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René François Ghislain Magritte (21. 

november 1898 – 15. august 1967) var 

en surrealistisk kunstner født i Lessines, Belgia. 

Hans produksjon omfattet bådetegninger, malerier, 

noen skulpturer og skrifter, inklusive etterlatte 

dagbøker med både tekst og skisser 

http://no.wikipedia.org/wiki/21._november
http://no.wikipedia.org/wiki/21._november
http://no.wikipedia.org/wiki/1898
http://no.wikipedia.org/wiki/15._august
http://no.wikipedia.org/wiki/1967
http://no.wikipedia.org/wiki/Surrealisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Lessines
http://no.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://no.wikipedia.org/wiki/Tegning
http://no.wikipedia.org/wiki/Maleri
http://no.wikipedia.org/wiki/Skulptur
http://no.wikipedia.org/wiki/Skisse
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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 

Alle elever og foresatte må lese i gjennom informasjonsskrivet «Viktig informasjon til deg på 

10.trinn» som ligger på nettsiden (under dokumenter på klassens side). Her finner dere informasjon 

om standpunktkarakterer, eksamen og hva en eventuelt må gjøre hvis en skal klage på en karakter. 

Det inviteres til vitnemålsutdeling i gymbygget torsdag 21.juni kl. 18.00. 

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

Sunn livsstil 
 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. Det serveres havregryn med melk og knekkebrød med 

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 – SE kalender bakerst i planen. 

• Uke 20 Eksamen i matematikk  

• Uke 21 Eksamen i engelsk  

• Uke 22 Eksamen i norsk  

• Uke 24 Muntlig eksamen 13.-15.juni (se info på hjemmesiden) 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Utdanningsvalgtimene benyttes nå til studietid. 

• Uke 19 Ullandhaugstafetten torsdag 3.mai  

• Uke 23 Fotografering av 10.trinn  

• Uke 25 UNG PLATTFORM 

• Uke 25 Utdeling av vitnemål torsdag 21.juni kl. 18.00 i gymbygget. 

  
 

 

http://www.udir.no/
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NORSK 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjo

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, 

litteratur og 

kultur 

Presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og 

medier 

Delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

Presentere resultatet av fordypning i to 

selvvalgte emner: et forfatterskap, et 

litterært emne eller et språklig emne, og 

begrunne valg av tekster og emne 

Gjøre rede for noen kjennetegn ved 

hovedgrupper av talemål i Norge, og 

diskutere holdninger til ulike talemål og 

til de skriftlige målformene nynorsk og 

bokmål 

Forklare bakgrunnen for at det er to 

likestilte norske målformer, og gjøre rede 

for språkdebatt og språklig variasjon i 

Norge i dag 

Bruke grammatiske begreper til å 

sammenligne nynorsk og bokmål 

 

 

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 
● Presentere resultatet av fordypning med relevant 

terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy  

● Begrunne valg av tekster og emne 

● Gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av 

talemål i Norge  

● Diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige 

målformene nynorsk og bokmål med begrunnede meninger 

og saklig argumentasjon 

● Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte skriftspråk i 

Norge og bruke grammatikalske begreper til å sammenlikne 

bokmål og nynorsk 

● Gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i 

dag 

Forstår og tolker 

● Presenterer resultatet av fordypning med noen faguttrykkog 

bruk av digitale verktøy 

● Gjøre rede for noen kjennetegn ved noen dialekter i Norge 

● Diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige 

målformene bokmål og nynorsk 

● Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte skriftspråk i 

Norge 

● Presentere noen synspunkt i språkdebatten i Norge 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Presenterer et språklig emne 

● Vise noe kompetanse om språk 
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Arbeidsplan i norsk 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

17 Språklig fordypningsoppgave 

Nynorsk: Skriv to avsnitt på nynorsk om engelsk påverknad på norsk språk. Levér på Classroom. 

18 Språklig fordypningsoppgave 

Nynorsk: Skriv to avsnitt på nynorsk om dialektar. Levér på classroom. 

19 Nynorsk: Sjå oppgåve for veke 19 i classroom. 

 

20 Skriftlig eksamen matematikk 

 

21 Skriftlig eksamen engelsk  

 

22 Skriftlig eksamen norsk  

 

23 Repetisjon 

 

24 Fagdag om samisk kultur og språk  

Muntlig eksamen 13-15.juni 

 

25 Ung plattform Vi samtaler om sammensatte tekster og bilder.  
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English 

Topic 

Theme 
Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

Oral 

Communi- 

cation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, 

society  

and 

literature 

Use the central patterns for 

pronunciation, intonation, word 

inflection and different types of 

sentences in communication 

 

Express oneself fluently and 

coherently, suited to the 

purpose and situation 

 

Express and justify own 

opinions about different topics  

                                                       

●  

● Explain features of 

history and geography 

in Great Britain and the 

USA 

 

Discuss and elaborate on the 

way people live and how they 

socialise in Great Britain, USA 

and other English-speaking 

countries and Norway 

·    

 

 

 

Mandela: 

The Long 

Walk To 

Freedom 

 

webpages 
 

 

 

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 

 

● Discusses and reflects over features 

of South African and British 

history 
● Discusses and elaborates on the 

way people live in South Africa 

and compares to another country 

● Uses a precise and nuanced 

language 
 

Comprehension and usage 

 

● Presents features of South African 

history. 

