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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 torsdag 31.august kl 19 i gymbygget.  

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

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 37 Minitalk/videopresentasjon i engelsk, innlevering av labrapporter i naturfag 

 Uke 39 Prøve i fremmedspråk, innlevering av debattartikkel i norsk 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

 Uke 35  Elevrådsrepresentantene deltar på konferansen «Eg e den eg e». 

 Uke 35  Den kulturelle skolesekken: Badboy: Steroid   

 Uke 39   Hospitering i videregående skole. 
 

 

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 

Delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

 

Presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med relevant 

terminologi og formålstjenlig bruk av 

digitale verktøy og medier 

 

 

Skrive ulike typer tekster etter 

mønster fra eksempeltekster 

 

Skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

 

Uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

 

 

Gjenkjenne retoriske appellformer og 

måter å argumentere på 

 

 

Kontekst 

 

 

Terje Torkildsen: 

Dystopia 

 

 
https://www.reddbarna.no

/barnasvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 Viser riktig bruk av avsnitt, punktum, komma, 

utropstegn og spørsmålstegn. 

 Skriver tekster som har et variert og presist ordforråd 

og god bruk av virkemidler  

 Gjenkjenner retoriske appellformer og kan anvende 

argumentasjon i egne tekster 

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  

 Skriver tekster med noen grad av argumentasjon 

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.  

 Skriver tekster med et enkelt og lite variert språk 

https://www.reddbarna.no/barnasvalg
https://www.reddbarna.no/barnasvalg
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Arbeidsplan i norsk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

34 Tverrfaglig arbeid, norsk og samfunnsfag: 

Forberedelse til gallerivandring: 

Klassen deles i partigrupper, og trekker et parti dere skal jobbe med. Hver gruppe skal legge fram partiprogrammet til partiet sitt for andre grupper. 

Dere skal også presentere en eller flere stortingskandidater fra kandidatlistene til partiet. Alle skal også sette seg inn i programmet til et annet parti. 

Vi jobber på skolen og dere forbereder dere hjemme. 

 

35 Gallerivandring: 

Alle partigruppene er klar til å presentere programmet sitt og en eller flere stortingskandidater Alle har også satt seg inn i programmet 

til et annet parti. 

36 

 

 

Barnas valg: 7. september 

Debatt! To og to partigrupper møtes til debatt i klasserommet. Hvert parti lager et åpningsinnlegg der de presenterer hva partiet står for. Innlegget 

skal vare i ca 2 minutter. Aktuelle emner for debatten er: Skole/kunnskap, klima/miljø/naturvern og innvandring. Vær godt forberedt! Debatten blir 

vurdert. 

 

37 Debattartikkel: 

Du skal skrive en debattartikkel der du sammenlikner politikken til to politiske partier. Du skal finne likheter og ulikheter og argumentere for egne 

meninger. Vi skriver på skolen. 

Nynorsk: 

Gjer oppgåver frå utdelt hefte: veke 37 

38 Debattartikkel:  

Vi fortsetter prosessen med debattartikkelen på skolen 

Nynorsk: 

Gjer oppgåver frå utdelt hefte: veke 38 

39 Debattartikkelen leveres og vurderes med karakter. 

Nynorsk: 

Gjer oppgåver frå utdelt hefte: veke 39 
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English 
Topic Theme Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 

Oral 

Communicati

on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Communicate and 

converse about 

contemporary and 

academic topics 

 

 

Text booklet (Exam 

preparation 2013) 

“Phones Mean 

Freedom” 

“Banking Via a 

Cellphone and a 

Shack” 

“The Life and  Times 

of the Thunderbolt 

Kid” 

“The Giver” 

 

 

 

  

 

 

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 

 

 Communicates and converses about 

contemporary and academic topics 

 Explains what is meant by the term 

sustainability, and reflects upon 

good and bad practices 

 Uses a precise and nuanced language 

 

Comprehension and usage 

 

 Communicates about contemporary 

and academic topics 

 Considers and describes practices 

that are harmful or helpful to the 

environment. 

 

Reproduction of facts 

 

 Communicates about a few 

contemporary and academic topics 

 Gives examples of good and bad 

environmental practice 
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ENGLISH Work plan 1  
 

 

39 

 

Roman, litteratursamtale. 

Kontekst s 356 – 361. 

Nynorsk, grammatikk 

 

Litteratursamtale 

Tekstskriving 

Nynorsk, grammatikkoppgåver 

 

Litteratursamtale 

Tekstskriving 

Nynorsk, grammatikkoppgåver 

 

Litteratursamtale 

Tekstskriving 

Nynorsk, grammatikkoppgåv 

 

Week  Basis Reproduction  Usage and Comprehension Analysis and Reflection 

34 Text 1  

“Phones Mean Freedom” 

Find out who Bill Clinton is. 

Write down 5 facts about him.  

How important is your 

mobilephone to you? What would 

your life look like without your 

device? 

How important is the mobilephone to 

our society? What would life be like if 

there were no mobilephones? 

35 

 

Text 2 

“Banking Via a 

Cellphone and a Shack” 

Find 3 inventions that have 

changed the world in the past 30 

years. Write these down, along 

with when they were 

introduced. 

How can technological 

development help make the world 

a better place?  

What do you think is the most important 

technological advancement today? How 

has it changed the world? 

