
Gosen skole 2017-2018 

Periodeplan for 10.trinn 
 

 
               Gustav Klimt (1862- 1918) 

                           

 

Lysere tider 

Uke 9-16 

 

www.gosenskole.no 

http://www.gosenskole.no/


   

 

 

2 
 

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 

 

Kunst og håndverk     side 24 

Kroppsøving      side 25 

Utdanningsvalg     side 27 

 

Fysisk aktivitet og helse    side 28 

Internasjonalt samarbeid    side 29 

Programmering     side 31 

Teknologi i praksis     side 33 

 

Kalender      side 35 

 

 

 

Forsidebilde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt (1862-1918) var en østerriksk art nouveau-

maler som er kjent for å ha skapt sin egen 

stilretning, Wiener Sezession, med elementer 

hovedsakelig fra symbolismen og flere andre stilretninger 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Jugendstil
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiener_Sezession&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Symbolisme
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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 

Utviklingssamtaler starter oppi uke 14. 

I uke 10 skal vi gjennomføre prøvemuntlig. Dette er en trening til muntlig eksamen i juni. Lærerne på 

9.trinn er sensorer. 

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 prøveplan 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Utdanningsvalgtimene benyttes nå til studietid. 

• Uke 10 Markering av Kvinnedagen 8.mars. 

• Uke 12 Besøk av Trygg trafikk og foredraget «Ikke tøft å være død» 

• Uke 14 Vi besøker helsestasjonen for ungdom og Metropolis fredag 6.april. 

• Uke 15 Besøk av den kulturelle skolesekken  

 
 

http://www.udir.no/
http://www.gosenskole.no/
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NORSK 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

Språk, litteratur 

og kultur 

Presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy 

og medier 

Vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

Skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

Integrere, referere og sitere relevante 

kilder på en etterprøvbar måte der det er 

hensiktsmessig 

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 

 

 

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 
• Skriver tekster som er tilpasset mottaker og har et 

innhold som svarer på oppgaven og som viser god 

• faglig innsikt og selvstendighet 

• Skriver tekster som har god struktur og tematisk 

sammenheng 

• Bygger opp avsnitt i hoveddelen gjennom å ta i bruk tema- 

og kommentarsetninger  

• Understøtter et argument ved å gi mer informasjon, vise til 

eksempel eller relatere til andre argument 

• Viser riktig bruk av avsnitt, punktum, komma, 

utropstegn og spørsmålstegn. 

• Skriver tekster som har et variert og presist ordforråd og 

god bruk av virkemidler 

Forstår og tolker 

• Skriver tekster som har et innhold som i noen grad 

svarer på oppgaven og som viser noe faglig innsikt i 

temaet 

• Skriver tekster som har delvis god struktur og i noen 

grad tematisk sammenheng. 

• Viser som regel riktig bruk av avsnitt, punktum, komma 

og spørsmålstegn 

• Skriver tekster som har et noe variert og nokså presist 

             ordforråd 

Finner og henter ut informasjon 

● Skriver tekster som har et innhold som i liten grad 

             svarer på oppgaven 

● Skriver tekster som har liten grad av tematisk 

             sammenheng og noe korrekt bruk av punktum. 

 



   

 
 

5 
 

Arbeidsplan i norsk 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

9 Lyrikk 

Les i Kontekst side 254 - 259 

Svar på Test deg selv , 1 og 2 

side 263 
Forklar følgende ord og uttrykk:  

prosa, haikudikt, det poetiske språket, lyrikk, poesi og strofe. 

10 Prøvemuntlig 

11 Lyrikk 

Les i Kontekst side 260 - 267 

Gjør oppgave 1a side 264 Gjør oppgave 1a side 264 

Svar på Test deg selv side 265 

12 Skriveøkt på nynorsk 

Vi jobber med skriverammer 

for å øve på saktekster. 

Les Kontekst side 175 -178 

Forbered deg til skriveøkta ved å lese utdelt hefte. Repeter nynorsk grammatikk og skrivemåte, Kontekst side 316 - 

337 

14/ 

15 

Språklig fordypningsoppgave 

Aktuelle kilder:  

Kontekst, kap.8  

 

Du skal fordype deg i et språklig emne som skal presenteres muntlig for klassen i uke 15 eller 16.  