● Discusses the way people live in 

South Africa 

 

 

Reproduction of facts 

 

● Gives some facts about South 

Africa  
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Week  Basis Reproduction  Usage and Comprehension Analysis and Reflection 

17  

South Africa, history 

Write 10 facts about South 

African History 

Write a half page about the 

colonization of South Africa and the 

conflicts between the Dutch and the 

English 

https://www.ducksters.com/history/a

frica/boers_of_south_africa.php 

Compare the colonization of South Africa 

to the colonization of Australia or the 

USA. Write at least a half page. 

https://www.ducksters.com/history/africa/

boers_of_south_africa.php’ 

18 South Africa, apartheid Write 10 facts about apartheid http://www.softschools.com/timelin

es/apartheid_timeline/44/ 

Make a timeline about apartheid, 

include 8-10 important dates with 

information. 

Compare apartheid to the Jim Crow laws, 

at least half a page. 

19 South Africa, present situation Write 10 facts about South Africa 

https://www.kids-world-travel-

guide.com/south-africa-for-

kids.html 

 

https://www.kids-world-travel-

guide.com/south-africa-for-

kids.html 

Write half a page about South 

Africa 

Compare South Africa to England, USA, 

Australia or Norway. 

https://www.kids-world-travel-

guide.com/south-africa-for-kids.html 

 

20-23  

Movie: The Long Walk to Freedom + repetition 

 

 

https://www.ducksters.com/history/africa/boers_of_south_africa.php
https://www.ducksters.com/history/africa/boers_of_south_africa.php
https://www.ducksters.com/history/africa/boers_of_south_africa.php
https://www.ducksters.com/history/africa/boers_of_south_africa.php
http://www.softschools.com/timelines/apartheid_timeline/44/
http://www.softschools.com/timelines/apartheid_timeline/44/
https://www.kids-world-travel-guide.com/south-africa-for-kids.html
https://www.kids-world-travel-guide.com/south-africa-for-kids.html
https://www.kids-world-travel-guide.com/south-africa-for-kids.html
https://www.kids-world-travel-guide.com/south-africa-for-kids.html
https://www.kids-world-travel-guide.com/south-africa-for-kids.html
https://www.kids-world-travel-guide.com/south-africa-for-kids.html
https://www.kids-world-travel-guide.com/south-africa-for-kids.html
https://www.kids-world-travel-guide.com/south-africa-for-kids.html
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Matematikk 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Repetisjon av kompetansemålene etter 10. 

årssteget - 

https://www.udir.no/kl06/MAT1-

04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-

etter-10.-arssteget  

  

  

Grunntall 10 

 
Grunntall Ekstra 10 
 
Maximum 8-10 

 
Eksamensoppgaver 

2009-2017 

 
Heldagsprøver 

Grunntall 
 
matematikk.net/ 

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, 

fremgangsm åter 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 

 

https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon        

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

17 Repetisjon - konstruksjon på Geogebra  Eget hefte fra lærer 

 

18 Repetisjon Tidligere eksamener  

 

19 Eksamenstrekk på onsdag  

 

20 Matematikk eksamen på onsdag  

 

21 Repetisjon muntlig matematikk  

 

22 Repetisjon presentasjoner - øving til muntlig 

 

23 Repetisjon presentasjoner - øving til muntlig 

 

24 Repetisjon presentasjoner - øving til muntlig 

 

25 Kunstdager, perspektivtegning kunstdager /avslutning  
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KRLE 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Religioner: 

      Hinduisme 

Buddhismen 

Jødedommen 

Islam 

 

 

 

 

 

 

 

Forklare særpreget ved 

«religionens» tro 

som livstolkning 

i forhold til andre 

tradisjoner;  

likhetstrekk og 

grunnleggende 

forskjeller -  herunder 

  Hinduisme 

  Buddhismen 

  Jødedommen 

  Islam 

 

Gi en oversikt over 

mangfoldet i 

«religionen» 

viktige historiske 

hendelser og stilling i Norge 

og verden i dag,  

 

 

 

 

Horisonter  

s 228 – 237 

 

Internett 

 

Film 

 

 

 

Muntlig 

Ferdigheter som samtale, 

dialog, 

fortelling og refleksjon 

 

Skriftlig 

Uttrykke kunnskaper 

 

Lesing 

Oppleve og forstå tekster 

 

Regning 

Kunne anvende ulike 

tidsregninger 

 

Digital  

Film  

 

Analyserer og reflekterer 

• Forklarer særpreget og 

sammenligner noen religioner, 

herunder Hinduisme, Buddhismen, 

Jødedommen og Islam 

 

Forstår og tolker 

• Forstår og tolker særpreget til 

noen religioner, herunder  

            Hinduisme, Buddhismen,    

            Jødedommen og Islam               

 

Finner og henter ut informasjon 

• Finner informasjon om og forteller 

om Hinduisme, Buddhismen 

Jødedomme og Islam 
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Arbeidsplan i KRLE 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

17 Hinduisme  

s 228 –s 229 

Skriv faktasetninger om religionen. Skriv et sammendrag av religionen. 

 

 

Forklar særpreget og sammenlign 

noen religioner. 

18 Buddhismen 

s 230 – 231 

Skriv faktasetninger om religionen. Skriv et sammendrag av religionen. 

 

 

 

Forklar særpreget og sammenlign 

noen religioner. 

19 Jødedommen 

s 232 – s 233 

Skriv faktasetninger om religionen.  Skriv et sammendrag av religionen. 