36 

 

The True Cost Find out what you can do to 

help the environment in your 

daily life. Give 3 examples. 

Show examples of business 

practices that are harmful to our 

environment. How are these 

practices harmful? 

Explain what the term “water footprint” 

means. In what ways do you think we 

can reduce our water consumption? 

37 Minitalk/Video 

assignment. 

Find an environmental/technological cause you are passionate about. Make a presentation either for the class, 

or on video where you speak your mind on the subject. Use sources critically, and make your point using 

examples. Your job is to show why your subject is important, and requires attention. 

38 

 

Text 3 

“The Life and  Times of 

the Thunderbolt Kid” 

How was life different for 

someone your age 30 years 

ago? Write down 3 examples.  

Talk to someone born before 1970. 

How was their life different from 

yours when they were your age? 

Talk to someone born before 1970. 

Do you think life has become better for 

kids today? Were there other kinds of 

challenges in their life? 

39 Text 4 

“The Giver” 

Find 10 adjectives in the text. 

What do these adjectives 

describe? 

What examples from the story tell 

us that the future is very different 

from the present? 

Why is it important that we show 

coming generations what life is like 

now? Do we put enough thought 

towards the future? 
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Matematikk 
Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 
 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Likninger 

 

 

 

 

 

 

Geometri og 

måling  
 

●  

● løyse likningar og 

ulikskapar av første grad og 

likningssystem med to 

ukjende og bruke dette til å 

løyse praktiske og 

teoretiske problem 

 

● gjere overslag over og 

berekne lengd, omkrins, 

vinkel, areal, overflate, 

volum, tid, fart og 

massetettleik og bruke og 

endre målestokk 

 

 

 

 

Grunntall 10 

 
Grunntall Ekstra 10 
 
Maximum 8-10 

 

Eksamensoppgaver 

2009-2017 
 

 

 

 

 

 

 

Muntlig   
Utvikle bruken fra et enkelt 

matematisk språk til å bruke 

presis fagterminologi og 

uttrykksmåte og presise 

begrep 
Skriftlig 
Bruke matematiske symbol 

og det formelle matematiske 

språket til å løse problem og 

presentere løsninger 
Lesing 
Forstå og bruke symbolspråk  
Regning  
Bruke symbolspråk, 

matematiske 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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Arbeidsplan i matematikk 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 

 

34 Oppvarming og repetisjon 

av tidligere stoff 

Oppgaver på skolen 

35 Likninger med en ukjent 

- de fire regneartene 

- flere brøkledd 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 

3.10, 3.11, 3.12 

3.13, 3.16, 3.28, 3.32, 3.35, 3.38, 

3.40, 3.42  

3.13, 3.16, 3.30, 3.32, 3.36, 3.37, 

3.42, 3.45, 3.46, 3.51 

  

36 Likninger med en ukjent 

- andregradslikninger 

- uoppstilte likninger  

- formelmanipulering 

3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.65, 

3.66, 3.72, 3.73, 3.74, 3.76, 

3.94  

3.55, 3.56, 3.58, 3.67, 3.68, 3.75, 

3.79, 3.85, 3.93, 3.95 

3.61, 3.69, 3.70, 3.81, 3.82, 

3.103, 3.104, 3.106, 3.107, 

3.109, 3.110 

37 Likninger med to ukjente 

- addisjonsmetoden 

- innsettingsmetoden 

8.60, 8.61, 8.69, 8.70 + eget ark 8.62, 8.63, 8.66, 8.71, 8.72, 8.74, 

8.75 

8.65, 8.67, 8.73, 8.76 + eget ark 

38 Likninger med to ukjente 

- Repetisjon 

- Grafisk løsning i geogebra 

Eget ark + 

 8.77, 8.78 skal leveres på google 

classroom 

Eget ark +  

8.77, 8.78 skal leveres på google 

classroom 

Eget ark + 

 8.79, 8.80 skal leveres på google 

classroom 

39 Repetisjon og forberedelse 

til tretimersprøve i uke 40 

Eget hefte fra lærer – fokus på likninger, geometri, og algebra 
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KRLE 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Lærestoff  

Kilder  

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Valg, ansvar, 

utfordringer  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Gjøre rede for 

begrepene etikk og 

moral og bruke etisk 

analyse med 

utgangspunkt i 

grunnleggende etisk 

tenkemåter 

 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, 

utfordringer  

s. 6 - 27 

 

Film 

 

Internett  

 

 

 

 

Muntlig:  

Kommunisere og forklare 

etikk, filosofi og verdivalg i 

samfunnet lokalt og globalt.  

  

Skriftlig:  

Uttrykke kunnskaper om 

etikk, filosofi og verdivalg i 

samfunnet lokalt og globalt. 

 

Lesing:  

Innhente informasjon, tolke, 

reflektere over fagstoff. 

 

Regning: 

Anvende ulike tidsregninger 

 

Digital:  

Utforske for å finne ulike 

presentasjoner og 

perspektiver. 

    

Analyserer og reflekterer 

 Gjøre rede for begrepene etikk og moral 

og bruke etisk analyse  

 Presentere noen betydningsfulle 

filosofer og diskutere deres ideer 

 Kunne drøfte verdivalg og aktuelle 

temaer i samfunnet lokalt og globalt. 

