
 

 

 

1 
 

Gosen skole 2018-2019 

Periodeplan for 10.trinn 

 

 

 

 

 

Edvard Munch «Solen»                                                                 

 

 “Start” 

Uke 34-39 

 

www.gosenskole.no 

http://pictify.saatchigallery.com/22414/edvard-

munch-solen 

 

http://www.gosenskole.no/


 

 

 

2 
 

INNHOLD 
 

 

Informasjon      Side 3 

Norsk       Side 4 

Engelsk      Side 5 

Matematikk      Side 6 

 

KRLE       Side  7 

Samfunnsfag      Side 8 

Naturfag      Side 9 

 

FSP Tysk      Side 10 

FSP Fransk      Side 11 

FSP Spansk      Side 12 

Fordypning i engelsk     Side 13 

  

Fysisk aktivitet og helse    Side 14 

Internasjonalt samarbeid    Side 15 

 

Kunst og håndverk     Side 16 

Kroppsøving      Side 17 

Musikk      Side 18 

 

Arbeidsplan      Side 20 

 

Kalender      Side 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Munch (1863 -1944) var en 

norsk maler, grafiker, tidlig representant 

for ekspresjonismen, og den eneste norske maler 

med ubestridt verdensberømmelse. 

Bildet «Solen» er et av hovedmaleriene som henger i 

Universitet i Oslo sin aula. Munch malte bildet i 

1911. Den brennende solen som stiger opp over 

Kragerøs skjærgård, sender sine stråler ut til 

lerretene på begge sider. Det befester Aulaens tema 

‘opplysning’ og omformer universitetets sentrale 

oppgave til et majestetisk, abstrakt bilde 

https://www.uio.no/om/kultur/kunst/kunstsamlingen/utsmykning

er/Munchbrosjyre-aulamaleriene.pdf 

https://no.wikipedia.org/wiki/1863
https://no.wikipedia.org/wiki/1944
https://no.wikipedia.org/wiki/Maler
https://no.wikipedia.org/wiki/Grafikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekspresjonismen
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INFORMASJON 

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

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

Hjem-skole samarbeid 

Skolen inviterer til foreldremøte for 10.trinn torsdag 30.august kl 19 i gymbygget.  

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

 

Arbeidsplan 
I denne perioden har vi laget en arbeidsplan for hver uke som omfatter alle fag. Vi håper at dette kan 

hjelpe elevene til å få en bedre oversikt over ukene.  

Sunn livsstil 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. De kan de forsyne seg med økologiske varer som 

knekkebrød med pålegg og havregryn med melk. 

Lunchmenyen i kantinen består av salatbar, varm mat, økologisk brødmat og meieriprodukter. 

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

   

Vurdering – det tas forbehold om endringer   

• Uke 34,36,37 Litteratursamtaler i engelsk 

• Uke 38  Vurdering i fremmedspråk og samfunnsfag. 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

   

• Uke 39   Hospitering i videregående skole. 
 

 

http://www.udir.no/
http://www.gosenskole.no/
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Norsk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Skriftlig 

kommunikasjo

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

kommunikasjo

n 

 

 

 

Uttrykke seg med et 

variert ordforråd og 

mestre formverk, 

ortografi og 

tekstbinding 

 

Skrive kreative, 

informative, 

reflekterende og 

argumenterende tekster 

på hovedmål og 

sidemål med 

begrunnede 

synspunkter og 

tilpasset mottaker, 

formål og medium 

 

Samtale om form, 

innhold og formål i 

litteratur, teater og film 

og framføre tolkende 

opplesing og 

dramatisering 

Kontekst 

8-10 

basisbok 

 

Kap 5 

Sjanger og 

virkemidle

r s. 126 - 

140 

 

Kap 7  

Ulike 

måter å 

fortelle på 

240 - 246 

 

Kap 10 

Rettskrivin

g 

356 - 361 

 

 

 

Muntlig 

Lytte aktivt, forstå og bruke 

det muntlige språket stadig 

mer nyansert. 

 

Skriftlig 

Å uttrykke seg med stadig 

større språklig sikkerhet på 

hovedmål og sidemål. 

 

Lesing 

Å engasjere seg i tekster og 

få innsikt i andre 

menneskers tanker og 

opplevelser 

 

Regning 

Tolke og forstå informasjon 

i tekster som inneholder 

tall, størrelser eller 

geometriske figurer. 

 

Digital 

Skape og redigere ulike 

tekster. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Eleven mestrer ortografi, mestrer i hovedtrekk formverket 

og formulerer seg klart og variert. 

● Eleven planlegger og utformer tekster med et klart formål, 

utvikler innhold, vurderer og bearbeider egne tekster etter 

innspill og ut fra faglige kriterium. 

● Framfører en tolkende opplesing og dramatisering med 

innlevelse. 

 

Forstår og tolker 

● Eleven mestrer ortografi, mestrer stort sett formverk og 

formulerer seg klart. 

● Eleven planlegger og utformer tekster med et formål, bygger 

ut innhold og bearbeider egne tekster etter innspill og etter 

faglige kriterium. 

● Framfører en tolkende opplesning med noe dramatisering. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Eleven mestrer i hovedtrekk ortografi og sentrale regler i 

formverket og formulerer seg forståelig. 

● Eleven utformer tekster og endrar disse etter innspill og ut 

fra faglige kriterium. 

