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5 klasseregler 
- gjelder felles for hele skolen 

 

1. Vær på tida 
2. Gå rett til plassen din 

- Finn fram skolesaker 
- Legg bort andre ting 

3. Rekk opp hånda når du skal si noe 
- Lytt når andre snakker 

4. Jobb med faget i timen 
5. Bruk akseptabelt språk 
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LESE- OG LÆRINGSSTRATEGIER Tilbake til innholdsliste 

Lesestrategi er den måten du velger å lese en tekst på. Det handler om å velge riktig 
lesemåte til de ulike tekstene.  Det handler ikke om at alle metodene skal brukes hele 
tiden. Vi øver oss på ulike metoder; etter hvert finner du ut hvilken metode som 
passer for deg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROLLELESING     DIALOGSPILL     TANKEKART 
A leser et avsnitt 
 
B gjenforteller hva A leste 
 
C finner en passende overskrift på avsnittet 
 
D lager et spørsmål til avsnittet 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

4 
 

 
 

"PLANLEGGEREN" 
Tilbake til innholdsliste       
       

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag 

34 17 18 19 

35 24 25 26 

36 31 1 2 

37 
 
 
 

7 8 9 

38 14 15 16 

39 
 

21 22 23 
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Torsdag Fredag PRØVER 

20 21  

27 28  

3 4  

10 11 KRLE 
Samfunnsfag 

17 18 Matte  

24 25 Naturfag 
Engelsk skriftlig 
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NORSK 

 
 
 

Tema:  
 
Roman, kommunikasjon, kildebruk, språkbruk, språkhistorie, analyse og tolkning av tekst. 
 
 
 

Kompetansemål: 
 

• samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende 
opplesing og dramatisering 

• orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og 
vurdere relevant informasjon i arbeid med faget 

• lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og 
nynorsk og formidle mulige tolkninger 

• integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er 
hensiktsmessig 

• forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved 
publisering og bruk av tekster 

• planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem 
underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 

• uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding 
• drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende 
• forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for 

språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag 
• presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen 

klassiske tekster i norsk litteratur 
• gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter 

framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk 
 
 
 

Læringsressurs: 
 
 
Nye kontekst 8-10 Basisbok 
Nye kontekst Nynorsk som sidemål 
Egenvalgt roman - denne skal være en del av et prosjekt som skal vurderes med karakter. 
Utdelte ark om roman 
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NORSK 
   

Uke Læringsmål 
Jeg skal kunne: 

Aktiviteter og 

 oppgaver 

Vurdering 

34 Vite hva jeg blir 
vurdert på i faget. 
 
 

Gå inn på udir og bli 
kjent med 
kompetansemål og 
vurderingskriterier 
Presentasjon av 
romanen “Barsakh” 
til romanprosjekt  

 

35 -lære hvordan du 
kan analysere og 
tolke en tekst: form, 
innhold og hensikt 
-analysere og 
sammenlikne tekster 
  

Kurs 9.3 Analyse og 
tolkning av tekst 
Analysere og tolke 
tekster fra ulike 
samfunn og tider.  
 
Hjemkomsten av  
Zabya Khamis 
 
Matt 18.20 av Tor 
Åge Bringsværd 

 

36 -lære hvordan du 
kan analysere og 
tolke en tekst: form, 
innhold og hensikt 
-analysere og 
sammenlikne tekster 
 

Skylappjenta 
 
Analysere teksten 

 

37 -lære hvordan du 
kan analysere og 
tolke en tekst: form, 
innhold og hensikt 
-analysere og 
sammenlikne tekster 

Hjemkomsten av 
Zabya Khamis 
 
Analysere teksten 

 

38 -lære hvordan du 
kan analysere og 
tolke en tekst: form, 
innhold og hensikt 
-analysere og 
sammenlikne tekster 

  
Nynorsk: Svake verb 
s 153 

 

39 -delta i samtaler om 
form og innhold i 
litteratur, teater og 
film 
-kommunisere med 
andre, lytte, få fram 
tanker, idéer og 
kunnskap 

Romanprosjekt 
Roman som sjanger 
 
Romanen skal 
være ferdig lest 
etter høstferien 
 
Nynorsk: Svake verb 
s 153 
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ENGELSK Tilbake til innholdsliste 