 Presentere økosofien 

 

Forstår og tolker 

 Gjøre rede for begrepene etikk og moral 

 Presenterer noen betydningsfulle 

filosofer 

 Kunne drøfte verdivalg i noen temaer i 

samfunnet lokalt og globalt. 

 Kan noe av økosofien 

  

Finner og henter ut informasjon 

 Kan noe om etiske spørsmål 

 Nevner en filosof 

 Kjenner til noe om verdivalg i samfunnet 

lokalt eller globalt 

 Kjenner til noe i økosofien 
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Uke Basis  Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker  Analyserer og reflekterer 

 

34/35 Hvordan kan vi tenke om rett 

og galt?  

Les s. 7 – 12 

Skriv ned forklaringen på etikk.  Gjør oppgave 3 s. 17 Gjør oppgave 4 og 5 s. 17. Bruk 

andre eksempler enn de som er 

nevnt i boka. 

  36 Moralske holdninger 

Les s. 13 – 17 

 

 

 

 

Skriv ned noen ord om hva slags 

person du egentlig ønsker å være. 

(snill, rettferdig osv.).  

 

Finn svar på disse spørsmålene: 
Hva er en filosof? 

Hva menes med antikken? 

Hva menes med 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 

Hvordan forstår du dydene (de 

positive egenskapene) den greske 

filosofen Platon snakker om: 

måtehold, mot, visdom og 

rettferdighet 

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. 

37 Ansvaret for vår felles framtid 

Les s. 18 - 23 

 

 

Oppgave 1 og 2 s. 23 Oppgave 1,2 og 3 s. 23 Hvorfor er klimaendringene en 

vanskelig moralsk utfordring for 

oss? 

 

38 Økosofi – å se sammenhengen 

mellom alt som lever. 

Les s. 24 - 27 

Oppgave 1 og 3 s. 27 Oppgave 1, 2 og 3 s. 27 Skriv et sammendrag fra sidene 

24 – 27. 

 

39  

Film  

 

Vurdering uke 40 – fredag 3 time. 

 



 

 
 

12 
 

Samfunnsfag 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Samfunnskunnskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforskaren 

● gjere greie for korleis 

ulike politiske parti 

fremjar ulike verdiar 

og interesser, knyte 

dette til aktuelle 

samfunnsspørsmål og 

argumentere for eige 

syn 

 

● gjere greie for 

politiske institusjonar 

i Noreg og deira 

rollefordeling og 

samanlikne dei med 

institusjonar i andre 

land 

 

● skrive 

samfunnsfaglege 

tekstar med presis 

bruk av fagomgrep, 

grunngjevne 

konklusjonar og 

kjeldehenvisningar 

 

Samfunnskunn

skap 8-10 

 

 

Barnasvalg.no 

(Barnas 

valgshow) 

 

 

https://www.st

ortinget.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 tallomfang om 

faglige tema. 

 

Digital  
Søke etter informasjon, 

utforske nettsteder og velge 

relevant informasjon. 

Analyserer og reflekterer 

● Gjør rede for verdier og interesser til 

ett politisk parti, og sammenlikner 

dette med et annet parti.  

● Gjør rede for aktuelle 

samfunnsspørsmål som partiet er 

opptatt av, og argumenterer for sitt 

eget syn 

  

Forstår og tolker 

● Gjør rede for verdier, og interesser til 

ett politisk parti, og sammenlikner 

dette til en viss grad med et annet 

parti. 

● Gjør rede for aktuelle 

samfunnsspørsmål som partiet er 

opptatt av, og gir uttrykk for egne 

synspunkt 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjør kort rede for interesser til et 

politisk parti 

● Gjør rede for enkelte spørsmål som 

partiet er opptatt av 
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Arbeidsplan i Samfunnsfag 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 
 

Forstår og tolker 

 
 Analyserer og reflekterer 

 

 

34 

Samfunnskunnskap s. 87-90 Demokrati som styreform.  

Hva betyr ordet demokrati? Lag et tankekart om det du forbinder med demokrati.  

 

Arbeid i partigrupper og finn stoff om ditt/dine parti (Se norsk). 
https://www.reddbarna.no/de-politiske-partiene 

 

35 

Les s. 90-92 

 

Arbeid i partigrupper og finn stoff om ditt/dine parti (Se norsk). 

https://www.reddbarna.no/de-politiske-partiene 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-

undervisning/Undervisningsfilmer/animasjonsfilm-om-stortingsvalg/ 

 
 

36 
 

Les s.96-103 

“Barnas valgdag” 4- 

7.september 

Debatt i klasserommet samfunnsfag/norsk. Se plan i norsk. Still godt forberedt! 

37 Stortingsvalg 11. september. Hva skjer etter valget? Skriv et sammendrag av artikkelen. 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Valg-og-

konstituering/Stortingsvalg/Forberedelser-til-et-nytt-storting/ 

38 Statsformer 

Les s. 101-103 i 

«Samfunnskunnskap 8-10» 

Les s.101-103 om ulike 

statsformer og forklar begrepene 

monarki, republikk, demokrati 

og diktatur.  

Les s. 101-103. Lukk leseboka og 

skriv et avsnitt hvor du forklarer 

hovedforskjellene forskjellen på 

demokrati og diktatur. Bruk 

eksempler.  