● Framfører en opplesing. 
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English 
Main subject 

area 

Competance aim Sources Basic skills Level of Goal Achievement 

 

Language 

Learning 

 

 

 

Communica- 

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, 

Society and 

Literature 

Identify significant linguistic similarities 

and differences between English and one’s 

native language and use this knowledge in 

one's own language learning 

Choose and use different listening, 

speaking, reading and writing strategies that 

are suitable for the purpose 

Understand and use a general vocabulary 

related to different topics 

Express oneself fluently and coherently, 

suited to the purpose and situation 

Express and justify own opinions about 

different topics 

Introduce, maintain and terminate 

conversations on different topics by asking 

questions and following up on input 

Use the central patterns for pronunciation, 

intonation, word inflection and different 

types of sentences in communication 

Discuss and elaborate on different types of 

English literature from English-speaking 

countries 

 

Selected short stories: 

Lamb to the Slaughter 

- Roald Dahl 

Model Millionaire - 

Oscar Wilde 

A Day’s Wait - Ernest 

Hemingway 

Extract from: 

The Importance of 

Being Earnest - Oscar 

Wilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

Listen, speak and 

interact using the 

English language 

Writing 

Express ideas and 

opinions in a 

purposeful and 

understandable 

manner 

Reading 

Read to understand, 

reflect on and 

acquire insight and 

knowledge across 

cultural borders 

Numeracy 

Develop a 

repertoire of 

mathematical terms 

in English  
Digital skills 

Use a varied 

selection of digital 

tools, media and 

resources to assist 

in language 

learning 

 

Analysis and Reflection 

● Discusses different short stories. 

Elaborates on theme, characters, 

moral and the literary means in 

different short stories. 

● Expresses oneself fluently and 

coherently, suited to the purpose and 

situation. 

 

 

Comprehension and Usage 

● Discusses different short stories. 

● Expresses oneself coherently, suited 

to the purpose and situation. 

 

 

Reproduction of Skills 

● Retells part of the plot of different 

short stories. 

● Expresses oneself in English. 
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tal og 

algebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samanlikne og rekne 

om mellom heile tal, 

desimaltal, brøkar, 

prosent, promille og tal 

på standardform, 

uttrykkje slike tal på 

varierte måtar og 

vurdere i kva for 

situasjonar ulike 

representasjonar er 

formålstenlege. 

Løyse likningar og 

ulikskapar av første 

grad og likningssystem 

med to ukjende og 

bruke dette til å løyse 

praktiske og teoretiske 

problem. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikk.net: 

Eksamensoppgaver 

2009-2018 

 

Grunntall 10 kapt. 1 

og 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 omgrep, 

framgangsmåter og varierte 

strategier til problemløysing 

og utforsking 
Digitale ferdigheter 
Bruke og vurdere digitale 

verktøy til beregninger, 

problemløysing, simulering 

og modellering 

Analyserer og reflekterer  

● Løser avanserte likninger av første og 

andre orden med de fire regneartene 

● Behersker addisjons- og 

innsettingsmetoden  

● Løser avanserte likninger med flere 

ukjente grafisk  

 
Forstår og tolker  

● Løser likninger av første og andre orden 

med de fire regneartene 

● Bruker addisjons- og 

innsettingsmetoden  

● Løser likninger med flere ukjente 

grafisk  

 
Finner og henter ut informasjon  

● Løser enkle likninger av første og andre 

orden med de fire regneartene 

● Kjenner til addisjons- og 

innsettingsmetoden 

● Løser enkle likninger med flere ukjente 

grafisk 
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KRLE 
 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Valg, ansvar 

og 

utfordringer 

 

 

 

 

 

 

 

● Gjør rede for 

begrepene etikk og 

moral og bruke 

etisk analyse med 

utgangspunkt i 

grunnleggende 

etisk  

tenkemåte 

● Presentere noen 

betydningsfulle 

filosofer og 

diskutere deres 

ideer 

● Drøfte verdivalg 

og aktuelle temaer 

i samfunnet lokalt 

og globalt, sosialt 

og økologisk 

ansvar, 

teknologisk ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

“Horisonter 10” 

Gyldendal 2007 

 

Kap.1 

Valg, ansvar og 

utfordringer  

s. 6-27 

 

Film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig:  

Kommunisere og forklare 

religioner og livssyn, etikk og 

filosofi. Samtale, dialog, refleksjon 

og argumentasjon 

 

Skriftlig:  

Uttrykke kunnskaper om religioner 

og livssyn, etikk og filosofi. 

Klargjøre tanker, erfaringer og 

meninger 

 

 

Lesing:  

Innhente informasjon, tolke, 

reflektere over fagstoff 

 

Regning:  

Anvende ulike tidsregninger 

 

Digital: 

Utforske religioner og livssyn for å 

finne ulike presentasjoner og 

perspektiver 

 

Analyserer og reflekterer 

● Gjør rede for begrepene etikk og moral og 

bruke etisk analyse 

● Presenterer noen betydningsfulle filosofer 

og diskuterer deres ideer 

● Kan drøfte verdivalg og aktuelle temaer i 

samfunnet lokalt og globalt 

● Reflekterer over økosofien 

● Problematiserer forhold rundt bærekraftig 

utvikling og økologiske fotspor 

 

Forstår og tolker 

● Gjør rede for begrepene etikk og moral 

● Presenterer noen betydningsfulle 

filosofer. 

● Kan drøfte verdivalg i noen temaer i 

samfunnet lokalt og globalt 

● Forstår hvorfor det er viktig å ha fokus 

på bærekraftig utvikling og økologiske 

fotspor 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Finner eksempler på ulike 

valgsituasjoner der konsekvensetikk, 

pliktetikk og ansvarsetikk står sentralt 

● Kjenner til noe i  økosofien 
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Samfunnskunnskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi eksempler på 

hvordan et lovbrudd 

blir behandlet, diskuter 

årsaker til og følger av 

kriminalitet og forklare 

hvordan rettsstaten 

fungerer. 

 

Reflektere over 

samfunnsfaglige 

spørsmål ved hjelp av 

informasjon fra ulike 

kilder, og diskutere 

formål og relevans til 

kildene. 

 

Skrive 

sammfunnsfaglige 

tekster med presis bruk 

av fagbegrep, grunngi 

konklusjoner og 

kildehenvisning. 

 

Samfunnskunnskap 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: kunne forstå, beskrive, 

sammenligne og analysere kilder og 

problemstillinger ved å bruke fakta, teorier, 

definisjoner og fagombegrep i innlegg, 

presentasjonar og ytringer.  