 

 

Forklar særpreget og sammenlign 

noen religioner. 

20 Islam 

s 236 – 237 

Skriv faktasetninger om religionen. Skriv et sammendrag av religionen. 

 

 

 

Forklar særpreget og sammenlign 

noen religioner. 

21- 

24 

 

 

 

Gruppearbeid 

framføring  

tankekart 

 

Øve til muntlig eksamen 
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SAMFUNNSFAG 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøkje korleis 

menneske gjer seg nytte av 

naturgrunnlaget, andre 

ressursar og teknologi i 

Noreg og i andre land i 

verda og drøfte premissar 

for berekraftig utvikling 

Undersøkje og diskutere 

bruk og misbruk av 

ressursar, konsekvensar det 

kan få for miljøet og 

samfunnet, og konfliktar 

det kan skape lokalt og 

globalt 

Kartleggje variasjonar i 

levekår i ulike delar av 

verda, forklare dei store 

skilnadene mellom fattige 

og rike og drøfte tiltak for 

jamnare fordeling 

 
 

Geografi 10 

 

https://www.f

n.no/Undervis

ning/Baerekra

ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Undersøker og diskutere bruk og 

misbruk av ressurser, konsekvenser det 

kan få for miljøet og samfunnet.  

● Drøfter hva som skal til for å skape 

bærekraftig utvikling. 

● Forklarer de store forskjellene på 

fattige og rike, og drøfter tiltak for en 

jevnere fordeling 

● Bruker samfunnsfaglige begrep korrekt 

 

Forstår og tolker 

● Undersøker og forklarer bruk og 

misbruk av ressurser, konsekvenser det 

kan få for miljøet og samfunnet. 

● Forklarer de store skillene mellom 

fattige og rike 

● Bruker noen samfunnsfaglige begrep 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan kort forklare misbruk av ressurser. 

● Kan kort forklare forskjeller mellom 

fattige og rike.  

● Bruker enkelte samfunnsfaglige 

begrep. 

https://www.fn.no/Undervisning/Baerekraft
https://www.fn.no/Undervisning/Baerekraft
https://www.fn.no/Undervisning/Baerekraft
https://www.fn.no/Undervisning/Baerekraft
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Arbeidsplan i Samfunnsfag 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

17 Bærekraftig utvikling 

 

10D- Arbeid med fordypningsoppgave om bærekraftig utvikling  

 

10 A, C og B- FN rollespill: “Tekstilfabrikken” 

 

18  10D- Innlevering av fordypningsoppgave/ presentasjon.  

19 Repetisjon Vi repeterer emner i faget 

 

20 Repetisjon Vi repeterer emner i faget 

21 Skriftlig eksamen 

matematikk 

 

22 Skriftlig eksamen engelsk  

 

23 Skriftlig eksamen i norsk  

 

24 Fagdag om samisk kultur og 

språk. Muntlig eksamen 13-

15 juni 

 

25 Ung plattform  
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Naturfag 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

• forklare hvordan egen 

livsstil kan påvirke helsen, 

herunder slanking og 

spiseforstyrrelser, 

sammenligne informasjon 

fra ulike kilder, og 

diskutere hvordan 

helseskader kan 

forebygges 

•   

gi eksempler på samisk og 

annen folkemedisin og 

diskutere forskjellen på 

alternativ medisin og 

skolemedisin 

  

  

  

  

  

  

Eureka 10 

Kap. 11 

 

https://www.ung.no/mat/  

 

www.viten.no  

 

www.ndla.no  

Muntlig 
Samtale for å beskrive, dele og 

utvikle kunnskap med 

naturfaglig innhold som er 

knyttet til observasjoner og 

erfaringer. 

 

Skriftlig 
Bruke naturfaglige begreper for 

å formidle kunnskap, formulere 

spørsmål, argumenter og 

forklaringer 

 

Lese 
Skille mellom data, antakelser, 

påstander, hypoteser og 

konklusjoner. 

 

Regne 
Bruke begreper, 

måleinstrumenter, måleenheter, 

formler og grafikk.  

 

Digitalt 
Utforske, registrere, gjøre 

beregninger, visualisere, 

dokumentere og publisere data 

fra egne og andres studier, 

forsøk og feltarbeid 

Analyserer og reflekterer 
• Sammenligner årsak og virkning 

mellom livsstil og helse, og med 

utgangspunkt i ulike kilder, drøfter 

hvordan helseskader kan forebygges 
• Finner dagsaktuelle eksempler 

innen alternativ medisin og 

skolemedisin, og drøfter forskjellen 

på disse. 
Forstår og tolker 

• Forklarer hvordan livsstil og helse 

henger sammen. Leser ulike 

kilder,  og forklarer hvordan 

helseskader kan forebygges 
• Finner dagsaktuelle eksempler 

innen alternativ medisin og 

skolemedisin, og beskriver 

forskjellen på disse. 
 