Sokratesspørsmål:  

Skriv et avsnitt hvor du 

diskuterer spørsmålet. 

1. Hva er det 

viktigste i et 

samfunn- 

rettigheter eller 

plikter?  

39 Repeter s. 102 Sammenlikne valget med valg i andre land. Les artikkelen: 

http://www.adressa.no/nyheter/utenriks/2010/10/10/De-milit%C3%A6re-styrer-alt-i-Nord-Korea-

859541.ece 

Hvorfor kan en omtale Nord-Korea som et diktatur? 

https://www.reddbarna.no/de-politiske-partiene
https://www.reddbarna.no/de-politiske-partiene
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/Undervisningsfilmer/animasjonsfilm-om-stortingsvalg/
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/Undervisningsfilmer/animasjonsfilm-om-stortingsvalg/
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Valg-og-konstituering/Stortingsvalg/Forberedelser-til-et-nytt-storting/
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Valg-og-konstituering/Stortingsvalg/Forberedelser-til-et-nytt-storting/
http://www.adressa.no/nyheter/utenriks/2010/10/10/De-milit%C3%A6re-styrer-alt-i-Nord-Korea-859541.ece
http://www.adressa.no/nyheter/utenriks/2010/10/10/De-milit%C3%A6re-styrer-alt-i-Nord-Korea-859541.ece
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Naturfag 
Hovedområde 

 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerspiren 
●  

Undersøke hydrokarboner, 

alkoholer, karboksylsyrer og 

karbohydrater, beskrive stoffene 

og gi eksempler på 

framstillingsmåter og 

bruksområde. 

● Forklare hvordan vi kan 

produsere elektrisk energi fra 

fornybare og ikke-fornybare 

energikilder, og diskutere hvilke 

miljøeffekter som følger med 

ulike måter å produsere energi 

på 
 

 

Formulere testbare hypoteser, 

planlegge og gjennomføre 

undersøkelser av dem og 

diskutere observasjoner og 

resultater i en rapport. 

 

Eureka! 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 

● 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. 
● Sammenlikner likheter og forskjeller 

mellom ulike energikilder. 
 

Forstår og tolker 

● Beskriver oppbygningen av ulike stoffer 

innenfor organisk kjemi, og gir 

eksempler på fremstillingsmåter og 

bruksområder. 
● Gjennomfører undersøkelser og forsøk, 

og presenterer resultater, analyser og 

konklusjoner i en rapport 
● Beskriver kjennetegn på fornybare og 

ikke-fornybare energikilder. 
 

Finner og henter ut informasjon 

● Nevner grunnstoff som danner ulike 

forbindelser i organisk kjemi. 
● Skriver enkle rapporter fra 

undersøkelser og forsøk 
● Nevner ulike fornybare og ikke-

fornybare energikilder 
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Arbeidsplan i naturfag 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

34 

 

Kapittel 3 – 

Karbonatomets kjemi 

Les s. 44 – 47 

- Organisk kjemi og 

C-atomet 
- Hydrokarboner 

Gjør nøkkelspørsmål side 45. 

 

35 

 

Les. 46 - 53 

- Hydrokarboner 
- Alkoholer 

Skriv labrapport. 

Se kjennetegn på måloppnåelse, og følg tips og råd gitt av faglærer. 

 

36 

 

Les s. 54 – 57 

- Karboksylsyrer 
Skriv labrapport. 

Se kjennetegn på måloppnåelse, og følg tips og råd gitt av faglærer. 

 

37 

 

Kapittel 7 – 

Karbohydrater 

Les s. 132 – 139   

Skriv labrapport. 

Se kjennetegn på måloppnåelse, og følg tips og råd gitt av faglærer. 

 

Et samlet dokument på minimum to (2) labrapporter leveres til vurdering på google classroom  

 

38 

 

Kapittel 12 – Produksjon 

av elektrisk energi 

Les s. 228 - 231 

- Fornybare 

energikilder 

Skriv to faktasetninger fra hvert av 

avsnittene på side 230 – 231.  

Forklar hvordan vann fra havet kan bli til elektrisk energi. Bruk vannets 

kretsløp og energikjeder som utgangspunkt. 

 

39 

 

Les s. 232 – 233 

- Ikke-fornybare 

energikilder 

Finn ut hva som er ikke-fornybare 

energikilder, og skriv kort om de 

ulike. 

Kull er det mest brukte fossile brenselet på verdensbasis. Forklar hva årsaken 

til dette kan være, og hvordan vi kan skape elektrisk energi ved hjelp av kull.  
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Deutsch 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon  

 

 

 

 

 

 

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 utrykke meninger og 

følelser 

 Kan 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 kapittel 
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Arbeidsplan i tysk 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

34 

Kap. 1 Jung – na und? 

Tekst B 

 

Les tekst B 

Gjør oppg. A4 a 

 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser  

Oppg. A4 a og b 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser  

Oppg. A4 a og b 

 

35 

 

Kap. 1 Jung – na und? 

Tekst D 

 

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 

 

36 

 

Kap. 1 Jung – na und?  

Tekst E 

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 

 

37 

 

Kap. 1 Jung – na und? 

Tekst F 

 

Les tekst F 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst F 

Lær 8 gloser 

 

Les og oversett tekst F 

Lær 12 gloser 

 

 

38 

 

 

Skriftlig prøve fredag i kapittel 1. Les på tekster, gloser og oppgaver. 

