jan Fredag 19. jan 

Skriving i engelsk 

Skriving i norsk 

     

 
Januar            

UKE   
 

4 

Denne uken Mandag 22. jan Tirsdag 23. jan Onsdag 24. jan Torsdag 25. jan Fredag 26. jan 

Undervisning slutter 
kl 13.05 for elever 
som har revy. 

 

     

 
Januar/februar 

Uke 
 
   5 

 

Denne uken Mandag 29. jan Tirsdag 30. jan Onsdag 31. jan Torsdag 1. feb Fredag 2. feb 

Undervisning slutter 
kl 13.05 for elever 
som har revy. 

 

    Premiere 
Gosenrevyen 2018 

 
Februar 

Uke 
 
   6 

 

Denne uken Mandag 5. feb Tirsdag 6. feb Onsdag 7. feb Torsdag 8. feb Fredag 9. feb 

Gosenrevy 

 

     

 

Vinterferie uke 7 
Februar 

Uke 
 
   8 

Denne uken Mandag 19. feb Tirsdag 20. feb Onsdag 21. feb Torsdag 22. feb Fredag 23. feb 

Vurdering FSP 

Vurdering 
samfunn 

     

 