Ta utgangspunkt i kompetansemålene under, og lag en problemstilling til et språklig 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 

 

Eksempel på språklige emner kan være: språkdebatten i Norge, talemål, engelsk påvirkning på norsk språk, 

multietnolekt/“kebabnorsk”... 

Husk å være kritisk til kilder og oppgi kildene du bruker! 

16 Språklig fordypningsoppgave Første halvdel av klassen presenterer fordypningsoppgaven sin 

17 Språklig fordypningsoppgave Andre halvdel av klassen presenterer fordypningsoppgaven sin 
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English 

Topic Theme Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

Oral 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                                         

● Discuss and 

elaborate on 

different types of 

English literature 

from English-

speaking countries 

 

 

The Boy in the 

Striped Pyjamas  
 

 

 

 

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 elaborates on The 

Boy in the Striped Pyjamas  
• Uses a precise and nuanced 

language 
 

Comprehension and usage 

 

• Discusses on The Boy in the Striped 

Pyjamas  
 

 

Reproduction of facts 

 

• Talks about The Boy in the Striped 

Pyjamas  
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Week  Basis Reproduction  Usage and Comprehension Analysis and Reflection 

9 Prepare presentation Your teacher will give you your topic for the presentation and the evaluation criteria. 

The presentations will be held from week 11. 

10 Oral exam Monday - Wednesday / Prepare presentation 

11 presentations 

12 presentations 

14 The Boy in the Striped 

Pyjamas 

Read / listen to the book. 

Take part in discussions. 

 

Read / listen to the book. 

Take part in discussions. 

Write about the main characters. 

 

Read / listen to the book. 

Take part in discussions. 

Compare the main character(s) to another 

character in another story. 

15 The Boy in the Striped 

Pyjamas 

Read / listen to the book. 

Take part in discussions. 

Read / listen to the book. 

Take part in discussions. 

Write ½ page about the themes in 

the book.  

Read / listen to the book. 

Take part in discussions. 

Write what the themes are. Have you 

come across the same themes at school, at 

home, in movies etc? 

16 The Boy in the Striped 

Pyjamas 

Read / listen to the book. 

Take part in discussions. 

Read / listen to the book. 

Take part in discussions. 

Write a summary of the plot. 

Read / listen to the book. 

Take part in discussions. 

Write: Present your opinions about the 

plot, main characters and themes.  
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Matematikk 
Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Statistikk 

 finne og diskutere sannsyn gjennom 

eksperimentering, simulering og berekning i 

daglegdagse samanhengar og spel 

beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som 

brøk, prosent og desimaltal 

drøfte og løyse enkle kombinatoriske 

problem 

lage funksjonar som beskriv numeriske 

samanhengar og praktiske situasjonar, med 

og utan digitale verktøy, beskrive og tolke 

dei og omsetje mellom ulike representasjonar 

av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar 

og tekstar 

identifisere og utnytte eigenskapane til 

proporsjonale, omvendt proporsjonale, 

lineære og kvadratiske funksjonar og gje 

døme på praktiske situasjonar som kan 

beskrivast med desse funksjonane 

Grunntall 10 

 
Grunntall Ekstra 10 
 
Maximum 8-10 
 
Eksamensoppgaver 

2009-2017 
 
Heldagsprøver 

Grunntall 

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 
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon        

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

9 Statistikk  

 
Fullfør oppdragsark og lever på google classroom 

10 Prøvemuntlig  

 

Prøvemuntlig eksamen 

11 Kombinatorikk og  

Sannsynlighet 

 

Eget hefte fra lærer 

12 Funksjoner 

 
Eget hefte fra lærer 

13 Påske 

 

påskeferien 

14 Repetisjon til heldagsprøve 

 
Regn igjennom utlevert heldagsprøve 

15 Heldagsprøve på tirsdag 

  
heldagsprøven  

16 Gallerivandring Gallerivandring med oppgaver fra 

prøven 
Gallerivandring med oppgaver fra 

prøven 
Gallerivandring med oppgaver fra 

prøven 
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KRLE 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kristendommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finne fram til sentrale skrifter i 

Bibelen og forklare forholdet mellom 

Det gamle og Det nye testamentet. 