 

39 

 

Kap. 2 Gute Reise! 

Tekst B 

Les tekst B 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser 
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Frankrike og 

regioner 

 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige 

og muntlige tilpassede og 

autentiske tekster i ulike sjangre 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

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. 

 

Utdelte ark 

 

Internett 

 

Film: 

Bienvenue 

chez les 

ch’tis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Arbeidsplan i fransk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

34 

 

 

Repetisjon av verb og 

artikler 

Frankrike (hefte + s. 20) 

 

Velg én region som du vil finne ut mer om. 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 37/38.  

 

 

35 

 

Frankrike 

Paris 

 

 

Les de to første avsnittene om 

Paris s. 14 og lær deg 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 exercice 2 s. 

17. 

Jobb med presentasjonen din. 

 

36 

 

 

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. 

 

37 

 

 

Frankrike 

 

Jobb med presentasjonen din. 

 

Jobb med presentasjonen din. 

 

Jobb med presentasjonen din. 

 

38 

 

 

Frankrike 

 

Muntlig framføring 

 

39 

 

 

Film: «Bienvenue chez les 

ch’tis» 
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Español 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

 

Kommunikasjon 

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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Arbeidsplan i spansk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

34 

 

Repetisjon verb og 

ordforråd  

 

Se gjennom ordkort på Brainscape og ta testen på Google classroom.  

 

35 

 

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. 

 

36 

 

¿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.  

 

37 

 

¿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. 

 

38 

 

Skriftlig vurdering Skriv en tekst om sommerferien din.  

 

39 

 

Repetisjon av utvalgte 

emner  

 

Hospitering 

Arbeid med oppgaver på utdelt ark.  
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Engelsk fordypning 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff/kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 Utforsking av 

språk og tekst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og mening 

 

Eksperimentere med enkle 

oversettelse mellom norsk og 

engelsk, skriftlig eller muntlig, og 

samtale om hvordan mening endres i 

forhold til ordvalg 

 

Eksperimentere med ulike skriftlige 

og muntlige uttrykksmåter i ulike 

sjangere 

 

 

 

 

 

Formidle egne opplevelser av 

musikk og film eller teater til andre 

 

Ta utgangspunkt i tekster som 

gjenspeiler kultur og samfunn i 

engelskspråklige land, og bruke 

digitale verktøy til å produsere 

tekster som profilerer eget 

lokalsamfunn 

 

 

Utdelt materiale 

 

Internett 

 

Samtale med kjente 

som levde i 1960- 

årene 

Muntlig og  

 Skriftlig 
Både å kunne 

lytte og å kunne 

lese 

Lese 
Skaffe seg 

innsikt på tvers 

av kulturer og 

fagfelt 

Regne 
Kunne 

nødvendige 

uttrykk (innen 

regning) på 

engelsk 

Digitalt 
Mulighet for 

autentisk bruk 

av språket 

 

 

Analysere og reflektere 

•     Snakke og skrive flytende og korrekt om          

            flere emner                                 

•     Variert bruk av ord og uttrykk i samtale      

            

 

 

 

 

Forstå og bruke 

● Snakke og skrive flytende og korrekt 

om  flere emner , men ikke 

nødvendigvis helt feilfritt, om flere 

emner 

● Bruke ord og uttrykk i samtale 

 

 

Gjengi 

● Kunne uttrykke egne meninger om flere 

emner 

● Kunne bruke en del uttrykk i samtale 
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Week Basis Reproduction of facts 
 

Comprehension and usage 

 
 Analysis and evaluation 

 

 

34 

“Phones mean freedom” 

 

How important is your mobilphone to 

you?  Write your answer down using 

your Ipad, and prepare to tell your 

answer for a friend and in class on 

Friday. 

How important is your mobilphone 

to you? What would your life look 

like without your phone? Write 

your answer down using your Ipad, 

and prepare to tell your answer for 

a friend and in class on Friday 

How important is the mobilphone  

to our society? Write your answer 

down using your Ipad, and prepare 

to tell your answer for a friend and 

in class on Friday 

 

35 
 

Graham Bell  or Steve Jobs? Make a short biography of one of the 

persons mentioned, and prepare to tell it 

in class week 36. 

Make a short biography of one of 

the persons mentioned, and prepare 

to tell it in class week 36. 

Make a short biography of one of 

the persons mentioned, and prepare 

to tell it in class week 36. 

36 Giving your lecture .   Giving your lecture Giving your lecture Giving your lecture 

37  Listening to music –  

 

You are supposed to listen to The 

Rolling Stones “Off the Hook” and/or 

The Electric Light Orchestra (ELO) 

“Telephone line”. Say a few words of 

what the song is about, and which one 

you prefer and why? 

Use Spotify or Youtube 

You are supposed to listen to The 

Rolling Stones “Off the Hook” 

and/or The Electric Light Orchestra 

(ELO) “Telephone line”. Say a few 

words of what the song is about, 

and which one you prefer and why? 

Use Spotify or Youtube 

You are supposed to listen to The 

Rolling Stones “Off the Hook” 

and/or The Electric Light Orchestra 

(ELO) “Telephone line”. Say a few 

words of what the song is about, 

and which one you prefer and why? 