Finner og henter ut informasjon 
• Gir eksempler på ulike livsstiler og 

helseplager, og gir eksempler på 

hvordan helseskader kan forebygges 
• Finner dagsaktuelle eksempler 

innen alternativ medisin og 

skolemedisin. 
 

https://www.ung.no/mat/
http://www.viten.no/
http://www.ndla.no/
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 
 

17 Kosthold og ernæring Les 145 – 149 
Skriv ned hvor mye du spiser og drikker i 

løpet av en dag 
 
Løs oppgaver i arbeidsboka på viten.no 

Les 145 – 149 
Skriv ned hvor mye du spiser og 

drikker i løpet av en dag 
 
Løs oppgaver i arbeidsboka på viten.no 

Les 145 – 149 
Skriv ned hvor mye du spiser og drikker i løpet av 

en dag 
 
Løs oppgaver i arbeidsboka på viten.no 

18  Kosthold og ernæring Les 145 – 149 
Gi eksempler på gode kostholdsråd 
 
Løs oppgaver i arbeidsboka på viten.no 

Les 145 – 149 
Skriv et sammendrag av eget kosthold. 

Ta med relevante begreper. 
 
Løs oppgaver i arbeidsboka på viten.no 

Les 145 – 149 
Analyser eget kosthold, og drøft sammenheng 

mellom kosthold og helse. 
 
Løs oppgaver i arbeidsboka på viten.no 

19 Livsstil – fysisk og 

psykisk helse 
Les artikler foreslått av lærer 
Gjør oppgave 1-4 på ndla 

Les artikler foreslått av lærer 
Forklar hva vi mener med det indre og 

ytre immunforsvaret 

Gjør oppgave 5-7 på ndla og 
Redegjør for forskjellen mellom det indre og ytre 

immunforsvar 

20 Livsstil – fysisk og 

psykisk helse 
Skriv en kort forklaring til alle 

spiseforstyrrelsene som blir gjennomgått i 

timen 

Forklar forskjeller og likheter mellom 

de ulike spiseforstyrrelsene 
Finn ut de ulike faktorene som kan utløse 

spiseforstyrrelser, og hva man kan gjøre for å 

forebygge disse. 
21 Rus og rusmidler Les alle artiklene på ung.no/rusmidler – 

lær deg en del av innholdet 
Les alle artiklene på ung.no/rusmidler – 

forstå mest mulig av innholdet 
Les alle artiklene på ung.no/rusmidler – gjør 

refleksjoner omkring innholdet 
22 Rus og rusmidler Les alle artiklene på ung.no/rusmidler – 

lær deg en del av innholdet 
Les alle artiklene på ung.no/rusmidler – 

forstå mest mulig av innholdet 
Les alle artiklene på ung.no/rusmidler – gjør 

refleksjoner omkring innholdet 
23 Forberedelse til muntlig 

fremlegg i uke 24 
Forbered stand til uke 24 Forbered stand til uke 24 Forbered stand til uke 24 

24 Mandag – samedag - 

medisin 
Tirsdag – stand 

Muntlig eksamen 

25 
 

Siste skoleuke – gå ut og nyt naturen Siste skoleuke – gå ut og nyt naturen Siste skoleuke – gå ut og nyt naturen 
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Deutsch 
Hovedområde  

Emne  

Kompetansemål Kilder  Grunnleggende ferdigheter  Kjennetegn på måloppnåelse  

 

Språklæring 

Modale hjelpeverb 

 

 

 

Kommunikasjon  

Muntlig deltakelse i 

timene og dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og  

Samfunn 

Kjøpesentre og 

varemagasin, navn 

på klær og andre 

aktuelle varer i en 

butikk 

 

 

 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

 

 

 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og 

i Norge 

 

 

 

Auf Deutsch 2 

Texte und  

Übungen 

 

Digitale 

verktøy 

 

 

   

  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 og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digitale verktøy 

Bruker digitale verktøy for å 

møte autentisk språk 

  

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan finne fram i kjøpesentre og 

varemagasin 

• Kan navn på klær og andre 

aktuelle varer i en butikk 

• Kan ord og uttrykk for å kjøpe 

og selge 

• Kan beskrive mennesker  

• Kan delta i en muntlig dialog 

 

 

Forstår og tolker 

• Kan i noen grad finne frem i 

kjøpesentre og varemagasin  

• Kjenner til navn på noen klær og 

andre aktuelle varer i en butikk 

• Kan noen ord og uttrykk for å 

kjøpe og selge  

• Kan beskrive mennesker 

• Kan delta i en muntlig dialog 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan noen ord fra emnet 
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Uke 

Basis Finner og henter informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

17 

 

Kap. 6 Einkaufen 

Tekst B 

Les tekst B 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser 

Oppgåve A6 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser 

Oppgave A6 

 

18 

 

Kap. 6 Einkaufen 

Tekst C 

 

Les tekst C 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst C 

Lær 8 gloser 

Oppgave A7 

 

Les og oversett tekst C 

Lær 12 gloser 

Oppgave A7 

 

19 

 

PRØVEMUNTLIG 

 

20 

 

Kap. 6 Einkaufen 

Tekst D 

 

Les tekst D 

Lær 5 gloser frå stykket 

Les og oversett tekst D 

Lær 8 gloser 

Lag en dialog  

Les og oversett tekst D 

Lær 12 gloser 

Lag en dialog 

 

21 Fremfør dialogen frå uke 19 for klassen 

 

 

22 

 

Kap. 6 Einkaufen 

Tekst F/G 

Les tekst F og G 

Oppg. A13 

Les tekst F og G 

Oppg. A13 

Les tekst F og G 

Oppg. A13 

 

23 Kap. 6 Einkaufen 

Tekst H 

Gjør oppgavene som står på s. 112 

24 Vi ser film. 

Schönen Sommer Urlaub!  
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FRANÇAIS 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjo

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige 

og muntlige tilpassede og 

autentiske tekster i ulike sjangere 

 

 

Utdelt hefte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Behersker veibeskrivelser på fransk. 