 

Drøfte utvalgte bibeltekster fra 

profetene, den poetiske litteraturen og 

visdomslitteraturen, et evangelium og 

et Paulus-brev og forklare særpreg og 

hovedtanker i disse. 

 

 

 

 

 

 

 

Horisonter 10 

s. 128 - 148 

 

Film 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

• Finner fram til sentrale skrifter i Bibelen 

og forklare forholdet mellom Det gamle 

og Det nye testamentet. 

• Drøfter  utvalgte bibeltekster fra 

profetene, den poetiske litteraturen, et 

evangelium og et Paulus-brev 

 

Forstår og tolker 

         Finner fram til sentrale skrifter i Bibelen 

•  forklare sammenhengen mellom Det 

gamle og Det nye testamentet 

• Forklarer  utvalgte bibeltekster fra 

profetene, den poetiske litteraturen, et 

evangelium og et Paulus-brev 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til noen sentrale skrifter i 

Bibelen  
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Arbeidsplan i krle 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

9 

 

VURDERING I KAP. 8 

 

10 Horisonter 10 kap. 6 

Les s.130-136 

 

Skriv av «kulepunktene» s. 130 i boka. 

 

Se s. 130 – Hvilke to andre ord kan du 

bruke i stedet for ordet poesi 

Gjør oppg.1-3 s.136 

 

Skriv et sammendrag fra  

s 130-136 

 

11 

 

Les s.137-139 

 

Se s. 138 i boka.  

Hvem var kong Salomo? 

 

Hva er han spesielt kjent for? 

Forklar hvordan du forstår de 3 

ordtakene s. 137? 

 

Gjør oppgave 6 s. 140 

Skriv et sammendrag fra  

s 137-139 

Gjør oppgave 7 s. 140 

12 

 

 

Les s.140-144 

 

Skriv 10 faktasetninger om apostelen 

Paulus. 

Hva betyr ordet apostel? (s. 140) 

Hva er en misjonær? (s. 140) 

Gjør oppgave 3, 4 og 5 s. 144. Skriv et sammendrag fra  

s 140-144 

 

 

13  

 

Påskeferie 

 

14 

 

 

Les s.145-148 

 

Hvem skrev Paulus Brev til? Bruk 

innholdsfortegnelsen i Bibelen eller 

Det Nye Testamentet og kartet s. 145 i 

boka som hjelp. 

Gjør oppgave 1 og 2 s. 148 i 

boka. 

Skriv et sammendrag fra  

s 145-148 

 

15 

 

 

Les s.130-148 

Repetisjon og  

kapittelprøve 

Forbered deg godt gjennom å repetere 

besvarelser av oppgaver, spørsmål og 

sammendrag. 

Forbered deg godt gjennom å 

repetere besvarelser av oppgaver, 

spørsmål og sammendrag. 

Forbered deg godt gjennom å 

repetere besvarelser av oppgaver, 

spørsmål og sammendrag. 

 

16 

 

 

Repetisjon av Hinduismen/Buddhismen/Jødedommen/Islam 
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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 

 

9 Hva er Bærekraftig utvikling? 

https://www.fn.no/Undervisnin

g/VGS/Introduksjonsoppgaver-

om-baerekraftig-utvikling-og-

FNs-baerekraftsmaal 

 

https://www.fn.no/Tema/Fa

ttigdom/Baerekraftig-

utvikling 

Les de to første delene av 

fagartikkelen om 

bærekraftig utvikling. Skriv 

fem faktasetninger om hva 

bærekraftig utvikling er. 

Lever på classroom.  

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling 

 

Les fagartikkelen om bærekraftig utvikling. Skriv et sammendrag av 

teksten. Lever på classroom.  

10 Prøvemuntlig  

11 

 

FNs bærekraftsmål https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-

baerekraftsmaal/Hva-er-vaare-viktigste-utfordringer 

 

Utfør en spørreundersøkelse. Se spørsmål i linken over.  