 
 

 
 
 

Tema: South- Africa- the diversity  
 
 
Kompetansemål:  
https://www.udir.no/kl06/ENG1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arstrinn 
velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen 
språklæring 

• vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og 
grupper av mennesker 

• forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner 

• lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner 

lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner 

bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving 

skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng 

bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst 

bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon 

kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en 
etterprøvbar måte 
drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge 

• drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land 

• beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land 

• lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle 
uttrykksformer 

Læringsressurs:  
 
Kjennetegn på måloppnåing i engelsk:  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/Engelsk-kjenneteikn-pa-maloppnaing/  

https://www.natgeokids.com/za/discover/geography/countries/facts-about-south-africa/ 

https://study.com/academy/lesson/history-of-south-africa-lesson-for-kids.html 

https://www.ducksters.com/history/civil_rights/apartheid.php 

https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Nelson-Mandela-og-apartheid?for=elever 

 

https://www.udir.no/kl06/ENG1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arstrinn
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/Engelsk-kjenneteikn-pa-maloppnaing/
https://www.natgeokids.com/za/discover/geography/countries/facts-about-south-africa/
https://study.com/academy/lesson/history-of-south-africa-lesson-for-kids.html
https://www.ducksters.com/history/civil_rights/apartheid.php
https://www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Nelson-Mandela-og-apartheid?for=elever
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ENGELSK 

 

Uke Læringsmål Aktiviteter og oppgaver Vurdering 
34 Gjennomgå sidene 

på Udir 
Vi skal gjennomgå kompetansemål og 
vurderingskriterier i engelsk. Se link andre side 
Chapter 4- Voices of Africa 
The Boers and the history of South Africa p82-83 

 

35 Skille mellom positive 
og negative uttrykk 
som refererer til 
grupper av 
mennesker.  

Apartheid and Robben Island 
P84-85 
Viritual tour of Robben Island. Choose two places 
to tell about in class 

http://www.robben-island.org.za/  

 

36 Forstå situasjonen i 
Sør- Afrika. Kunne 
lytte til «ekte» 
stemmer 

Long walk to freedom. Nelson Mandela 
P86-87 
Reggie Yates documentary  

https://www.netflix.com/no/title/80191975  

 

37 Drøfte og forstå 

litterære tekster fra 

Sør- Afrika 

Short Stories from South Africa. Handed out in 
class 

 

38  Movie- Invictus or Long Walk to Freedom 
Film study 

 

39 Lage tekst som er 

inspirert av 

litteratur/film fra Sør-

Afrika 

Kunne bruke digitale 

verktøy til å formidle 

tekst som er laget 

etter egne notater og 

kilder 

Statements about South Africa will be handed out 
and discussed in class.  

Hand in written. 5 
paragraph essay  

 
 
  

http://www.robben-island.org.za/
https://www.netflix.com/no/title/80191975
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MATEMATIKK 
 

 
 
 
Tema:  
Tall og algebra 
Geometri og beregninger 
 
Kompetansemål: 

• samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal 
på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar 
ulike representasjonar er formålstenlege 

• bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar 
• behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske 

situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke 
kvadratsetningane 

• løyse likningar og ulikskapar av første grad og likningssystem med to ukjende og 
bruke dette til å løyse praktiske og teoretiske problem 

• analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople 
samansette problemstillingar til kjende løysingsmetodar, gjennomføre berekningar og 
presentere resultata på ein formålstenleg måte 

• bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk 
problemløysing og i prosjekt med teknologi og design 

• 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 

 
Læringsressurs: 
Faktor 10 
Nettside: http://campus.inkrement.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://campus.inkrement.no/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://karrierestart.no/yrke/351&ei=eIaCVfvdAoGKsAH2zr6QDg&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNGONJiDnNA9O5XMQkPUsw1JXjl4Jg&ust=1434703839497407
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MATEMATIKK 
Uke Læringsmål 