  

Skriftlig: kunne uttrykke, grunngi og 

argumentere for standpunkt, og formidle og 

dele kunnskap skriftlig. Det inneber òg å 

sammenligne og drøfte årsaker, virkninger og 

sammenhenger.  

 

Lesing: utforske, tolke og reflektere over 

faglige tekster for å forstå eget og andre 

samfunn og andre tider, steder og mennesker.  

 

Regning: kunne hente inn, arbeide med og 

vurdere taltilfang om faglige tema, og å 

framstille dette i tabeller, grafer og figurer 

 

Digital:  kunne bruke digitale ressursar til å 

utforske nettsteder, søke etter informasjon, 

utøve kildekritikk og velge ut relevant 

informasjon om samfunnsfaglige tema.  

Analyserer og reflekterer 

● Kan forklare hvordan et 

lovbrudd blir behandlet. 

● Reflektere rundt følger av 

kriminalitet. 

● Kan forklare hvordan 

rettsstaten fungerer. 

 

Forstår og tolker 

● Gjør greie for hvordan et 

lovbrudd blir behandlet. 

● Gjør greie for følger rundt 

kriminalitet. 

● Kan gjøre greie for hvordan 

rettsstaten fungerer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til hvordan et 

lovbrudd blir behandlet. 

● Kjenner til følgene av 

kriminalitet. 

● Kjenner til hvordan 

rettsstaten fungerer. 
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Naturfag 

 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Fenomener 

og stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerspire

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøke 

hydrokarboner, 

alkoholer, 

karboksylsyrer og 

karbohydrater, beskrive 

stoffene og gi 

eksempler på 

framstillingsmåter og 

bruksområde. 

 

 

 

 

Formulere testbare 

hypoteser, planlegge og 

gjennomføre 

undersøkelser av dem 

og diskutere 

observasjoner og 

resultater i en rapport. 

 

 

Eureka 10 kap. 3 og 

4. 

 

Forskning.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Analyserer og vurderer likheter og 

forskjeller mellom hydrokarboner, 

alkoholer, karboksylsyrer og 

karbohydrater. 

● Formulerer hensiktsmessige hypoteser, 

diskuterer resultater og observasjoner og 

gir presise konklusjoner i rapporter. 

Forstår og tolker 

● Beskriver oppbygningen av ulike stoffer 

innenfor organisk kjemi, og gir 

eksempler på framstillingsmåter og 

bruksområder. 

● Gjennomfører undersøkelser og forsøk, 

og presenterer resultater, analyser og 

konklusjoner i en rapport. 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjengi informasjon om grunnstoff som 

danner ulike forbindelser i organisk 

kjemi. 

● Skriver enkle rapporter fra undersøkelser 

og forsøk. 
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Deutsch 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjo

n 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur 

og samfunn 

 

 

 

● utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det 

nye språket 

● beskrive og vurdere eget 

arbeid med å lære det nye 

språket 

 

 

 

● bruke grunnleggende 

språklige strukturer og former 

for tekstbinding 

● skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

 

 

● samtale om dagligliv, 

personer og aktuelle hendelser 

i språkområdet og i Norge 

 

 

 

 

 

Auf Deutsch 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Behersker ord og uttrykk som har med fritid og 

fritidsaktiviteter å gjøre 

● Behersker å uttrykke meninger og følelser 

● Kan noen ord og uttrykk om å flytte 

● Kan reglene som gjelder for substantiv og 

artikler 

● Behersker å skrive korte, tyske faktatekster 

 

 

Forstår og tolker 

● Kan noen ord som har med fritid og 

fritidsaktiviteter å gjøre 

● Kan gi noen uttrykk for meninger og følelser 

● Kjenner til ord og uttrykk om å flytte 

● Kjenner til reglene som gjelder for substantiv og 

artikler 

● Kan skrive korte, tyske faktatekster 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Forstår noe av tekstenes innhold. 

● Kan noen gloser fra kapittelet 
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjo

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur 

og samfunn 

Frankrike og 

regioner 

 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige og 

muntlige tilpassede og autentiske 

tekster i ulike sjangre 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for tekstbinding 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 

 

Ouverture 10 s. 

14, 20 (øverst) 

og 34. 

 

Utdelt hefte 

 

Internett 

 

 

Muntlig 

vurdering: 

presentasjon om 

en region 

(pararbeid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 og god uttale 

og intonasjon 

● Presenterer en utfyllende presentasjon av 

en region 

● Produserer setninger om Frankrike på 

fransk 

 

Forstår og tolker 

● Snakker fransk med forståelig uttale 

● Kan presentere en region 

● Kan forme noen setninger om Frankrike 

på fransk 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Leser fransk med forståelig uttale 

● Kan framføre noen setninger om en region 

● Lister opp litt fakta om Frankrike 
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Español  
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

 

Kommunikasjo

n 

Kunne fortelle 

om hva du har 

gjort i ferien 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur 

og samfunn 

bruke lytte-, tale-, lese- og 

skrivestrategier tilpasset formålet 

 

 

finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige og 

muntlige tilpassede og autentiske 

tekster i ulike sjangere 

 

bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for tekstbinding 

 

forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

 

samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og 

i Norge 

 

Vale 3 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale og forstå 

det nye språket 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket i stadig mer 

varierte sammenhenger 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i ulike 

tekster 

Regning 

Kunne forstå, bruke og 

presentere tall i 

hverdagslige 

sammenhenger  

Digital  

Bruke digitale verktøy for 

å møte autentisk språk. 

Vise innsikt i kildekritikk. 