12 Globale utfordringer og våre 

egne liv 

https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-

baerekraftsmaal/Hvordan-paavirkes-vi-av-verdens-utfordringer 

 

Ta bilder i løpet av uken av situasjoner du ser eller hvor du har anledning til å velge eller tenke 

bærekraftig. Erfaringene skal settes sammen til en presentasjon med bilder som du presenterer for 

klassen (i grupper) i slutten av uka. 

13 Påskeferie  

14 Rike og fattige land Studer bildet s. 206 i Geografi 10. Skriv en tekst hvor du tar perspektivet til en av de to personene på 

bildet. Hva tror du de tenker? føler? osv. Skriv et avsnitt.  

Les s. 207-216. 

15 Repetisjon Repeter fagstoff. Vi arbeider med FN rollespill på skolen.  

16 Prøve Øv til prøve. 

https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-baerekraftsmaal
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-baerekraftsmaal
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-baerekraftsmaal
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-baerekraftsmaal
https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-baerekraftsmaal/Hva-er-vaare-viktigste-utfordringer
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-baerekraftsmaal/Hva-er-vaare-viktigste-utfordringer
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-baerekraftsmaal/Hvordan-paavirkes-vi-av-verdens-utfordringer
https://www.fn.no/Undervisning/VGS/Introduksjonsoppgaver-om-baerekraftig-utvikling-og-FNs-baerekraftsmaal/Hvordan-paavirkes-vi-av-verdens-utfordringer
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NATURFAG 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gjøre rede for begrepene fart 

og akselerasjon, måle 

størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi eksempler 

på hvordan kraft er knyttet til 

akselerasjon 

•  

• Gjøre forsøk og enkle 

beregninger med arbeid, 

energi og effekt 

•  

• Gjøre greie for hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr hindrer 

og minsker skader ved uhell 

og ulykker 

 

 

Eureka! 10: 

Kapittel 9 + 10 

 

 

 

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 

• Diskuterer og gjør rede for begrepene fart og 

akselerasjon ved hjelp av både ord og 

formler, og gi eksempler på hvordan kraft er 

knyttet til akselerasjon der det blant annet 

trekkes inn trafikksikkerhet. 

• Gjør forsøk og enkle beregninger med arbeid, 

energi og effekt ved presis bruk av 

naturfaglige begreper, symboler og figurer. 

 

Forstår og tolker 

• Gjør rede for begrepene fart og akselerasjon 

ved hjelp av ord og gir enkle eksempler på at 

akselerasjon påvirker kraften. 

• Gir eksempler hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr hindrer minsker 

skader ved uhell og ulykker. 

• Gjør forsøk og enkle beregninger med arbeid, 

energi og effekt. 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Forteller hvordan fart kan måles og nevner 

benevningen for fart. 

• Nevner noe trafikksikkerhetsutstyr som 

minsker skader ved uhell. 

• Gjør forsøk og skriver en enkel rapport 
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Arbeidsplan i naturfag 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

9 Vurdering: gener, arv, 

evolusjon, klassifikasjon 

og livets historie 

   

10 Prøvemuntlig eksamen    

11 Kapittel 9 –  

Kraft og bevegelse 

Les s. 174 – 177  

- Fart 

Akselerasjon 

Hva må vi vite for at det skal være mulig 

å regne ut farten til et objekt?  

Hva vil det si at noe akselererer? 

Gjør rede for begrepene fart og 

akselerasjon der du beskriver disse 

størrelsene med egne ord. 

Forklar sammenhengen mellom 

størrelsene fart og akselerasjon, der du 

trekker inn relevante begreper og 

formler i forklaringen.  

12 Les s. 178 – 183 

- Krefter 

Newtons lover 

Gjør nøkkelspørsmål s.180 og 183 Redegjør for Newtons tre lover Forklar sammenhengen mellom kraft, 

masse og akselerasjon, og gi konkrete 

eksempler med tilhørende utregning 

13  Påske 

14 Les s. 204 – 205 

Trafikksikkerhet 

- Energi 

- Kraft 

- Fart 

Fortell om trafikksikkerhetsutstyret du 

kjenner til i forbindelse med bilkjøring. 
Gi eksempler på hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr hindrer eller 

minsker skader ved uhell. 