Jeg skal kunne: 
Aktiviteter og oppgaver Vurdering 

Uke 
34 

-utrykke tall i titallsystemet og 
totallsystemet.  
-vurdere når det er hensiktsmessig å 
bruke ulike tallsystemer. 
- bruke matematikk til å løse 
praktiske problemer, for eksempel 
ved hjelp av likninger. 
- bruke tall og variabler til praktisk og 
teoretisk løsning av problemer 

Les s. 8-18 
Grunnbok oppg. 1.1, 1.4, 1.5, 1.7 , 
1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17 
Oppgavebok: 
1. 1.102,103,105-110 
2. 1.202, 204, 206, 208, 210, 212, 
213, 216, 217 
3. 1.301, 303, 305, 306, 307, 308, 
309, 310, 313 
video: 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 

Muntlig aktivitet 
og individuelt 
arbeid i timene 
og hjemme. 
 
Elevene 
leverer inn 
skrivebøker i 
uke 38. Boka 
vurderes i 
tillegg til 
prøven. 

35 - vite hva proporsjoner er og kunne 
regne ulike proporsjoner 
-regne variabler med 
parentesuttrykk. 
-regne med multiplikasjon av to 
parantesuttrykk 
 

Les s. 19-26  
Grunnbok oppg. 1.21, 1.23, 1.24, 
1.25, 1.27, 1.28, 1.31, 1.32 
Oppgavebok: 
1. 1.111, 112, 114, 116, 119, 128, 
129  
2. 1.219, 221, 223, 225, 229, 230, 
231 
3. 1.314, 317, 318, 319, 320, 321 
video: 1.5, 1.6 og 1.7 

36 - Kunne bruke kvadratsetningene til 
regning, f.eks. til faktorisering. 
-Kunne faktorisere ulike utrykk  
  

Les s. 26-30 
Grunnbok oppg. 1.34, 1.36, 1.39, 
1.41, 1.43 
Oppgavebok: 
1. 1.120, 121, 122, 126  
2. 1.232, 233, 234, 238, 242 
3. 1.322, 325, 227, 329, 
Se video 1.9 og 1.10 

Muntlig aktivitet 
og individuelt 
arbeid i timene 
og hjemme. 
 

37 -regne ut og forenkle brøkuttrykk, 
også med bokstaver.  
- bruke formler, vite hvilke bokstaver 
som skal byttes ut med hvilke verdier 
for så å regne det ut. 

Les s. 30-35 
Grunnbok oppg. 1.44- 1.46, 1.48, 
1.50- 1.53 
Oppgavebok: 
1. 1.123, 124, 126, 127,128, 129, 
130 
2. 1.236, 237, 238, 240, 241 
3. 1.324, 326, 328, 329, 330 
Se video 1.11 og 1.12  

Muntlig aktivitet 
og individuelt 
arbeid i timene 
og hjemme. 

38 Repetere kapitelet Øve til prøve i kap.1 Prøve + 
innlevering av 
skrivebok 

39 -bruke Pytagoras setning, vite hva 
kateter og hypotenus er og vite for 
hvilken type trekant setningen 
gjelder. 
- de ulike typene trekanter: 
Rettvinklede, likebeinte, likesidede 
og 30,60,90 graders trekanter  

Les. S. 44-53 
Grunnbok oppg. 2.1- 2.8 
Oppgavebok: 

1. 2.101-2.109 
2. 2.202-215 
3. 2.301-2.311 
Se video 2.1, 2.2 og 2.3 

 

41 -utføre geometriske konstruksjoner: 
30,60,45 og 90 graders vinkler, samt 
halvere disse. 
-lage hjelpefigur 
-forklare ordene: diameter, radius, 
sentrum, korde og tangent 
-regne ut arealet og omkrets av en 
sirkel 

Les s. 54-63 
Grunnbok oppg. 2.10, 2.12, 2.14, 
2.14, 2.18, 2.21 og 2.22  
Oppgavebok: 
1. 2.110-2,119 
2. 2.216-2.224 
3. 2.312-2.314,2.317-2.321 
Se video: 2.4 og 2.5 
 

Muntlig aktivitet 
og individuelt 
arbeid i timene 
og hjemme. 
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NATURFAG Tilbake til innholdsliste 

 

 
 