Analyserer og reflekterer 

● Har et rikt ordforråd av spanske 

gloser og kan bruke det skriftlig og 

muntlig.  
● Kan fortelle om hva du og andre har 

gjort i sommerferien  
● Behersker ulike verbformer og 

verbtider 

 

Forstår og tolker 

 

● Kan bruke en del gloser om tema, 

både skriftlig og muntlig  
● Kan fortelle om hva du har gjort i 

sommerferien 

● Bøyer verb riktig i setninger 

 

Finner og henter ut informasjon 

 

● Bruker grunnleggende gloser om 

tema, både skriftlig og muntlig 
● Kan fortelle om noe du har gjort 

● Kan formulere enkle setninger på 

spansk 
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Engelsk fordypning 

 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og 

tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og 

mening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentere med 

ulike skriftlige og 

muntlige 

uttrykksformer i ulike 

sjangere 

 

Identifisere kjennetegn 

ved ulike teksttyper og 

bruke disse i egen 

tekstproduksjon 

 

 

Lese og presentere et 

utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og 

sakprosa 

 

 

 

 

 

 

Film: En hushjelp til 

besvær 

 

 

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 

● Behersker bruk av 

sjangerkjennetegn i egen 

tekstproduksjon 

● Reflekterer over innhold og 

virkemidler i film 

 

 

Forstår og tolker 

● Kjenner til og bruker sentrale 

sjangerkjennetegn på en god måte 

● Forklarer innholdet i en film på en 

god måte 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Identifiserer noen sjangerkjennetegn 

og bruker disse i egen 

tekstproduksjon. 

● Gjenforteller hovedinnholdet i en 

film 
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Fysisk aktivitet og helse 

Hovedområd

e 

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 

 

Utveksle synspunkter 

om aktuelle råd og 

anbefalinger om 

kosthold og fysisk 

aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og veileder andre 

 

 

Skriftlig 

Sammenligne og drøfte. Formidle egne 

tanker og meninger  

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesifikke 

tekster/oppskrifter 

 

 

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 et positivt 

engasjement i et bredt utvalg av 

aktiviteter 

● Viser særlig evne og innsats til å 

utfordre egne fysiske ferdigheter 

 

Forstår og tolker 

● Samhandler, veileder og viser i 

noen grad medelever i utvalgte 

aktiviteter 

● Trener på og utfordrer egne 

fysiske ferdigheter 

● Trener på og utfører 

treningsformer knyttet til 

utvikling av koordinative 

ferdigheter 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Deltar og samhandler med andre 

elever i ulike aktiviteter 

● Deltar  
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Internasjonalt samarbeid  
 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikas

jon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn og 

kultur 

 

 

 

Velge tema, 

hensiktmessig 

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 

op forskjeller og 

likheter mellom egen og 

andres kultur og 

interesser 

 

Internett og diverse 

kilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til og delta i samtaler med ulike 

temaer 

 

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 

● utvikle 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 

● Presentere et emne med noe oversikt 

og informasjon 
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Kunst og håndverk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Visuell 

kommunikasjon 

 

Design 

 

Trearbeid 

Tekstil 

Dokumentere eget arbeid i 

multimediepresentasjoner. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Utdelt 

materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 

kunst og håndverk om sitt eget og 

andres arbeid. 

 

Skriftlig 

Å omsett 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. 

 

Digital 

Å søke informasjon til inspirasjon 

for eget arbeid. Dokumentere og 

presentere eget arbeid. 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Tegner skisser for å utvikle flere ideer. 

● Drøfter og begrunner eget valg av idé. 

● Lager et funksjonelt og godt bearbeidet 

produkt. 

● Analyserer prosessen og redegjør for 

valg som er gjort underveis. 

● Reflekterer over kvaliteten på eget 

arbeid og hva som kunne vært gjort 

annerledes. 

 

 

Forstår og tolker 

● Tegner skisser for å utvikle en av ideene 

mine. 

● Forklarer valg av idé. 

● Lager et produkt. 

● Beskriver ulike løsningsalternativ. 

● Vurderer kvalitet i eget arbeid. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Tegner skisser som viser ideene mine. 

● Lager et produkt ved hjelp av lærer. 

● Beskriver eget arbeid. 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

 

Fotball 

 

Basketball 

 

Utholdenhet 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter, individuelle 

idretter og alternative 

bevegelsesaktiviteter. 

 

Praktisere fair play ved 

å bruke egne ferdigheter 

og kunnskaper til å 

gjøre andre gode. 

 

 

Bruke lek og ulike 

treningsformer til å 

utvikle egen kropp og 

helse. 

 

Forklare sammenhengen 

mellom fysisk aktivitet, 

livsstil og helse. 

 

https://ndla.no/nb/n

ode/5183?fag=46 

 

https://ndla.no/nb/n

ode/5186?fag=46 

 

https://ndla.no/nb/n

ode/2527?fag=46 

 

https://ndla.no/nb/n

ode/5179?fag=46 

 

https://ndla.no/nb/n

ode/1392?fag=46 

 

https://ndla.no/nb/n

ode/74783?fag=46 

 

https://ndla.no/nb/n

ode/20713?fag=46 

 

 

 

Muntlig 

Formidler inntrykk og 

opplevelser fra ulike 

aktiviteter. Lytte til andre og 

gi respons og være bevisst 

på mottakeren når en 

snakker. Samtale om regler. 

 

Lesing 

Hente, tolke, forstå og 

vurdere informasjon fra 

aktuelle tekster for faget. 

 

Regning 

Måler lengde, tider og 

krefter. Bruke, forstå og 

tolke når en skal planlegge 

og gjennomføre 

treningsarbeid. 

 

Digitalt 

Bruke digitale verktøy for å 

finne informasjon, planlegge 

aktivitet og trening. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Mestrer fair play og gjør andre gode. 

● Viser evne til utvikling innen utholdenhet. 

● Viser evne til utvikling av basisferdigheter. 

● Mestrer forskjellige skudd, mottak og pasninger. 

● Har ballkontroll. 

● Kan reglene i fotball og basketball og bruker dem 

aktivt. 

 

Forstår og tolker 

● Bruker fair play og forsøker å gjøre andre gode. 

● Viser tegn til utvikling innen utholdenhet. 

● Viser tegn til utvikling av basisferdigheter 

● Bruker forskjellige skudd, mottak og pasninger. 

● Har delvis ballkontroll. 

● Kan regler. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til fair play. 