Bruk akselerasjonsbegrepet og 

relevante Newtons lover i forklaringen 

om hvordan trafikksikkerhetsutstyr 

virker. 

15 Kapittel 10 – Energi  

Les s. 192 – 193 og 202-203 

Arbeid, energi og effekt 

Denne uka skal det utføres et forsøk som 

skal leveres inn. Se eget ark for 

gjennomføringen. 

Denne uka skal det utføres et forsøk 

som skal leveres inn. Se eget ark for 

gjennomføringen. 

Denne uka skal det utføres et forsøk 

som skal leveres inn. Se eget ark for 

gjennomføringen. 

16 Kapittel 8 – helse og 

livsstil 

Les s. 146-149 

Beregn din BMR (forbrenning ved hvile) 

og finn ut hvor mye energi som bør 

komme fra karbohydrater, fett og protein  

Beregn din BMR (forbrenning ved 

hvile) og finn ut hvor mange gram 

som karbohydrater, fett og protein 

bør utgjøre av kostholdet ditt 

Beregn din BMR (forbrenning ved 

hvile) og finn ut hvor mye energi og 

hvor mange gram som bør komme fra 

karbohydrater, fett og protein.  
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Deutsch 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

Als og wenn 

 

 

 

 

Kommunikasjon  

Muntlig 

presentasjon og 

dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Unsere Welt 

 

 

Beskrive og vurdere eget arbeid 

med å lære det nye språket 

 

 

 

Tilpasse språkbruken i noen grad 

til ulike 

kommunikasjonssituasjoner 

Skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

 

Samtale om språk  og sider ved 

geografiske forhold i 

språkområdet 

 

 

 

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 litt om 

miljøproblem, miljøvern, truede 

dyrearter og om verdensarven 

• Kan bruken av als og wenn 

• Behersker måter å arbeide med tyske 

tekster på 

• Kan lage en presentasjon og delta i en 

dialog 

 

Forstår og tolker 

• Kan si noe om miljøproblem, miljøvern, 

truede dyrearter og verdensarven 

• Kan noe bruk av als og wenn 

• Kan måter å skrive tyske tekster på 

• Kan lage en presentasjon og ha en kort 

dialog 

 

 

Finner og henter ut informasjon  

• Kan noen gloser fra kapittel 

• Kan si noe fra kapittelet 
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Arbeidsplan i tysk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

9 

Kap. 8 Unser Welt 

Tekst B 

 

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 

 

10 

 

Kap. 8 Unser Welt 

Tekst C 

 

Les tekst C 

Lær 5 gloser 

 

Les og oversett tekst C 

Lær 8 gloser 

Oppg. A7 

Les og oversett tekst C 

Lær 12 gloser 

Oppg. A7 

11 

 

Kap. 8 Unser Welt 

Tekst D 

Als und wenn 

Les tekst D 

Lær 5 gloser 

Les tekst D 

Lær 8 gloser 

 

Les og oversett tekst D 

Lær 12 gloser 

 

 

12 

Kap. 8 Unser Welt 

Tekst E 

 

Les tekst E 

Lær 5 gloser 

Les tekst E 

Lær 8 gloser 

 

Les og oversett tekst E 

Lær 12 gloser 

 

 

13 

 

 

Osterurlaub😊 

 

14 

 

Forberedelse til vurdering i uke 15. 

 

 

15 

 

Muntlig presentasjon/dialog – presenter et sted som er på listen over verdensarven. Dialogen tar utgangspunkt i de ulike 

tekstene fra kapittelet. 

 

16  

Repetisjon 
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Kjent, 

fransktalende 

person 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige 

og muntlige tilpassede og 

autentiske tekster i ulike sjangere 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Samtale om dagligliv, personer og   

aktuelle hendelser i språkområdet 

og i Norge 

 

Internett 

 

Overture 10: 

s. 62-63, 81-

82. 