Use Spotify or Youtube 

38 The Rolling Stones recorded 

this song in 1964. 

 

How was life different for someone 

your age at that time? Ask people 

thatyou know lived at thattime and ask 

them. Write down your answers, and 

prepare to tell in class next week. 

How was life different for someone 

your age at that time? Ask people 

thatyou know lived at thattime and 

ask them. Write down your 

answers, and prepare to tell in class 

next week. 

How was life different for someone 

your age at that time? Ask people 

thatyou know lived at thattime and 

ask them. Write down your 

answers, and prepare to tell in class 

next week. 

39 Prepare your presentation of 

how you think it was to live 

in the 1960`s. 

Presentation Presentation Presentation 
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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 

Google SketchUp 

 
http://www.boligabc.no

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.boligabc.no/
http://www.boligabc.no/
http://www.boligabc.no/
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Arbeidsplan i teknologi i praksis 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

34 

 

Oppstart av de ulike 

prosjektene 

FIRST Lego League 

«Bygg ditt eget modellhus» 

 

35 

 

Planlegging og utvikling av 

skisser 

FIRST Lego League 

«Bygg ditt eget modellhus» 

 

36 

 

Planlegging og utvikling av 

skisser 

FIRST Lego League 

«Bygg ditt eget modellhus» 

 

37 

 

Utvikling av huset FIRST Lego League 

«Bygg ditt eget modellhus» 

 

38 

 

Utvikling av huset FIRST Lego League 

«Bygg ditt eget modellhus» 

 

39 

 

Utvikling av huset FIRST Lego League 

«Bygg ditt eget modellhus» 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Møter presist og kler seg etter vær 

 Viser evne til å utfordre egne fysiske 

ferdigheter 

 Samhandler, veileder og motiverer andre 

elever i utvalgte aktiviteter  

 

Forstår og tolker 

 Samhandler, veileder og viser medelever i 

utvalgte aktiviteter 

 Trener på å utfordre egne fysiske ferdigheter 

 

Finner og henter ut informasjon 

 Deltar og samhandler med andre elever i 

ulike aktiviteter 
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Uke Basis 

 

34 

 

Møt opp ved 

gymsalen. Husk 

klær etter vær ! 

 

Friluftsliv / orientering 

 

35 

Møt opp ved 

gymsalen. Husk 

klær etter vær ! 

 

Friluftsliv / orientering 

36 Møt opp ved 

gymsalen. Husk 

klær etter vær ! 

 

Friluftsliv / orientering 

37 Møt opp ved 

gymsalen. Husk 

klær etter vær ! 

 

Ballspill / Friidrett 

38 Møt opp ved 

gymsalen. Husk 

klær etter vær ! 

 

 

Ballspill / Friidrett 

39 Møt opp ved 

gymsalen. Husk 

klær etter vær ! 

 

 

Ballspill / Friidrett 
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Programmering 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Koding Bruke flere 

programmeringsspråk (...) 

 

Bruke grunnleggende 

prinsipper i programmering, 

slik som løkker, tester, 

variabler, funksjoner og enkel 

brukerinteraksjon 

 

Utvikle og feilsøke 

programmer som løser 

definerte problemer, inkludert 

realfaglige problemstillinger 

og kontrollering eller 

simulering av fysiske objekter 

 

Gjøre rede for hvordan 

datamaskiner og programmer 

fungerer, inkludert et utvalg 

utbredte programmeringsspråk 

og deres bruksområder 

http://oppg

aver.kidsak

oder.no/scr

atch/index.

html 
 

Integrert i kompetansemålene  

 

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

01/Hele/Grunnleggende_fer 

digheter 

 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

 Bruker scratch-editoren til å lage avanserte 

programmer 

 Bruker og utnytter grunnleggende prinsipper i 

programmering 

 Lager programmer som løser definerte 

kompliserte problemer 

 Gjør rede for hvordan datamaskiner og 

programmer fungerer 

Forstår og tolker 

 Bruker scratch-editoren til å lage enkle 

programmer 

 Bruker de fleste grunnleggende prinsipper i 

programmering 

 Lager programmer som løser definerte problemer 

 Forklarer enkelt hvordan datamaskiner og 

programmer fungerer 

Finner og henter ut informasjon 

 Bruker scratch-editoren 

 Bruker noen grunnleggende prinsipper i 

programmering 

 Følger gitte oppskrifter for programmer som løser 

noen enkle definerte problemer 

 Kjenner til hvordan datamaskiner og programmer 

fungerer 
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

34 Oppstart Scratch http://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/index.html  

Her deler vi inn i to nivå: de som har hatt programmering fra før, og de som er ferske i faget.  