 
Tema: Celler og arv 
 
 
Kompetansemål:  
-gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende 
gjennom karbonkretsløpet. 
-gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av 
naturressurser og tap av biologisk mangfold. 
-beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke 

denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold. 
-sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger 
mellom oppbygning og funksjon. 
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NATURFAG 

 

Uke Læringsmål Aktiviteter og oppgaver Vurdering 
34 -Kjenne til cellens 

oppbygning. 
-kunne forskjell på 
plantecelle og 
dyrecelle 
-Kjennetegn på virus 
og bakterier 

Gå inn på Udir og bli kjent med kompetansemål 
og vurderingskriterier 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:42/topic:1:771
61/topic:1:187853/resource:1:95555 
 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183
551/topic:1:4780/resource:1:28090 
 
 
Tellus s.6-12 

 

35 -Kunne forklare 
hvordan fotosyntesen 
virker 
-kjenne til hvordan 
celleånding fungerer. 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:13/topic:1:184
871/topic:1:184329/topic:1:184331/resource:1:15
6362 
 
 
Tellus s.12-18 

 

36 -Kjenne til hvilken 
betydning arv og 
miljø har for 
egenskaper hos en 
organisme. 
-Kunne beskrive 
hvordan DNA-
molekylet er bygget 
opp 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:13/topic:1:184
871/topic:1:184329/topic:1:184331/resource:1:15
6362 
 
 
 
Tellus s.18-24 

 

37 -Kjenne til vanlig 

celledeling og 

reduksjonsdeling. 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183
551/topic:1:183539/resource:1:50354 
 
Tellus s.24-35 

 

38 -Kjenne til hvordan 
genteknologi endrer 
og kan endre 
hverdagen vår. 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183
551/topic:1:66325/ 
Bioloven 

 

39  Repetisjon Prøve 

 
 
  

https://ndla.no/nb/subjects/subject:42/topic:1:77161/topic:1:187853/resource:1:95555
https://ndla.no/nb/subjects/subject:42/topic:1:77161/topic:1:187853/resource:1:95555
https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183551/topic:1:4780/resource:1:28090
https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183551/topic:1:4780/resource:1:28090
https://ndla.no/nb/subjects/subject:13/topic:1:184871/topic:1:184329/topic:1:184331/resource:1:156362
https://ndla.no/nb/subjects/subject:13/topic:1:184871/topic:1:184329/topic:1:184331/resource:1:156362
https://ndla.no/nb/subjects/subject:13/topic:1:184871/topic:1:184329/topic:1:184331/resource:1:156362
https://ndla.no/nb/subjects/subject:13/topic:1:184871/topic:1:184329/topic:1:184331/resource:1:156362
https://ndla.no/nb/subjects/subject:13/topic:1:184871/topic:1:184329/topic:1:184331/resource:1:156362
https://ndla.no/nb/subjects/subject:13/topic:1:184871/topic:1:184329/topic:1:184331/resource:1:156362
https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183551/topic:1:183539/resource:1:50354
https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183551/topic:1:183539/resource:1:50354
https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183551/topic:1:66325/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183551/topic:1:66325/
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SAMFUNNSFAG  
  

  
  

  

  
Tema: Norges utvikling og forbruk-forbrukervest 
  
  
Kompetansemål:   

  

• presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og 
første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram 
mot samfunnet i dag 

• gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved 
Noreg i dag 

• drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over 
korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar 

• beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman 
med den globale økonomien 

• beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere 
greie for rettane til forbrukarane 

 
 
Ressurser:   
Samfunnskunnskap: Forbrukervekst, forbrukermakt og miljøtrussel 
Historie: Det moderne Norge 
NRK-serie: Sånn er Norge: https://tv.nrk.no/serie/harald-eia-presenterer-
saann-er-norge/sesong/1/episode/1/avspiller 
Forbruk:https://ndla.no/nb/subjects/subject:3/topic:1:55163/topic:1:17150
0/resource:1:168456 
 
 
 

 
 

 

https://tv.nrk.no/serie/harald-eia-presenterer-saann-er-norge/sesong/1/episode/1/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/harald-eia-presenterer-saann-er-norge/sesong/1/episode/1/avspiller
https://ndla.no/nb/subjects/subject:3/topic:1:55163/topic:1:171500/resource:1:168456
https://ndla.no/nb/subjects/subject:3/topic:1:55163/topic:1:171500/resource:1:168456
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                                SAMFUNNSFAG  

  

Uke  Læringsmål  
Jeg kan… 

Aktiviteter og oppgaver  Vurdering  

34   -vite hva som er 

typisk for Norge og 
nordmenn  
-Hvorfor frihet er så 
viktig for nordmenn 

Vi ser episode en og to av «Sånn er 
Norge». 
Vi jobber med oppgaver og begreper til 
filmen og drøfter funn.  