 

Film: Coco 

avant Chanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

● Presenterer en utfyllende presentasjon 

av en fransktalende person, og gir 

uttrykk for egne meninger. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Snakker fransk med forståelig uttale. 
● Forstår og bruker aktuelle begrep om 

emnet. 

● Presenterer en fransktalende person, og 

gir uttrykk for egne meninger. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

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

● Leser noen fakta om en fransktalende 

person. 

● Sier sin mening om personen. 
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Arbeidsplan i fransk 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

9 

 

 

Repetisjon 

 

 

Øv til prøven i uke 11. 

 

 

Øv til prøven i uke 11. 

 

 

Øv til prøven i uke 11. 

 

10 Prøvemuntlig    

 

11 

 

 

Prøve (fredag) 

 

 

Øv til PRØVE: matgloser, delingsartikkel, pouvoir, vouloir, boire, le passé composé + med être  ++ 

 

 

12 

 

 

Kjent, fransktalende person 

s. 62 – 63 + s. 81 – 82 i 

Ouverture 

 

Jobb med presentasjonen din av 

en kjent, fransktalende person. 

 

 

Jobb med presentasjonen din 

av en kjent, fransktalende 

person. 

 

 

Jobb med presentasjonen din av 

en kjent, fransktalende person. 

 

 

14 

 

 

Kjent, fransktalende person 

 

 

Jobb videre med presentasjonen 

din og øv på framføring. 

 

 

Jobb videre med 

presentasjonen din og øv på 

framføring. 

 

 

Jobb videre med presentasjonen 

din og øv på framføring. 

 

 

15 

 

 

Muntlig vurdering 

 

Øv på muntlig framføring: en kjent fransktalende person (powerpoint). 

 

16 

 

Film: Coco avant Chanel 

(Framføring onsdag for de 

som ikke har hatt!) 

 

Beskriv hovedpersonen på fransk. 

 

Beskriv hovedpersonen på 

fransk. 

 

Beskriv hovedpersonen på 

fransk. 
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 Español 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Beskrive og 

vurdere eige 

arbeid 

 

Kommunikasjon 

Kunne snakke om 

kva ein held på 

med 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn  

 

 

beskrive og vurdere eget arbeid 

med å lære det nye språket 

 

 

bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner  

 

gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

forstå og bruke et ordforråd 

som dekker dagligdagse 

situasjoner 

 

 

samtale om dagligliv, personer 

og aktuelle hendelser i 

språkområdet og i Norge  

 

 

Vale 3 

 

Utdelt materiale 

Chicos chicas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale og 

forstå det nye 

språket.   

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket i varierte 

samanhenger. 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i ulike 

tekstar 

 

Regning 

Kunne forstå, bruke 

og presentere 

grafiske 

fremstillinger i 

hverdagslige 

sammenhenger.  

 

Digitale ferdigheter 

Bruke digitale 

hjelpemidler som 

støtte til 

språklæringen 

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan skildra ein by og fortelja om nokre 

turistattraksjonar 

• Har kontroll på bruk av fortid,presens og 

framtid, og brukar desse i ein tekst. 

• Har eit varierende og godt vokabular 

• Kan bruke gerundium for å seie kva ein 

sjølv og andre held på med.  

• Kan gje uttrykk for eigne meiningar og 

følelsar 

• Forstår og brukar tall i praktiske 

situasjonar  
 

Forstår og tolker 

• Kan fortelja nokre fakta om ein by 

• Brukar nokre forskjellige verbtider 

riktig. 

• Kan bruke gerundiumsforma i enkle 

setningar 

• Kan bruke nokre av uttrykka for å 

formidle meiningar og følelsar 

• Kan bruke tall i praktiske situasjonar 
 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan nokre fakta om ein by 

● Gjenkjenner gerundiumsforma 

● Kjenner til nokre verbtider 

● Gjenkjenner tall i skrift og tale 
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 Arbeidsplan i spansk  

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

9 Spørjeord Me jobbar med å stille og svare på spørsmål. Tema: Deg sjølv, familien din, fritid, interesser og skule.  

Øv på å svare på spørsmåla på arket du har fått.  