35 Scratch forts. http://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/index.html  

Utfordring: lag en automatisk gressklipper 

 

36 Scratch forts. http://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/index.html  

Utfordring: lag et program som tar for seg en eksperimentell sannsynlighetshendelse (f.eks. myntkast, 

terningskast osv) 

 

37 Scratch forts. Start arbeidet med å utvikle et spill. Kriterier blir lagt ut på google classroom. 

38 Scratch forts. Arbeid videre med eget spill 

39 Scratch forts. Arbeid videre med eget spill 

 

  

http://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/index.html
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Kunst og håndverk 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Visuell 

kommunikasjon 

Mønster og 

ornamentikk 

 

Dokumentere 

eget arbeid 

underveis i 

prosessen 

 

 

Design 

 

Trearbeid 

 

Leire  

 

Tekstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilisere motiver med utgangspunkt i 

egne skisser i arbeid med mønster 

[…] 

 

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 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 

 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 kvalitet 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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L E I R E  –  F O R M E R   I   R A K U 

 

Kompetansemål: 

● Designe produkt ut frå ein kravspesifikasjon for form og 

funksjon 

● Stilisere motiv med utgangspunkt i eigne skisser i arbeid 

med mønster […] 

● Lage funksjonelle bruksgjenstandar og vurdere kvaliteten 

på eige handverk 

● Dokumentere eige arbeid i multimediepresentasjonar 

 

Arbeidsplan: 

I denne oppgåva skal du lage ein kopp eller skål i leire. Me skal lære om og reflektere over 

kva som kjenneteiknar ei god form, og bruke dette for å designe ein funksjonell gjenstand. 

Gjenstandane skal brennast i raku, som er ein gamal asiatisk teknikk for å brenne keramikk. 

Brennemetoden gir spennande glansfulle fargar og ei krakelert overflate.  

Du skal: 

● Arbeide med skisser, mønster, form og funksjon 

● Jobbe med å forme gjenstandar i handa, bygge i pølseteknikk, kjevle og forme 

● Vurdere forskjellige løysingsalternativ og lage små prøvar i leire i ulike teknikkar 

● Lage eit funksjonelt produkt i leire 

● Bli kjent med raku og dekorere gjenstanden med glasur og oksid 

● Dokumentere, vurdere og presentere eige arbeid 

 

Kjenneteikn på måloppnåelse 

Finn og hentar ut 
informasjon 

Forstår og tolkar Analyserer og reflekterer 

● Teiknar skisser og 

lagar utprøvingar 

som viser ideane 

mine 

● Lagar ein 

gjenstand i leire 

ved hjelp av lærar 

● Beskriv eige 

arbeid 

● Teiknar skisser og 

lagar utprøvingar 

for å utvikle ein av 

ideane mine 

● Forklarar val av idé 

● Lagar ein 

funksjonell 

gjenstand i leire 

● Beskriv ulike 

løysingsalternativ 

● Vurderer kvalitet 

på eige arbeid 

● Teiknar skisser og lagar 

utprøvingar for å utvikle 

fleire idear 

● Drøfter og forklarar val av 

idé 

● Lager ein funksjonell og 

godt bearbeida gjenstand  

● Analyserer prosessen og 

gjer greie for val som er 

gjort undervegs 

● Reflekterer over kvalitet 

på eige arbeid og kva som 

kunne blitt gjort annleis 
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VATTERT BRIKKE/ DUK 

 

Kompetansemål: 

 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 

 

Arbeidsplan: 

I denne oppgaven skal du lage en vattert brikke/duk. 

Du skal: 

 Arbeide med skisser, form og funksjon 

 Vurdere forskjellige løsningsalternativ og lage nøyaktig arbeidstegning med mål og 

farger 

 Jobbe med egnede redskaper – målebånd, saks, knappenåler, symaskin, synål, 

strykejern osv. 

 Lage en vattert brikke/duk 

 Vurdere eget arbeid i en skriftlig dokumentasjon 

 

Kjennetegn på måloppnåelse: 

Finner og henter ut 
informasjon 

Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 Tegner skisser 
som viser ideene 
mine 

 Lager vattert 
brikke/duk ved 
hjelp av lærer 

 Beskriver eget 
arbeid 

 Tegner skisser for å 
utvikle en av ideene 
mine 

 Forklarer valg av idè 

 Lager en vattert 
brikke/duk 

 Beskriver ulike 
løsningsalternativ 

 Vurderer kvalitet i 
eget arbeid 

 Tegner skisser for å 
utvikle flere ideer 

 Drøfter og begrunner 
eget valg av idè 

 Lager vattert brikke/duk 

 Analyserer prosessen og 
redegjør for valg som er 
gjort underveis 

 Reflekterer over kvalitet 
på eget arbeid og hva 
som kunne vært gjort 
annerledes 
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T R E A R B E I D – S P I S E F J Ø L 

 

Kompetansemål: 

 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 

 

Arbeidsplan: 

I denne oppgaven skal du lage en spisefjøl, i tre. 

Du skal: 

 Arbeide med skisser, form og funksjon 

 Vurdere forskjellige løsningsalternativ og lage nøyaktig arbeidstegning med mål og 

farger 

 Jobbe med egnede redskaper – håndsag, rasp, fil, pussepapir, kniv, borr osv. 