● Har et rikt ordforråd om emnet. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Kan gi og forstå enkle veibeskrivelser på 

fransk. 
● Forstår og bruker aktuelle begrep om 

emnet. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan forstå enkle veibeskrivelser på 

fransk. 
● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Kjenner igjen enkelte språklige 

strukturer. 



   

 
 

19 
 

Arbeidsplan i fransk 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

17 

 

Bygninger 

Ordenstall (rep.) 

Les s.1 (heftet). Lær 8 

gloser/navn på bygninger (s. 2 og 

3 i heftet). 

 

Les s. 1 (heftet). Lær 12 

gloser/navn på bygninger (s. 2 

og 3 i heftet). 

Les s. 1 (heftet). Lær 20 

gloser/navn på bygninger (s. 2 

og 3 i heftet). 

 

18 

 

 

Veibeskrivelse 

Les s. 8 (øverst) og lær glosene i 

fet skrift. Fyll ut s. 9. 

Les s. 8 (øverst) og lær glosene 

i fet skrift. Fyll ut s.9 og lær 

deg disse uttrykkene. 

Les s. 8 (øverst) og lær glosene i 

fet skrift. Fyll ut s. 9 og lær deg 

disse uttrykkene.  

 

19 

 

 

Veibeskrivelse 

Bruk kartet siste side i heftet og 

forklar veien fra la librairie til la 

boucherie. 

Bruk kartet siste side i heftet 

og forklar veien fra la piscine 

til le coiffeur. 

Bruk kartet siste side i heftet og 

forklar veien fra l’hôtel til le 

supermarché og fra le parc til la 

librairie. 

 

20 

 

 

Veibeskrivelse 

Les s. 5 (heftet) og gjør oppg. 1 

s.7 (heftet) spm. 1-5. 

 

Les s. 5 og 6 (heftet). Gjør 

oppg. 3 s. 7 (heftet). 

 

Les s. 5 og 6 (heftet). Gjør oppg. 

3 s. 7 (heftet).  

 

21 

22 

23 

 

Repetisjon/muntlige øvelser 

   

 

24 Muntlig eksamen    

25 Bonnes vacances!    
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Español 
 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Uttaleregler 

 

 

Kommunikasjon 

Fortelle om 

framtidsplaner 

 

Presentere seg 

selv og andre 

 

Delta i enkle, 

spontane 

samtalesituasjoner 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Den spansktalende 

verden  

 

utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 
 

kommunisere med forståelig uttale 

 

delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og 

i Norge 

 

samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 

 

gi uttrykk for opplevelser knyttet til 

språkområdets kultur 

 

Vale 3 

 

Utdelt materiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale og 

forstå det nye 

språket.   

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket i stadig meir 

varierte 

samanhengar. 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i ulike 

tekstar 

 

Regning 

Kunne forstå, bruke 

og presentere tall i 

kvardagslege 

samanhengar.  

 

Digitale 

ferdigheter 

Opphavsrett og 

kildekritikk.  

 

Analyserer og reflekterer 

● Har et rikt ordforråd av spanske gloser om 

tema og kan bruke de skriftlig og muntlig 
● Behersker ulike verbtider 

● Snakker spansk med tydelig og god uttale  
● Deltar i enkle, spontane samtalesituasjoner  

 

Forstår og tolker 

● Kan bruke en del gloser om tema, både 

skriftlig og muntlig  
● Bøyer verb riktig i setninger 

● Snakker spansk med forståelig uttale  
● Forstår og kan svare på spørsmål på spansk  

 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker grunnleggende gloser om tema, både 

skriftlig og muntlig 
● Kan formulere enkle setninger på spansk 

● Leser spansk med forståelig eller lite 

forståelig uttale 
● Kan svare på noen enkle spørsmål på spansk 
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Uk

e 

Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

  Analyserer og 

reflekterer 

 

17 Repetisjon av futurum 

Framtidsplanar 

Felipe skal reise til Spania. Skriv ein e-post der du spør og kjem med forslag til kva han kan gjere på 

turen.  

18 

 

Studieretninger og yrker Lær deg dei fem yrker.  Skriv kva ulike personar i 

familien din jobbar som. Kva 

kan du tenker deg å bli?  

Skriv ein dialog der du snakkar 

med ein venn om kva de skal 

gjere til hausten.  

19 Valgfri muntlig 

vurdering 

Repetisjon  

Samtale med lærer.   

 

 

20 

21  

22 

Skriftleg eksamen i andre 

fag. 

Repetisjon i spansk. 

 

Arbeid med repetisjonsheftet.  