10 

 

Prøvemuntlig 

11 Gerundium  

(utdelt ark) 

Lær deg å bøye verbet estar. Skriv 

5 setningar i gerundium. 

 

Fortel kva personane på biletet gjer.  

12 Gerundium  

Telefonsamtale 

Skriv ein telefonsamtale mellom deg og eit familiemedlem der du brukar gerundium. 

 

13 Pascua  

 

14 Mi ciudad 

Stavanger 

Kva ord kan du for å snakke om 

kva som finst i ein by?  

Kva er typisk for Stavanger?  Skriv ein e-post til ein venn i 

Spania der du fortel om byen du 

bur i.  

15 Skriftleg vurdering Verbtider (fortid, presens og framtid), beskrivelser,meiningsuttrykk, bruk av ser, estar, hay, 

gustar/encantar  

 

16 Una obra de teatro 

Las setas venenosas p. 

58-60 

Øv på rollen din saman med gruppa.  
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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 

 

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 adjektiv 

 

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 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 

 

9 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 

10 Prøvemuntlig eksamen 

Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 

11 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Analyse av film Analyse av film Analyse av film 

12 Ringenes herre – film 

Grammatikk 

Analyse av film Analyse av film Analyse av film 

13 Påskeferie 

14 Forberede muntlig presentasjon Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen Oppgaver til filmen 

15 Forberede muntlig presentasjon 

Levere skriftlig produkt  

 

Forberede og gjennomføre 

muntlig presentasjon 

Forberede og gjennomføre 

muntlig presentasjon 

Forberede og gjennomføre 

muntlig presentasjon 

16 Oppsummering 

Grammatikk  

 

Forberede og gjennomføre 

muntlig presentasjon 

Forberede og gjennomføre 

muntlig presentasjon 

Forberede og gjennomføre 

muntlig presentasjon 
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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  

Ballspill 

Utholdenhet 

Egentrening 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Bruke lek og ulike 

treningsformer for å utvikle 

egen kropp og helse 

Praktisere og forklare 

grunnleggende prinsipper for 

trening 

 

 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=JrU
vwgGE_2k  

 

 

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 

• Har gode ferdigheter innen utvalgte 

lagidretter og individuelle idretter 
 

Forstår og tolker 
• Kan noen prinsipper for trening 

• Kan lede enkelte oppvarmingsøvelser 

• Praktiserer fair play 

• Har noen ferdigheter innen lagidretter 

og individuelle idretter 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Deltar innen idrettene  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JrUvwgGE_2k
https://www.youtube.com/watch?v=JrUvwgGE_2k
https://www.youtube.com/watch?v=JrUvwgGE_2k
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Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 

9 Ballspill/utholdenhet 

 

   

10 Ballspill/utholdenhet for 10C 

Prøvemuntlig for de andre klassene 

   

11 Ballspill/utholdenhet 

 

   

12 Ballspill/utholdenhet 

 

   

13 Påskeferie 

 

14 Ballspill/utholdenhet 

 

   

15 Ballspill/utholdenhet 

 

   

16 Ballspill/utholdenhet 
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UTDANNINGSVALG 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Personlige valg 

 

 

 

 

Utdanning og 

yrker 

 

 

Arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne perioden, uke 9 – 16, 

benyttes timene til studietid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette faget får du ikke karakter, men 

bokstaven D for deltatt på vitnemålet. 
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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 Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn og kultur 

Velge tema, 

hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknolo

gi 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 

 

11 FN Rollespillet 

 

Forberedelse til Rollespillet (Øyvind Gjerde fra FN kommer) 

12 FN Rollespillet 

(tre timer)  

FN Rollespillet (tre timer) 

 

13 FN Rollespillet Oppsummering etter rollespillet.  

 

14 Avspasering etter 

rollespillet  

Valgfag utgår denne uken.  