 Lage et funksjonelt produkt i tre 

 Vurdere eget arbeid i en skriftlig dokumentasjon 

 

Kjennetegn på måloppnåelse: 

Finner og henter ut 
informasjon 

Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 Tegner skisser 
som viser ideene 
mine 

 Lager spisefjøl og 
anheng ved hjelp 
av lærer 

 Beskriver eget 
arbeid 

 Tegner skisser for å 
utvikle en av ideene 
mine 

 Forklarer valg av idè 

 Lager en spisefjøl 

 Beskriver ulike 
løsningsalternativ 

 Vurderer kvalitet i 
eget arbeid 

 Tegner skisser for å 
utvikle flere ideer 

 Drøfter og begrunner 
eget valg av idè 

 Lager spisefjøl 

 Analyserer prosessen og 
redegjør for valg som er 
gjort underveis 

 Reflekterer over kvalitet 
på eget arbeid og hva 
som kunne vært gjort 
annerledes 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

Fotball 

Volleyball 

Lek 

Friluftsliv 

 

 

 

 

Friluftsliv 

 

 

 

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 

 

Praktisere friluftsliv i ulike 

naturmiljø og gjøre rede for 

allemannsretten 

 

Bruke lek og ulike 

treningsformer for å utvikle egen 

kropp og helse 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Formidler regler og 

spill i samhandling. 

Forklarer og veileder 

andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultat 

 

Digital  

Informasjonssøk 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

 Behersker oppvarmingsøvelser for valgt 

aktivitet 

 Kan gjøre rede for allemannsretten 

 Kan grunnleggende prinsipper for trening  

 Praktiserer fair play ved å bruke egne 

ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre 

gode 

Forstår og tolker 

 Kan lede noen oppvarmingsøvelser 

 Vet noe om hva begrepet allemannsretten 

innebærer 

 Kan noen prinsipper for trening  

 Praktiserer fair play 

 

Finner og henter ut informasjon 

 Deltar på idrettsaktiviteter 

 Deltar i lekaktiviteter innen friluftsliv 
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Uke Aktivitet/idretter 

 

34 

 

 

Fotball/Lek 

35 

 

 

Fotball/Lek 

36 

 

 

Fotball/Lek 

 

37 

 

 

Friluftsliv/Lek i Sørmarka - Allemannsretten  

 

38 

 

 

Volleyball/lek 

 

39 

 

 

Volleyball/Lek 
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Musikk 

 

Hovedområde 

 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Komponering 

 

 

 

 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke digitalt opptaksutstyr 

og musikkprogram til å 

manipulere lyd og sette 

sammen egne 

komposisjoner. 

Øve inn og framføre et 

repertoar av musikk fra ulike 

sjangere med vekt på 

rytmisk musikk 

Velge uttrykk og 

formidlingsform i egen 

musisering og grunngi 

valgene 

Skape egne danseuttrykk 

med utgangspunkt i 

musikkens karakter 

 

 

 

 

 

CD-er 

 

Gosenrevyens 

musikkatalog 

 

 

Digitale verktøy for 

musikkredigering 

 

 

 

 

 

 
Lesing 

Tolker og forstår ulike 

musikalske uttrykk, symboler, 

tegn og former for notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for 

notasjon, og spiller inn et 

stykke som kan tas vare på.  

Muntlig   

Synger, deltar i samspill. 

Formidler musikalsk 

opplevelse, setter ord på hva 

en hører, og selv ønsker å 

uttrykke og å formidle 

 

Regning  

Er kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike 

musikalske mønstre, 

variasjoner og former 

 

Digitale verktøy  

Bruker nettsteder for å finne 

sanger, musikk, og ressurser 

til egen musisering 

 
Analyserer og reflekterer 

 

 Bruker digitalt opptaksutstyr og 

musikkprogram til å manipulere lyd og 

sette sammen egne komposisjoner med 

god rytme og melodi 

 Fremfører alle sangene med god rytme 

og melodi 

 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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Uke: Sang Komponering Samspill 

34 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

35 1 2 3 

36 1 2 3 

37 1 2 3 

38 1 2 3 

39 2 3 1 

40 2 3 1 

41 Høstferie 

42 2 3 1 

43 2 3 1 

44 2 3 1 

45 3 1 2 

46 3 1 2 

47 3 1 2 

48 3 1 2 

49 3 1 2 

50 3 1 2 

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 
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Kalender uke 34-39 
  
AUGUST 

U
K
E  
3
4 
 
 

 

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

 

 

 

 

Skolestart 

 

   
 

 
TURDAG 
Vi går rundt 
Stokkavannet og 
spiser lunsj ved 
Speidermarka. 

 
AUGUST- SEPTEMBER 

U
K
E   

Denne uken Mandag 28.aug Tirsdag 29.aug Onsdag 30.aug Torsdag 31.aug Fredag 1.sept 

    
 
 
 
 

 
Foreldremøte kl. 
19 i Gymsalen. 

 
Besøk av 
Kulturtanken: 
Badboy: Steroid 
 
Konferansen: Ege 
den eg e 

 
SEPTEMBER 

U
K
E  
3
6 
 

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

 

 

    

 
SEPTEMBER                 

U
K
E  
3
7 
 

 

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

Innlevering av 
labrapporter 

Minitalk/ 
videopresentasjon i 
engelsk 

 

 

 

    

 
SEPTEMBER 

U
K
E 
3
8 
 

 

Denne uken Mandag 18.sept Tirsdag 19.sept Onsdag 20.sept Torsdag 21.sept Fredag 22.sept 
 

FSP vurdering 

Innlevering av 
debattartikkel i norsk 

 

 

 

 

    
 

 
SEPTEMBER 

U
K
E  
3
9 
 

 

Denne uken Mandag 25.sept Tirsdag 26.sept Onsdag 27.sept Torsdag 28.sept Fredag 29.sept 
Hospitering i videregående 
skole. 
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