  

35  -vite hvorfor Norge 
stadig blir kåret 
verdens beste land 
å bo i 
-forstå hvorfor 
Norge er blant 
verdens rikeste 
land 

 Vi ser episode tre og fire av «Sånn er 

Norge». 
Vi jobber med oppgaver og begreper til 
filmen og drøfter funn. 

  

36   -vite hvordan 

systemet med skatt 
og lønn er bygd 
opp 
-forstå hvordan høy 
grad av tillit gir oss 
et godt samfunn 

Vi ser episode fem og seks av «Sånn er 
Norge». 
Vi jobber med oppgaver og begreper til 
filmen og drøfter funn. 

  

37   -forstå fakta om 

Norges positive 
utvikling 
-forstå hvilke 
utfordringer 
innvandringer kan 
møte på i Norge 

Vi ser episode syv og åtte av «Sånn er 
Norge». 
Vi jobber med oppgaver og begreper til 
filmen og drøfter funn. 

 Prøve i tema og 
begreper 

38   -gjennomføre en 
undersøkelse 
-forstå og drøfte 
hvordan forbruk 
påvirker meg selv 
og samfunnet 

Samfunnskunnskap kap. 4 
Nettressurser  
Vi gjennomgår fagstoff og gjennomfører 
en undersøkelse om forbruk 

  

39   -Lage statistikk 
over mine funn av 
undersøkelsen 
-beskrive og drøfte 
resultatene 

Vi lager statistikk av undersøkelsene og 
beskriver tendenser og variasjoner og 
drøfter resultatene. 
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KRLE Tilbake til innholdsliste 
 

 
 

 

Tema: Kapittel 4: Noen religiøse strømninger i vår tid 
  Kapittel 8: Fire trossamfunn 

 
 
Kompetansemål:  

• gjøre rede for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former 
for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks 
naturreligion 

• samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion 
kommer til uttrykk på ulike måter 

• vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise 
respekt for ulike religioner og livssyn 

• innhente informasjon om og finne særtrekk ved noen religions- og 
trossamfunn lokalt og nasjonalt, herunder sikhisme, Bahá’í-
religionen, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige 

 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://vestnes.pedit.no/web/PageND.aspx?id=99442&ei=I4KCVa2MO-PiywPj-5fYDA&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNFw0l3EoAm0UQF8kTx8hgxYWbcggQ&ust=1434702731479732
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KRLE 

 

Uke Læringsmål Aktiviteter og oppgaver Vurdering 

34 Definere begrepet  
nyreligiøsitet. 

s. 82-85 
Elevark 4.1 

 

35 Ha oversikt over 
tenkemåter innen 
alternativbevegels
en 
og naturreligioner 
 

s.86-89 
Elevark 4.4 

 

36 Kjenne til 
hovedrekk ved 
valgt 
alternativbevegels
e 

Arbeide med presentasjon av valgt 
tema 

 

37 Kjenne til 

hovedrekk ved 

valgt 

alternativbevegels

e 

 

Arbeide med presentasjon av valgt 
tema 
 

Presentasjon av 
valgt tema 

38 Kjenne til 
hovedtrekk i 
Sikhismen 

s. 184-190 
Vi ser “på tro og Are” 

 

39 Kjenne til 

hovedtrekk i Bahai 

s.191-195 
Elevark 8.1 
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KROPPSØVING Tilbake til innholdsliste 
 

  

  