● Kjenner til muligheten for utvikling innen 

utholdenhetstrening. 

● Kjenner til muligheten for utvikling av 

basisferdigheter. 

● Deltar i fotball. 

● Deltar i basketball. 

● Hørt om regler. 

https://ndla.no/nb/node/5183?fag=46
https://ndla.no/nb/node/5183?fag=46
https://ndla.no/nb/node/5186?fag=46
https://ndla.no/nb/node/5186?fag=46
https://ndla.no/nb/node/2527?fag=46
https://ndla.no/nb/node/2527?fag=46
https://ndla.no/nb/node/5179?fag=46
https://ndla.no/nb/node/5179?fag=46
https://ndla.no/nb/node/1392?fag=46
https://ndla.no/nb/node/1392?fag=46
https://ndla.no/nb/node/74783?fag=46
https://ndla.no/nb/node/74783?fag=46
https://ndla.no/nb/node/20713?fag=46
https://ndla.no/nb/node/20713?fag=46
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Musikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Komponering 

 

 

 

 

 

Musisering 

 

 

 

Bruke digitalt 

opptaksutstyr og 

musikkprogram til å 

manipulere lyd og sette 

sammen egne 

komposisjoner. 

Øve inn og framføre et 

repertoar av musikk fra 

ulike sjangere med 

vekt på rytmisk musikk 

Velge uttrykk og 

formidlingsform i egen 

musisering og grunngi 

valgene 

Skape egne 

danseuttrykk med 

utgangspunkt i 

musikkens karakter 

 

 

CD-er 

 

Gosenrevyens 

musikkatalog 

 

 

Digitale verktøy 

for 

musikkredigering 

 

 

 

Lesing 

Tolker og forstår ulike 

musikalske uttrykk, symboler, 

tegn og former for notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for 

notasjon, og spiller inn et 

stykke som kan tas vare på.  

Muntlig   

Synger, deltar i samspill. 

Formidler musikalsk 

opplevelse, setter ord på hva 

en hører, og selv ønsker å 

uttrykke og å formidle 

 

Regning  

Er kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike 

musikalske mønstre, 

variasjoner og former 

 

Digitale verktøy  

Bruker nettsteder for å finne 

sanger, musikk, og ressurser til 

egen musisering 

 

Analyserer og reflekterer 

 

● Bruker digitalt opptaksutstyr og musikkprogram 

til å manipulere lyd og sette sammen egne 

komposisjoner med god rytme og melodi 

● Fremfører alle sangene med god rytme og 

melodi 

● Viser instrumental utvikling, og evne til å uttrykke 

seg musikalsk 

Forstår og tolker  

● Bruker musikkprogram til å sette sammen egne 

komposisjoner 

● Fremfører noen av sangene 

● Danser for det meste rytmisk korrekt, får med 

armer og bein i dansen 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker musikkprogram  

● Fremfører deler av noen sanger 

Danser tidvis rytmisk korrekt 
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Stasjon Kompetansemål 
Sang 

 
• Øve inn og framføre et repertoar av musikk fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk 

Komponering 
 

• Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner. 
• Notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon 
• Velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene 

 
Samspill 
 

• Øve inn og framføre et repertoar av musikk fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk 
• Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 

 

    

uke Sang Komponering Samspill 

34 Gr.1 Gr.2 Gr. 3 

35 Gr.1 Gr.2 Gr. 3 

36 Gr.1 Gr.2 Gr. 3 

37 Gr.1 Gr.2 Gr. 3 

38 Gr.1 Gr.2 Gr. 3 

39 Gr.1 Gr.2 Gr. 3 

40 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

41 Høstferie Høstferie Høstferie 

42 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

43 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

44 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

45 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

46 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

47 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

48 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

49 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

50 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 
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Arbeidsplaner 
Arbeidsplan uke 34 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Les side 356-357. 

Repetisjon 316-318. 
Sidemål: Skriv ein kort tekst om kva forventningar du har for det kommande skuleåret? Skriveoppdraget skal 

leverast inn seinast fredag. 

MAT 

 

Pensum: kapt.1 s.10-51. 

Standardform, overslag og 

negative tall. 

1.73  1.77  1.95  1.102  1.139  

1.140 

Eksamenoppg.: 3 og 6. 

Digital oppgave uke 34 i 

classroom. 

1.78  1.79  1.97  1.103  

1.141  1.142 

Eksamensoppg.: 6 og 8 

Digital oppgave uke 34 i 

classroom. 

1.79  1.80  1.103  1.104  1.144 

Eksamensoppg.: 6, 8 og 19 

Digital oppgave uke 34 i 

classroom. 

ENG 

 

Roald Dahl -  

Lamb to the Slaughter 

 

Literary conversation during 

the week’s last lesson. 

Find facts about Roald Dahl and 

the books he has written.  Use the 

facts to write one paragraph about 

him, and one about the books. 

Write a character 

description of either Mary 

or Patrick Maloney. 

Write a character description of 

either Mary or Patrick 

Maloney, include their inner 

qualities. 

SAM 

 

Rettsstaten og domstoler 

Les s. 157-162 

Gjør: oppg 1-3 s.161 Gjør: oppg 1-5 s.161 

          oppg 6 s.166 

Gjør: oppg 1-5 s.161 

          oppg 6 s.166 

NAT 

 

Kjemi, repetisjon av 

begreper. Studer artiklene. 

Hva er et grunnstoff? Grunnstoffenes periodiske system.  

Repetisjon av følgende begreper: atom, elementærpartikkel, periodiske system, åtteregelen, ioner, 

salter, molekyler, atommodell. 

Spansk Repetisjon verb og ordforråd  

 

Jobbe med repetisjonsoppgaver på ark utdelt i timene. 

KRLE 

 

Hvordan kan vi tenke om 

rett og galt: 

Les s. 7-12 

Hva menes med etikk? Beskriv med dine egne ord 

hva disse to etiske 

tenkemåtene går ut på: 

konsekvensetikk og 

pliktetikk 

Beskriv med dine egne ord hva 

disse to etiske tenkemåtene går 

ut på: konsekvensetikk og 

pliktetikk 

Gjør oppgave 4 og 5 s. 17 

Tysk Kap. 1 Jung – na und? 