 

 

23 Forberedelse til muntlig eksamen 

 

 

24 Muntlig eksamen 

 

  

25 Ung plattform 
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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 

Sammenligne ord og 

grammatiske former i 

skriftlig og muntlig engelsk 

språkbruk 

• Identifisere kjennetegn ved 

ulike teksttyper og bruke 

disse i egen tekstproduksjon 

•  

• Lese og presentere et utvalg 

selvvalgt skjønnlitteratur og 

sakprosa 

•  

• Formidle egne opplevelser 

av musikk og filmer eller 

teater til andre 

• Produsere skriftlig og 

presentere muntlig 

selvvalgte 

fordypningsarbeider 

 

Ringenes herre 

triologien 

The Shawshank 

Redemption  

 

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 

• Drøfter og formidler i egen 

tekstproduksjon med presise 

formuleringer 

• Behersker bruk av verb 

 

Forstår og tolker 

• Forteller om egen opplevelse av film 

• Sier noe om tema og sjangertrekk fra 

film 

• Besvarer oppgaver skriftlig med noe 

presis språkbruk 

• Kan bøye verb 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan si noe om hva en film handler 

om 

• Kan beskrive noen av 

hovedpersonene fra filmen 

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

informasjon 

 Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 

17 Minitalk Forbered og presenter minitalk 

om Ringenes Herre 

Forbered og presenter 

minitalk om Ringenes Herre 

Forbered og presenter minitalk 

om Ringenes Herre 

18 Minitalk Forbered og presenter minitalk 

om Ringenes Herre 

Forbered og presenter 

minitalk om Ringenes Herre 

Forbered og presenter minitalk 

om Ringenes Herre 

19 Minitalk Forbered og presenter minitalk 

om Ringenes Herre 

Forbered og presenter 

minitalk om Ringenes Herre 

Forbered og presenter minitalk 

om Ringenes Herre 

20 Eksamensuker    

21 Eksamensuker    

22 Repetisjon 

The Shawshank Redemption 

Skriv filmanmeldelse av filmen Skriv filmanmeldelse av filmen Skriv filmanmeldelse av filmen 

23 Repetisjon 

The Shawshank Redemption 

Skriv filmanmeldelse av filmen Skriv filmanmeldelse av filmen Skriv filmanmeldelse av filmen 

24 Muntlig eksamen    

25 Repetisjon    
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KUNST OG HÅNDVERK 
Figgjokopp 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Visuell 

kommunikasjo

n 

 

 

Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilisere motiv med 

utgangspunkt i egne skisser i 

arbeid med mønster, logo, 

skilt og piktogrammer. 

 

Designe produkter ut fra en 

kravspesifikasjon for form og 

funksjon 

 

Beskrive ulike 

løsningsalternativer i design 

av et produkt ved hjelp av 

skisser og digital 

programvare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akantus,  

kapittel 11 

 

Internett 

 

Figgjo AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Reflektere over estetiske 

virkemidler og 

sammenhenger 

 

Skriftlig 

Uttrykke seg visuelt ved 

hjelp av tegn og symboler 

 

Lesing 

Kunne tolke tegn og 

symboler og få inspirasjon til 

skapende arbeid 

 

Regning 

Arbeide med proporsjoner og 

dimensjoner 

 

Digital  

Søke informasjon. Kunnskap 

om estetiske virkemidler 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet i komposisjon og fargebruk 

● Reflekterer over estetiske virkemidler og 

sammenhenger 

● Analyserer og vurderer eget arbeid skriftlig 

 

 

Forstår og tolker 

● Utvikler eget produkt fra idè 

● Designer et mønster med utgangspunkt i 

egne skisser  

● Beskriver arbeidsprosessen 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Planlegger et arbeid 

● Lager eget produkt etter gitte metoder 

● Gjengir arbeidsprosessen skriftlig 
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FIGGJOKOPP 

 

KOMPETANSEMÅL 

● Stilisere motiv med utgangspunkt i egne 

skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og 

piktogrammer. 

 

● Designe produkter ut fra en 

kravspesifikasjon for form og  

funksjon 

 

● Beskrive ulike løsningsalternativer i design 

av et produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

 

 

ARBEIDSPLAN 

I denne oppgaven skal du dekorere en  

Figgjokopp. 

Du ikke skal kopiere, men la deg inspirere av  

gamle design fra Figgjo.  

Legg ved bilde av det/de designet/ene du har blitt inspirert av og skriv litt om designeren/e. 

Se på gamle design og start med å lage skisser og arbeidstegning. Motivet du velger må 

tilpasses materialet du bruker, ved forenkling og/eller stilisering.  

Koppen MÅ ha navn /initialer og klasse på undersiden.                                                                                                                        

Innlevering: kopp og mappe med skisser, arbeidstegning og egen vurdering 

Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 

● Planlegger et arbeid 
● Lager eget produkt etter gitte 

metoder 
● Gjengir arbeidsprosessen 

skriftlig 
 

 
 
 

 

● Utvikler eget 

produkt fra idè 
● Designer et 

mønster med 

utgangspunkt i 

egne skisser  
● Beskriver 

arbeidsprosessen 

 

● Skaper et produkt som 

gjenspeiler kreativitet i 

komposisjon og fargebruk 
● Reflekterer over estetiske 

virkemidler og 

sammenhenger 
● Analyserer og vurderer 

eget arbeid skriftlig 
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Kroppsøving 

 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter  

Friidrett 

Racketidrett 

Elevinstruksjon  

Skadeforebygging 

og førstehjelp 

 

 

 

 

 

Trening og livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter, individuelle 

idretter og alternative 

rørsleaktiviteter 

 

Praktisere fair play ved å 

bruke egne ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre andre 

gode 

Forebygge og gi førstehjelp 

ved idrettsskader  

 

 

 
https://www.fysione
tt.no/rice-
prinsippet/ 

 

 