  Tema 

Lagspill, Orientering, Lek og friidrett 

Kompetansemål 
·         trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og 

alternative rørsleaktivitetar 

·         praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å gjere andre 

gode  

·         førebyggje og gje førstehjelp ved idrettsskadar 

·         orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjere greie for 

andre måtar å orientere seg på 

·         bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse 

Læringsressurs 
• Orientering: 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:26/topic:1:5279/topic:1:191179/ 

• Friidrett: https://ndla.no/nb/subjects/subject:26/topic:1:5279/topic:1:191121/ 

• Frisbee: https://ndla.no/nb/subjects/subject:26/topic:1:5279/topic:340f09ac-

f9a4-4ad2-99ab-5837feeb3b5c/ 

• Fotball: https://ndla.no/nb/subjects/subject:26/topic:1:5279/topic:1:191120/ 

Vurdering 
• Innsats, samarbeid og «fair play» (følge regler, samspill, respekt for medelever 

og lærere). 

• Mestring av de ulike aktivitetene/øvelsene. 

  

Regler for gymtimene 
• Elevene venter på læreren utenfor Idda / Gammel gymsal. 10 min. til å skifte 

før gymmen. 

• Samling klassevis på tribunen. Opprop og innsamling av verdisaker. 

• Bruk passende gymtøy. Husk å ha med melding hvis du ikke skal ha gym. 

• Alle hjelper til med rydding etter gymtimen. 

• Samling klassevis på tribunen etter gymtimen. Utdeling av verdisaker. 

• Dusjing etter gymtimen er en selvfølge. 15 min. beregnes til dette. 

 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:26/topic:1:5279/topic:1:191179/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:26/topic:1:5279/topic:1:191121/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:26/topic:1:5279/topic:340f09ac-f9a4-4ad2-99ab-5837feeb3b5c/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:26/topic:1:5279/topic:340f09ac-f9a4-4ad2-99ab-5837feeb3b5c/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:26/topic:1:5279/topic:1:191120/
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KROPPSØVING 

 
Uke Læringsmål 

Jeg skal kunne: 

Klasse: 

10A og 10D 

Klasse: 

10B og 10E 

Klasse: 

10C 

34 Orientering: 
- kartsymboler 
-”tommelfingergrep” 
-orientere kartet nord/sør 
-målestokk og ekvidistanse 
-sette kompasskurs 
 
Friidrett: 
-sprint (60meter) 
-kast (ball/kulestøt) 
-hopp (lengde/høyde) 
-utholdenhet (stampa rundt) 
 
Fotball: 
-teknikk 
-pasning 
-skudd/heading 
-samspill 
-fairplay 
 
Frisbee: 
-backhand og forehand 
-regler ultimate frisbee 
-samspill 
-fairplay 
 
 

Orientering Friidrett Ultimate 
frisbee 

35 
 

Orientering Friidrett Fotball 

36 Ultimate 
frisbee 

Orientering Friidrett 

37 
 

Fotball Orientering Friidrett 

38 
 

Friidrett Ultimate 
frisbee 

Orientering 

39 Friidrett Fotball Orientering 
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MUSIKK   

 
 
 

Tema: Instrumentlære 
 
 
Kompetansemål:  

●     Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike  
       sjangere 

●     Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk, norsk, samisk og andre 

        kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser 

●     Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst – og kulturuttrykk og som  

        underholdning og forbruksvare 

●     Gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk 

        musikk 

●     Bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt  

        instrument        

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ballade.no/sak/rekord-for-norsk-musikk/&ei=ToGCVdDLDcrmywPV7IyIBQ&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNEoTqjZJx0FUBu7ZDnq1vbM1CPzlw&ust=1434702525501071
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MUSIKK 

 

Uke Læringsmål Aktiviteter og oppgaver Vurdering 
34 Presentere et 

selvvalgt instrument 
og sette det i et 
historisk, kulturelt og 
sosialt perspektiv. 