16 Nablus 

 

Såpeprosjekt  

17 Plast FaceTiming med kontakter i Skottland – fokus på plast.  
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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 

https://code

combat.co

m/ 

 

http://oppg

aver.kidsak

oder.no/pyt

hon/index.

html 

 

https://proc

essing.org/t

utorials/  

 
 

Integrert i kompetansemålene  

 

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

01/Hele/Grunnleggende_fer 

digheter 

 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Bruker Python- og 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 Python- og 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 Python- og processing-editoren 

• Bruker noen grunnleggende prinsipper i 

programmering 

• Følger gitte oppskrifter for programmer som løser 

noen enkle definerte problemer 

 
  

https://codecombat.com/
https://codecombat.com/
https://codecombat.com/
http://oppgaver.kidsakoder.no/python/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/python/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/python/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/python/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/python/index.html
https://processing.org/tutorials/
https://processing.org/tutorials/
https://processing.org/tutorials/
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

9 Codecombat forts. Gå til https://codecombat.com/  

 

10 Python IDLE Ta med egen pc og last ned: https://www.python.org/downloads/  

 

11 Python IDLE forts  

 

12 Python IDLE forts  

 

13 Påskeferie  

 

14 Vurdering i microbit og 

python 

 

 

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

 

16 Processing forts.  

 

  

 

 

 

https://codecombat.com/
https://www.python.org/downloads/
https://processing.org/download/
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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 

 

9 

 

Bygg og design din egen bil Finne gode ideer og starte modellutvikling 

 

10 

 

Bygg og design din egen bil Finne gode ideer og starte modellutvikling 

 

11 

 

Bygg og design din egen bil Fullføre modellen 

 

12 

 

Bygg og design din egen bil Begynne på karosseriet i plast 

13 

 

 Påske 

 

14 

 

Bygg og design din egen bil Fullføre karosseriet i plast 

15 Bygg og design din egen bil 

 

Begynne på elektriske koplinger 

16 Bygg og design din egen bil Fortsette på elektriske koplinger 
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Kalender uke 9-16 

  
Februar/mars 

UKE   
 

9 

Denne 
uken 

Mandag 26. 
feb 

Tirsdag 27. 
feb 

Onsdag 28. 
feb 

Torsdag 1. 
mars 

Fredag 2. 
mars 

NAT-prøve 

KRLE-prøve 

 

     

 

UKE   
 

10 

Denne uken Mandag 26. 
feb 

Tirsdag 27. feb Onsdag 28. feb Torsdag 1. 
mars 

Fredag 2. 
mars 

Prøvemuntlig 

 
Tur? 

Fagdag Fagdag med 
veiledning 

“Eksamensdag” 
  

 

Mars 
UKE   
 

11 

Denne 
uken 

Mandag 12. 
mars 

Tirsdag 13. 
mars 

Onsdag 14. 
mars 

Torsdag 15. 
mars 

Fredag 16. 
mars 

 

 

 

     

 
Mars 

Uke 
 
12 

Denne uken Mandag 19. 
mars 

Tirsdag 20. mars Onsdag 21. 
mars 

Torsdag 22. 
mars 

Fredag 23. 
mars 

Skriveøkt på 
nynorsk 

 
Kl. 08.30: «Ikke tøft 

å være død» 

   

 
Uke 13: Påske 
April 

Uke 
 
   14 
 

Denne uken Mandag 2. 
april 

Tirsdag 3. 
april 

Onsdag 4. 
april 

Torsdag 5. 
april 

Fredag 6. april 

UTV.samtaler 

Programmering-
vurdering 

FRI 
   

Programmering-vurdering 

Vi besøker Helsestasjon for 
ungdom og Metropolis 

 
April 

Uke 
 
   15 
 

Denne uken Mandag 
9.april 

Tirsdag 
10.april 

Onsdag 11.april Torsdag 12.april Fredag 
13.april 

Heldag MAT 
på tirsdag 

FSP- 
vurdering 

 

  
Den kulturelle 
skolesekken: Selfies 

Den kulturelle 
skolesekken: Selfies 
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April 
Uke 
 
   16 
 

Denne uken Mandag 16. 
april 

Tirsdag 17. 
april 

Onsdag 18. 
april 

Torsdag 19. 
april 

Fredag 20. 
april 

Vurdering i 
samfunn 

Presentasjon i 
norsk 

     

 