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 

• Behersker grunnleggende prinsipper for 

trening 

• Kan lede oppvarmingsøvelser for en 

rekke ulike aktiviteter 

• Praktiserer fair play 

• Kan forebygge og gi førstehjelp ved 

idrettsskader 

• Har gode ferdigheter innen utvalgte 

lagidretter og individuelle idretter 
 

Forstår og tolker 
• Kan noen prinsipper for trening 

• Kan lede enkelte oppvarmingsøvelser 

• Praktiserer fair play 

• Kan RICE 

• Har noen ferdigheter innen lagidretter 

og individuelle idretter 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Deltar innen idrettene  

• Vet om RICE 

 

https://www.fysionett.no/rice-prinsippet/
https://www.fysionett.no/rice-prinsippet/
https://www.fysionett.no/rice-prinsippet/


   

 
 

28 
 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 

17 Friidrett 

Racketidrett 

Skadeforebygging og førstehjelp 

   

18 Friidrett 

Racketidrett 

Skadeforebygging og førstehjelp 

   

19 Friidrett 

Racketidrett 

Skadeforebygging og førstehjelp 

   

20 Friidrett 

Racketidrett 

Skadeforebygging og førstehjelp 

   

21 Friidrett 

Racketidrett 

Skadeforebygging og førstehjelp 

   

22 Friidrett 

Racketidrett 

Skadeforebygging og førstehjelp 

   

23 Friidrett 

Racketidrett 

Skadeforebygging og førstehjelp 

   

24 Friidrett 

Racketidrett 

Skadeforebygging og førstehjelp 

   

25 Friidrett 

Racketidrett 

Skadeforebygging og førstehjelp 
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Internasjonalt samarbeid 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn og 

kultur 

Velge tema, 

hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknol

ogi og språk tilpasset 

formålet 

Planlegge, produsere og 

kommunisere innhold 

 

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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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

18 Ullanghaugstafetten  Valgfag utgår  

19 Prøvemuntlig Valgfag utgår  

20 Fokus på Nablus Såpe prosjekt 

21 Kristi himmelfarts Valgfag utgår 

22 USA - International 

Scrapbook Project 

Vi lager“The Story of us” scrapbook som skal sendes til USA.  

 

23 USA - International 

Scrapbook Project 

Vi lager“The Story of us” scrapbook som skal sendes til USA.  

24 Avslutning Vi oppsummerer fra dette året.  

25  God sommer! Takk for et fint år sammen i Internasjonalt Samarbeid.  
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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://proce

ssingjs.org/ 

 

http://oppg

aver.kidsak

oder.no/pro

cessing/ind

ex.html  
 

Integrert i kompetansemålene  

 

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

01/Hele/Grunnleggende_fer 

digheter 

 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Bruker Processing-editoren til å lage avanserte 

programmer 

• Bruker og utnytter grunnleggende prinsipper i 

programmering 

• Lager programmer som løser definerte 

kompliserte problemer 

Forstår og tolker 

• Bruker Processing-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 Processing-editoren 

• Bruker noen grunnleggende prinsipper i 

programmering 

• Følger gitte oppskrifter for programmer som løser 

noen enkle definerte problemer 

 

 

http://processingjs.org/
http://processingjs.org/
http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

17 Introduksjon til processing Ta med egen pc og last ned: https://processing.org/download/  

Evt. Bruk online editor: https://www.openprocessing.org/sketch/create  

18 Processing forts. http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html  

19  FRI 

 

20 Processing forts.  

 

21 Processing forts. /evt. 

HTML i codecombat 

 

 

22 Processing forts. /evt. 

HTML i codecombat 

 

 

23 Processing forts. /evt. 

HTML i codecombat 

 

24  MUNTLIG EKSAMEN 

25  FERIE 

 
  

https://processing.org/download/
https://www.openprocessing.org/sketch/create
http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html
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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 



   

 
 

34 
 

Teknologi i praksis 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Undersøkelser 

 
 

 

 

 

 

 

Ideutvikling og 

produksjon 

Undersøke teknologiske 

produkter og de valgene 

som er gjort med tanke på 

bruk, tekniske løsninger, 

funksjonalitet og design 

 

Demonstrere riktig bruk av 

utvalgte verktøy 

 

Utvikle er realistisk 

kravspesifikasjon for et 

teknologisk produkt og 

beskrive hvilke behov 

produktet skal dekke 

 

Framstille produktet med 

egne materialer, 

komponenter, og 

funksjonelle teknologiske 

løsninger 

 

Bruke kunnskaper om andre 

produkter i arbeidet med 

eget produkt 

 

Teste egne produkt og foreslå 

mulige forbedringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesing 
Finner, tolker og 

vurderer informasjon i 

bruksanvisninger og 

andre tekster der 

teknologiske produkter 

omtales. 

 

Skriftlig/muntlig 
Gjengir, bruker og 

reflekterer over 

teknologiske produkters 

funksjonalitet og 

design. 

 

Regning 
Finner, bruker og 

analyserer tall, 

målenheter, formler og 

grafikk tilknyttet arbeid 

med teknologiske 

produkter. 

 

Digital  
Finner, anvender og 

vurderer informasjon 

ved hjelp av digitale 

verktøy. 