Tekst B  

Les tekst B 

Gjør oppg. A4 a 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://forskning.no/fysikk-kjemi/2008/02/hva-er-et-grunnstoff
https://forskning.no/fysikk-kjernefysikk-kjemi/2008/02/grunnstoffenes-periodiske-system
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Seite 12 

 

 Oppg. A4 a og b Oppg. A4 a og b 

Fransk 

 

Repetisjon av verb og artikler 

Frankrike (hefte + s. 20) 

Velg én region som du vil finne ut mer om (pararbeid). Hent informasjon (+bilder) om denne 

regionen (f.eks. geografi, store byer, klima, turistattraksjoner, mat, kjente personer, etc.) Regionen 

du velger skal presenteres for klassen i uke 38. 

Eng 

ford 

Lesing - film - notater Skriv notater du kan bruke i 

samtale om bok og film. 

Skriv notater du kan bruke i 

samtale om bok og film. 

Skriv notater du kan bruke i 

samtale om bok og film. 

VF 

Int.sam 

Int.Samf  Introduksjon Min profil Min profil Min profil 

 

UTV 

 

Søke hospiteringsplass 

 

Bruke utdelt brukernavn og passord 

og søke hospitering vid. skole  

på 

http://rogaland.skoleogarbeidsliv 

Bruke utdelt brukernavn og 

passord og søke hospitering 

vid. skole  

 

Bruke utdelt brukernavn og 

passord og søke hospitering 

vid. skole  
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Arbeidsplan uke 35 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Les side 25, 320, 321, 

358 og 359. 
Skriveoppdrag: Argumenterande tekst. Du vil få instruksjon om kva du skal gjere på skulen.  

MAT 

 

Pensum: s.108-117 

Likninger 

3.2  3.5  3.7  3.8  3.9  3.11 

Eksamensoppgv.: 2 og 5 a) 

Digitalt: 3.18  3.19 

3.13  3.15  3.27  3.28  3.32  3.38 

Eksamensoppg.: 5 b) og 18 

Digitalt: 3.21  3.22 

3.15  3.28  3.38  3.47  3.48 

Eksamensoppg: 5b) og 22 

Digitalt: 3.22  3.52 

ENG 

 

Oscar Wilde - The 

Importance Being 

Earnest 

Find a quote, you like, by Oscar 

Wilde.  Explain why you like this 

quote to your peers. 

Find a quote, you like, by Oscar 

Wilde.  Write a short text where 

you explain why you like this 

quote. 

Find a quote, you like, by Oscar 

Wilde.  Write a short fictional 

text where you include the quote 

you have chosen. 

SAM 

 

Rettsstaten og 

domstoler 

Les s. 163-169 

Gjør: oppg 8 s.166 

         oppg 12, 14 og 18 s. 169 

Gjør: oppg 7-9 s. 166 

         oppg 10-12, 14-16 

Gjør: oppg 7-9 s. 166 

Skriv et kort sammendrag om 

lagmannsretten og Høyesterett. 

NAT 

 

Pensum s. 44 - 47 

Karbonkjemi 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og forklar følgende begrep: organisk kjemi, fotosyntese, 

karbonets kjemi, hydrokarboner. 

KRLE 

 

Hvordan kan vi 

tenke om rett og 

galt: 

Les s. 13-17 

Hvem er du? 

Hvem ønsker du å være? 

Skriv i stikkordsform 

Forklar begrepene: filosof og 

opplysningstiden 

 

På s. 13 i boka står dette: “Da 

ville jeg ikke like å se meg selv i 

speilet”. Forklar hva som ligger 

bak dette uttrykket 

Gjør oppgave 6 s.17 

Hvem av moralfilosofene s. 15-

17 vil du si deg mest enig i . 

Begrunn svaret ditt ved å henvise 

til det som står i teksten. 

Tysk 

 

Kap. 1 Jung – na 

und? 

Tekst D 

Seite16 

Les tekst D 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst D 

Lær 8 gloser 

Oppg. A10 a 

Les og oversett tekst D 

Lær 12 gloser 

Oppg. A10 a og A11 a 

 

Spansk Repetisjon regelrette 

og uregelrette verb i 

presens 

Skriv en presentasjon av deg 

selv. Bruk minst 4 verb. 

Skriv hva du gjør på fritiden.  

Bruk minst 8 verb. 

Skriv hva du og vennene dine 

liker å gjøre på fritiden. Bruk 

verb i entall og flertall. 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
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Fransk 

 

Frankrike 

Paris 

Les de to første avsnittene om 

Paris s. 14 og lær glosene s. 15. 

Jobb med presentasjonen din. 

Les teksten om Paris s. 14 (se 

gloser s.30). Lag et sammendrag 

av teksten på norsk. Jobb med 

presentasjonen din. 

Les teksten om Paris s. 14 (se 

gloser s. 30). Gjør oppg.2 s. 17. 

Jobb med presentasjonen din. 

Eng 

ford 

Lesing - film - notater Gjør ferdig handlingsreferat om 

filmen og beskriv en person. 

Gjør ferdig handlingsreferat om 

filmen og beskriv to person. 

Gjør ferdig handlingsreferat om 

filmen og beskriv og sammenlign 

to personer. 

VF 

Int.sam 

Int.Samf  

Introduksjon 

Min profil Min profil Min profil 

UTV Arbeide med  

hospitering 

 

Skaffe seg informasjon om dine 

tre valg, spesielt førstevalget 

Skaffe seg informasjon om dine 

tre valg, spesielt førstevalget 

Skaffe seg informasjon om dine 

tre valg, spesielt førstevalget 
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Arbeidsplan uke 36 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Les side 323-325, 363 

 
Skriveoppdrag sidemål: Diskuter påstanden: “Skuledagen bør utvidast slik at elevane kan gjere alt 

skulearbeidet på skulen”. 