Individuelt arbeid 
Velge ut et instrument og innhente informasjon 
om dette. 
Bearbeide fagstoffet og sette opp en disposisjon 
over presentasjonens innhold 
 

 

35 Presentere et 
selvvalgt instrument 
og sette det i et 
historisk, kulturelt og 
sosialt perspektiv. 
 

Individuelt arbeid 
Bearbeide fagstoffet og forberede 
presentasjonen 

 

 

36 Presentere et 
selvvalgt instrument 
og sette det i et 
historisk, kulturelt og 
sosialt perspektiv. 
 

Individuelt arbeid 
Bearbeide fagstoffet og forberede 
presentasjonen 

 

 

37 Presentere et 

selvvalgt instrument 

og sette det i et 

historisk, kulturelt og 

sosialt perspektiv 

Individuelle presentasjoner 
 

Individuell 

38 Presentere et 
selvvalgt instrument 
og sette det i et 
historisk, kulturelt og 
sosialt perspektiv 

Individuelle presentasjoner 
 

Individuell 

39 Presentere et 

selvvalgt instrument 

og sette det i et 

historisk, kulturelt og 

sosialt perspektiv 

Individuelle presentasjoner 
 

Individuell 
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TILVALG Tilbake til innholdsliste 

Tysk • Fransk • Spansk • Engelsk • Arbeidslivsfag 

 
 
Tema: 
 
 
 
 
 
 

Kompetansemål: 
 
 
 
 
 

 

Læringsressurs: 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hasvik.kommune.no/valg-av-fremmedspraak-paa-ungdomstrinnet.5504688-170818.html&ei=GYSCVZ6aB8KnygPq0IGoAQ&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNHPJ7modqG1mW1KFXPQ8ZWUL2dwoQ&ust=1434703224626277
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TILVALG Tilbake til innholdsliste 

Tysk • Fransk • Spansk • Engelsk • Arbeidslivsfag 
 
 

Uke Læringsmål 
Jeg skal kunne: 

Aktiviteter og oppgaver Vurdering 
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VALGFAG Tilbake til innholdsliste 

Fysisk aktivitet og helse • IFA • Varer og tjenester 

• Design og redesign • Trafikk 

 

Tema: 
 
 
 
 
 

Kompetansemål: 
 
 
 
 
 

 
Læringsressurs: 
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VALGFAG Tilbake til innholdsliste 

Fysisk aktivitet og helse • IFA • Varer og tjenester 

• Design og redesign • Trafikk 
 

Uke Læringsmål 
Jeg skal kunne: 

Aktiviteter og oppgaver Vurdering 
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KONTAKTINFORMASJON 10.TRINN 

 
Grim skole      
Møllevannsveien 50  
4617 Kristiansand  
 
Telefon arbeidsrom:   38074862   
Telefon sentralbord:   38074840   
Webadresse:    www.minskole.no/grim 
E-postadresse:   grim.skole@kristiansand.kommune.no 
 
Sosiallærer, Marianne Haus: marianne.haus@kristiansand.kommune.no 
Spes.ped- lærer, Heidi Thon: heidi.thon@kristiansand.kommune.no 
Helsesøster, Unni Stordalen: unni.stordalen@kristiansand.kommune.no 
 
 

Joakim H. Moe Joakim.h.moe@kristiansand.kommune.no 

Ørjan Orjan.svaland.aas@ kristiansand.kommune.no 

Marie Louise Olsen Marie.l.olsen@kristiansand.kommune.no 

Marit Jørundland Marit.jorundland@kristiansand.kommune.no 

Cecilie Lervik Cecilie.lervik@kristiansand.kommune.no 

Ingerid Bakke Ingerid.bakke@kristiansand.kommune.no 

Ruth Hustad Ruth.hustad@kristiansand.kommune.no 

Marianne Herlofsen Marianne.herlofsen@kristiansand.kommune.no 

Ragnhild H. Brunstad Ragnhild.hommefoss.brunstad@kristiansand.kommune.no 

Petter Ommundsen Petter.ommundsen@kristiansand.kommune.no 

Marianne Haus Marianne.haus@kristiansand.kommune.no 

Heidi Thon Heidi.thon@kristiansand.kommune.no 

Mari Linn Høiesen Mari.linn.hoiesen@kristiansand.kommune.no 

Anne Lene Nordås Anne.lene.nordas@kristiansand.kommune.no 

 

 

 

http://www.minskole.no/grim
mailto:grim.skole@kristiansand.kommune.no
mailto:marianne.haus@kristiansand.kommune.no
mailto:heidi.thon@kristiansand.kommune.no
mailto:unni.stordalen@kristiansand.kommune.no