Analyserer og reflekterer 

• Analyserer og reflekterer over teknologiske 

produkters virkemåte, teknologiske løsninger, 

funksjonalitet og design 

• Demonstrer riktig bruk av utvalgt verktøy 

• Framstiller et produkt med velbegrunnede og gode 

valg av egne materialer, komponenter, og 

funksjonelle teknologiske løsninger 

• Tester eget produkt og foreslår mulige forbedringer 

 

Forstår og tolker 

• Forstår teknologiske produkters virkemåte, 

teknologiske løsninger, funksjonalitet og design  

• Forstår hvordan det utvalgte verktøyet skal 

håndteres 

• Framstiller et produkt med egne materialer, 

komponenter, og funksjonelle teknologiske 

løsninger 

• Tester eget produkt og forstår i hvilken grad det 

fungerer 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Henter informasjon om teknologiske produkters 

virkemåte, teknologiske løsninger, funksjonalitet og 

design 

• Finner fram riktig verktøy 

• Framstiller et produkt med egne materialer og 

komponenter 

• Tester eget produkt 
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Arbeidsplan i teknologi i praksis 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

17 

 

Bygg og design din egen bil Fullføre plastmodellen 

 

18 

 

Bygg og design din egen bil Fullføre elektronikken 

 

19 

 

Bygg og design din egen bil Fullføre både produktet og innleveringen 

20 

 

 

 

 

Vi avspaserer 
21 

 

 

22 

 

23 

24 

 

  



   

 
 

36 
 

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  

 

Utdelt 

oppskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Internasjonalt samarbeid 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjo

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Uk

e 

Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

17 

 

Johannes læringssenter på 

besøk 

Denne gangen har vi fokus på utveksling av typiske leker/aktiviteter.  

Steking og spising av lapper/vafler! 

 

 

18 

 

 

Avspasering 

 

 

19 

 

 

Fri 

 

 

20 

 

Eksamensuke 

 

Lykke til til dere som har eksamen! Nærmere informasjon til 9.klasse kommer senere. 

 

21 

 

 

Eksamensuke 

Lykke til til dere som har eksamen! Nærmere informasjon til 9.klasse kommer senere. 

 

22 

 

“Valgfritt land” 

 

Alle jobber med å fordype seg i et land. Hva er Norges relasjon til dette landet? Mer detaljerte instrukser 

følger. 

 

23 

 

“Valgfritt land” 

 

Noen elever er kanskje opptatt med muntlig. Ellers presenterer vi landene for hverandre. 

 

24 

 

Tur 

 

Hvis været er godt nok, satser vi på å ta en tur ut denne uken. Nærmere informasjon når det nærmer seg! 

25 Sommerferie God sommer til alle! Takk for nå! 
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UTDANNINGSVALG 
 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Personlige 

valg 

 

 

 

 

Utdanning og 

yrker 

 

 

Arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne perioden, uke 17 og ut 

skoleåret, vil rådgiver gi 

informasjon i klassene om 

svarfrist, opptak videregående 

skoler og eventuelle spørsmål om 

f.eks. lånekassen og tilbud om 

datamaskiner og så videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette faget får du ikke karakter, men 

bokstaven D for deltatt på vitnemålet. 
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Kalender uke 17-25 
April 

UKE   
 

17 

Denne uken Mandag 23. april Tirsdag 24. april Onsdag 25. april Torsdag 26. april Fredag 27. april 

Norsk 
presentasjon av 
fordypning 

    
 

 
 

 
April/mai 

UKE   
 

18 

Denne uken Mandag 30. april Tirsdag 1. mai Onsdag 2. mai Torsdag 3. mai Fredag 4. mai 

Norsk 
presentasjon av 
fordypning 

 Fri  Ullandhaugstafetten  

 
Mai 

Uke 
 

19 

Denne uken Mandag 7. mai Tirsdag 8. mai Onsdag 9. mai Torsdag 10. mai Fredag 11. mai 

   Elevene får vite 
skriftlig 
trekkfag kl 9. 

Kristi 
Himmelfartsdag 

Fri 

 
Mai 

Uke 
 
   20 

 

Denne uken Mandag 14. mai Tirsdag 15. mai Onsdag 16. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mail 

   Matematikk- 
eksamen 

Hipp hurra Skoledag 

 
Mai 

Uke 
 
   21 

 

Denne uken Mandag 21. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Torsdag 24. mai Fredag 25. mai 

 2. pinsedag   Engelsk 
forberedelsesdag 

Engelskeksamen 

 
Mai/juni 

Uke 
 
   22 

 

Denne uken Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Onsdag 30. mai Torsdag 31. mai Fredag 1. juni 

 Forberedelsesdag i 
norsk 

Eksamen bokmål Eksamen nynorsk   

 
Juni 

Uke 
 
   23 

 

Denne uken Mandag 4. juni Tirsdag 5. juni Onsdag 6. juni Torsdag 7. juni Fredag 8. juni 

 

 

 Opplegg utenfor 
skolen 

   

 
Juni 

Uke 
 
   24 

 

Denne uken Mandag 11. juni Tirsdag 12. juni Onsdag 13. juni Torsdag 14. juni Fredag 15. juni 

 Fagdag om samisk 
kultur og språk 

NATURFAG - 
GALLERIVANDRI
NG ALLE KLASSER 

Elevene får vite 
fag til muntlig. 
Fagdag 

Forberedelsesdag Muntlig 
eksamen 

 
Juni 

Uke Denne uken Mandag 18. juni Tirsdag 19. juni Onsdag 20. juni Torsdag 21. juni Fredag 22. juni 
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   25 

 

 Ung plattform Ung plattform Trinntur? Siste skoledag. 
Vitnemålutdeling 
kl 18.  

God ferie. :) 

 