MAT 

 

Pensum: s.118 - 137 

Likninger og ulikheter 

3.54  3.55  3.56  3.57  3.73  3.76  

3.94 Eksamensoppg.: 5, 6 og 19 

Digitalt: 3.114 

3.58  3.59  3.68  3.78  3.95  

3.102 Eksamensoppg.: 5, 6 

og 19 Digitalt: 3.114 

3.60  3.69  3.79  3.102  3.104  

3.106 Eksamensoppg.: 5, 6 og 

19 Digitalt: 3.114 

ENG 

 

Oscar Wilde - The Model 

Millionaire 

 

Literary conversation during 

the week’s last lesson. 

Write notes to use in the literary 

conversation. 

Write notes to use in the 

literary conversation. 

Write notes to use in the 

literary conversation. 

SAM 

 

Rettsstaten og domstoler 

Les s.169-171 

Gjør oppgave 1 s.173 Gjør oppgave 1 og 4 s.173 Gjør: oppgave 4 og 5 s. 173 

NAT 

 

Pensum s.46 - 49. 

Karbonkjemi 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og forklar følgende begreper: fullstendig 

forbrenning, ufullstendig forbrenning, kokepunkt og smeltepunkt. 

KRLE 

 

Ansvaret for vår felles 

framtid 

Les s. 18-22 

Finn fire eksempler på hva du og 

familien din kan gjøre for å 

redusere utslipp av karbondioksid 

Gjør oppgave 1-3 s.23 Gjør oppgave 2 og 3 s. 23. 

Skriv ned dine egne 

refleksjoner/tanker rundt svaret 

ditt. 

TYSK 

 

Kap. 1 Jung – na und? 

Tekst E 

Seite18 

Les tekst E 

Oppg. A12 a 

Les og oversett tekst D 

Lær 8 gloser 

Oppg. A13 a 

 

Les og oversett tekst D 

Lær 12 gloser 

Oppg. A13 a 

Fransk 

 

Frankrike 

“Un petit concours” s. 34. 

Repetisjon av eiendomsord 

Lær gloser s. 54 til teksten “Un 

petit concours”. Jobb med 

presentasjonen din. 

Repeter grunntall s. 248-

249. Jobb med 

presentasjonen din. 

Repeter grunntall og ordenstall 

s. 248-249. Jobb med 

presentasjonen din. 

Spansk ¿Qué has hecho este 

verano? side 6 - 9 

Velg ut 10 ord som du kan bruke 

for å fortelle om sommerferien din. 

Skriv ned ordene og oversett til 

norsk.  

Bruk presens perfektum og 

fortell hva du har gjort i 

sommer. 

Skriv en dialog der du og en 

venn snakker om hva dere har 

gjort i sommer.  

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del1.pdf
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Presens perfektum side 91 

Eng 

ford 

Lesing i selvvalgt bok og 

samtale på engelsk. 

Samtale på engelsk. Samtale på engelsk med 

god uttale. 

Samtale på engelsk med variert 

ordforråd og veldig god uttale. 

VF 

Int.sam 

Int.Samf /organisasjoner  Gruppearbeid Gruppearbeid Gruppearbeid 

UTV 

 

Arbeide med hospitering Fortsette arbeidet fra uke 35 Fortsette arbeidet fra uke 35 Fortsette arbeidet fra uke 35 
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Arbeidsplan uke 37 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vurdering sidemål: 

Skriveøkt 
Forbered deg til skriveøkt 

MAT 

 

Pensum: s.310 - 326 

Geogebra 

8.7  8.8  8.9  8.12  8.21  8.27  8.33 

Eksamensoppg.: 15 

Eksamensoppg.: 12 

Digitalt: 8.27  8.29  8.31 

8.11  8.12  8.15  8.23  8.29  

8.33 

Eksamensoppg.: 15 

Eksamensoppg.: 12 

Digitalt: 8.27  8.29  8.31 

8.26  8.31  8.32  8.33 

Eksamensoppg.: 15 

Eksamensoppg.: 12 

Digitalt: 8.27  8.29  8.31 

 

ENG 

 

Ernest Hemingway - A Day’s 

Wait 

 

Literary conversation during 

the week’s last lesson. 

Have you experienced anything 

like Schatz did?  Either yourself, 

seen it in a film or read it in a book.  

Prepare to tell your peers about 

your experience. 

Write a set of questions to 

the text.  These should 

include comprehension 

questions. 

Do you consider it an act of 

bravery to face pain on your 

own, or does it take more 

courage for you to open up to 

other people?  In a journal 

entry, explain your answers to 

these questions. 

SAM 

 

Kriminalitet og straff 

Les s. 175-181 

Gjør oppg 7, 10 og 12 s.187 Gjør oppg 7-13 s.187 Gjør oppgave 1 og 4 s.189 

NAT 

 

Pensum s.50 - 53. 

Karbonkjemi 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og forklar hva som avgjør om et alkohol er løselig i 

vann. I forklaringen må du ta med kjennetegn for alkoholer, eksempler på alkoholer og 

bruksområder. 

KRLE 

 

Økosofien- å se 

sammenhengene mellom alt 

som lever 

Les s. 24-29 

Hva er en miljøbevegelse? Forklar. Gjør oppgavene 2 og 3 s. 27 Gjør oppgavene 4-5 s. 27 

TYSK 

 

Kap. 1 Jung – na und? 

Tekst F 

Seite 19 

Les tekst F 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst F 

Lær 8 gloser 

 

Les og oversett tekst F 

Lær 12 gloser 

 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
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Spansk ¿Qué has hecho este 

verano? side 6 - 9 

Presens perfektum side 91 

Velg ut 10 ord som du kan bruke 

for å fortelle om sommerferien din. 

Skriv ned ordene og oversett til 

norsk.  

Bruk presens perfektum og 

fortell hva du har gjort i 

sommer. 

Skriv en dialog der du og en 

venn snakker om hva dere har 

gjort i sommer.  

Fransk 

 

Frankrike Jobb med presentasjonen din. Jobb med presentasjonen 

din. 

Jobb med presentasjonen din. 

Spansk ¿Dónde han estado?  

side 10 -11 

Presens perfektum side 91 

Les brevene fra Eva og Juan 

Carlos. Hvor har de vært? 

Les brevene og finn ut hvor 

de har vært. Skriv hvor alle 

har vært på spansk. Hvor 

har du lyst til å reise? 

Skriv et kort svar på et av 

brevene. 

Eng 

ford 

Lesing i selvvalgt bok og 

samtale på engelsk. 

Samtale på engelsk. Samtale på engelsk med 

god uttale. 

Samtale på engelsk med veldig 

god uttale og variert ordforråd. 

VF 

Int.sam 

 

Int.Samf /organisasjoner  Gruppearbeid Gruppearbeid Gruppearbeid 

UTV Sjekke hospitering Sjekke ut hvor du er tildelt 

hospitering 

Sjekke ut hvor du er tildelt 

hospitering 

Sjekke ut hvor du er tildelt 

hospitering 
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Arbeidsplan uke 38 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Les side 17-19. 

 
Velg en tekst du skal lese for gruppen din. Vi jobber med muntlige framføringer. 

MAT 

 

Pensum: s.327 - 336. 

Geogebra. Proporsjonale, 

omvendt proporsjonale og 

kvadratiske funksjoner. 

8.41  8.44 

Eksamensoppg.: 16 

Eksamensoppg.: 13 

Digitalt: 8.49  8.50  8.56  8.57  8.58 

8.42  8.45  8.46 

Eksamensoppg.: 16 

Eksamensoppg.: 13 

Digitalt: 8.49  8.50  8.56  

8.57  8.58 

8.43  8.53  8.55 

Eksamensoppg.: 16 

Eksamensoppg.: 13 

Digitalt: 8.49  8.50  8.56  8.57  

8.58 

ENG 

 

Roald Dahl, Oscar Wilde & 

Ernest Hemingway 

Compare the way the three authors write. Comment upon specific literary means they use.  Give 

evidence from the texts. 

SAM 

 
Vurdering s. 157-181 

NAT 

 

Pensum s.54 - 57. 

Karbonkjemi 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og ta utgangspunkt i illustrasjonen på s.55 for å 

forklare forskjellen på sterke og svake syrer og hvorfor syrer kan virke som konserveringsmiddel. 

KRLE 

 

Repetisjon til prøve i uke 40 

s.7 -29 

   

TYSK 

 

Skriftlig vurdering 1 kapittel 1, torsdag. Les godt på tekster, gloser og oppgaver. 

Fransk 

 

Frankrike 

Muntlig vurdering 

Muntlig vurdering (en region). 

Spansk Skriftlig vurdering Skriv en tekst om sommerferien din.  

Eng 

ford 

Skriveoppgaver Diverse skriveoppgaver 

VF 

Int.sam 

Int.Samf /organisasjoner  Gruppearbeid/presentasjon Gruppearbeid/presentasjon Gruppearbeid/presentasjon 

38 Arbeide med hospitering Hvor skal du møte, og hva skal du 

ha med 

Hvor skal du møte, og hva 

skal du ha med 

Hvor skal du møte, og hva skal 

du ha med 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del1.pdf
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Arbeidsplan uke 39 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Les side 17-19. 

 

Forbered deg til framføring i uke 40. 

MAT 

 

Pensum: s.336 - 340 

Likninger med to ukjente; 

innsettingsmetode og 

addisjonsmetode. 

8.60  8.61  8.69  8.70 

Eksamensoppg.: 20 

Eksamensoppg.: 9 

Eksamensoppg.: 10 digitalt  

8.62  8.63  8.66  8.72  8.74  

8.75 

Eksamensoppg.: 20 

Eksamensoppg.: 9 

Eksamensoppg.: 10 digitalt  

8.64  8.65  8.68  8.73  8.76 

Eksamensoppg.: 20 

Eksamensoppg.: 9 

Eksamensoppg.: 10 digitalt  

 

ENG 

 

Reader’s Theatre We will work with different Reader’s Theatres at school.  Practise your part. 

SAM 

 

Kriminalitet og straff 

Les s. 182-187 

Oppgave 3 s.189 (jobbe i grupper 

på skolen) 

Oppgave 3 s.189 (jobbe i 

grupper på skolen) 

Oppgave 3 s.189 (jobbe i 

grupper på skolen) 

NAT 

 

Vi jobber med karbohydrater. 

KRLE 

 

Vi ser filmen “Loop”med 

blant andre Arne Næss 

 

   

TYSK 

 

Kap. 2 Gute Reise! 

Tekst B 

Seite 30 

Les tekst B 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser 

Fransk 

 

Film: “Bienvenue chez les 

ch’tis” 

   

Spansk Repetisjon av utvalgte emner  

 

Hospitering 

Arbeid med oppgaver på utdelt ark.  

Eng 

ford 

Engelsk samtale “At the café” 

VF 

Int.sam 

Int.Samf /organisasjoner  Gruppearbeid/presentasjon Gruppearbeid/presentasjon Gruppearbeid/presentasjon 

UTV Hospitering vid. skole 2 dager på vid. skole 2 dager på vid. skole 2 dager på vid. skole  

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V09_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del1.pdf
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 Kalender 1.periodeplan 
  
 

 Denne 
uken 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
34 

Literary 
conversation - 
Lamb to the 
Slaughter by 
Roald Dahl 

     

Uke 
35 

 
 
 
 

   Foreldremøte 
kl 19. 

 

Uke 
36 

Literary 
conversation - 
The Model 
Millionaire by 
Oscar Wilde 

     

Uke 
37 

Literary 
conversation - 
A Day’s Wait 
by Ernest 
Hemingway 

     

Uke 
38 

FSP- 
vurdering 
 
Samf- 
vurdering 
 

     

Uke 
39 

Hospitering i 
vid.skole 
 
 
 

     

 


