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Harald Oscar Sohlberg ( 1869- 1935) var en  

norsk, nyromantisk billedkunstner. Han arbeidet 

med oljemaleri, akvarell, tegning,litografi og radering. Vinternatt 

i Rondane, også kalt Vinternatt i fjellene, er det mest kjente bildet. Det lagde 

han i flere utgaver, både som oljemaleri og fargelitografi. Den første utgaven 

ble til i 1901. Hovedutgaven, det vil si det store oljemaleriet 

i Nasjonalgalleriet, ble imidlertid ikke ferdig før vinteren 1913–1914, etter at 

det var påbegynt i 1911. Siden arbeidet han videre med motivet som 

fargelitografi, og også en maleriutgave i de siste leveårene. Til sammen finnes 

det, i tillegg til alle litografiene, 20 utgaver av bildet, de fleste 

i vannfarger eller i blandet teknikk på papir. 

http://no.wikipedia.org/wiki/1869
http://no.wikipedia.org/wiki/1935
http://no.wikipedia.org/wiki/Nyromantikken
http://no.wikipedia.org/wiki/Maler
http://no.wikipedia.org/wiki/Oljemaleri
http://no.wikipedia.org/wiki/Akvarell
http://no.wikipedia.org/wiki/Tegning
http://no.wikipedia.org/wiki/Litografi
http://no.wikipedia.org/wiki/Radering
http://no.wikipedia.org/wiki/Rondane
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Fargelitografi&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1901
http://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalgalleriet
http://no.wikipedia.org/wiki/1913
http://no.wikipedia.org/wiki/1914
http://no.wikipedia.org/wiki/1911
http://no.wikipedia.org/wiki/Vannfarger
http://no.wikipedia.org/wiki/Papir
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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 
Utviklingssamtalene starter opp i uke 47. Invitasjon og skjema med foreløpige vurderinger i de ulike 

fag sendes hjem med elevene. 

Foreldremøte om nettvett og nettmobbing mandag 20.november kl. 18.30. Se informasjon på skolens 

hjemmeside. 

I samarbeid med FAU arrangeres det i tradisjonens tro Julemarked torsdag 7.desember. 

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

Skolemiljø 
I uke 47 arrangeres Gosenugå for første gang. Vi skal blant annet ha fokus på nettvett, respekt, 

likeverd og forebygging av mobbing og krenkelser. Elevrådet står for mange aktiviteter denne uken.  

Sunn livsstil 

 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. Det serveres nå havregrøt, noe som er veldig populært. 

Elevene kan også forsyne seg med knekkebrød og pålegg. 

I lunsjen tilbyr kantinen salat, varm mat, økologisk brødmat og meieriprodukter. 

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

   

Vurdering – Se kalender bakerst i planen  

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer  

 Uke 47 Gosenugå 

 Uke 49 Julemarked  

 Uke 50 Markering av Lucia- dagen med besøk fra Gosen barnehage 

 Uke 51 Juleball onsdag 20.desember, julekonsert 21.desember 
  

 

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 

Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke 

ut relevant informasjon i muntlige tekster 
 
Samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre tolkende 

opplesing og dramatisering 
 
Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike 

sjangere og medier på bokmål og nynorsk og 

formidle mulige tolkninger 

Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, 

kontraster og sammenligninger, symboler og 

språklige bilder [...] 

Gi eksempler på og kommentere hvordan 

samfunnsforhold, verdier og tenkemåter 

framstilles i oversatte tekster fra samisk og 

andre språk 

Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg 

sentrale samtidstekster og noen klassiske 

tekster i norsk litteratur 
 

  

 

Kontekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Kommunisere med andre og 

uttrykke kunnskap, tanker og ideer 
 

Skriftlig 
Uttrykker, bearbeider og 

kommuniserer tanker og meninger 
 

Lesing 
Engasjere seg i tekster og få innsikt 

i andre menneskers tanker, 

opplevelser og skaperkraft 
 

Regning 
Tolke og forstå informasjon i 

tekster som inneholder tall, 

størrelser eller geometriske figurer 
 

Digital  
Bruke digitale medier og verktøy til 

å innhente informasjon og redigere 

tekster 

Analyserer og reflekterer 
 Leser tålmodig og interessert, selv der 

teksten er mer krevende 

 Møter godt forberedt til litteratursamtaler 

ved å ha lest avtalt tekst og gjort 

oppgavene 

 Deltar i samtalen gjennom å bidra med 

innspill, lytte oppmerksomt og invitere 

andre inn i diskusjonen 

 Gjenkjenner virkemidler og presenterer 

tema og uttrykksmåter i tekstene 

 Tolker og samtaler om form, innhold og 

formål i litteratur 

 Dramatiserer med innlevelse  

 Framfører replikkene uten manus og med 

god stemmebruk 

 
Forstår og tolker 

 Leser avtalte tekster  

 Møter forberedt til litteratursamtalene  

 Deltar i samtalen og kommer med noen 

innspill 

 Presenterer tema i noen av tekstene 

 Gjengir innholdet i tekstene og tolker noe 

 Dramatiserer med noen grad av innlevelse 

 Framfører noen replikker uten manus  

 
Finner og henter ut informasjon 

 Deltar i litteratursamtaler 

 Gjengir noe av innholdet i tekstene 

 Deltar i dramatisering 
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Arbeidsplan i norsk 
 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

47 Klassisk og moderne litteratur 
Faderen av Bjørnstjerne Bjørnson 
Nynorsk 

Forbered deg til litteratursamtaler på skolen.  
 
Nynorsk: Skriv eit samandrag av Faderen på nynorsk. Lever på Classroom. 

48 Klassisk og moderne litteratur 
Karen av Alexander Kielland 
Nynorsk 

Forbered deg til litteratursamtaler på skolen.  
 
Nynorsk: Skriv eit samandrag av Karen på nynorsk. Lever på Classroom. 

49 
 

Karens Jul av Amalie Skram 
 
Nynorsk 

Forbered deg til litteratursamtaler på skolen.  
 
Nynorsk: Skriv eit samandrag av Karens Jul på nynorsk. Lever på Classroom. 

50/51 Drama i grupper. 
Klassen blir delt inn i grupper. Hver gruppe får i oppdrag å lage en dramatisering av en av de klassiske tekstene vi har lest. Gruppen kan velge om de vil legge 

handlingen til moderne tid eller beholde den klassiske stilen. Gruppene viser dramatiseringene for hverandre og de blir vurdert. 
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English 
Topic Theme Competence Aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 

 

 

Oral 

communication 
 

 

 

 

Culture, 

society and 

literature  
 

 

 

 

 

Use the central patterns for 

pronunciation, intonation, word 

inflection and different types of 

sentences in communication 

 

 

Express oneself fluently and coherently, 

suited to the purpose and situation 

Express and justify own opinions about 

different 

topics                                                         

Describe and reflect on the situation of 

indigenous peoples in English-speaking 

countries.      

Explain features of history and 

geography in Great Britain and the USA  

 

Discuss and elaborate on the way people 

live and how they socialise in Great 

Britain, USA and other English-

speaking countries and Norway 

                                                      

 

 

 

 

Film: Rabbit 

Proof Fence 

 

Group 

assignments 

-Australian 

Territories  

 

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 
 

 Presents and discusses features of 

history and geography in Australia 
 Describes and reflects on the situation of 

indigenous peoples in English-speaking 

countries 
 Uses a precise and nuanced language 

 

 
    Comprehension and usage 

 

 Presents features of history and 

geography in Australia 
 Contributes in conversations about the 

situation of indigenous peoples in 

English-speaking countries  
 
Reproduction of facts 

 

 Gives facts about Australia 
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Work plan 3 
 

Week Basics Finds and gathers information 
 

Understands and interprets 
 

Analyzes and reflects 
 

47 Read text 6c Finish the worksheet from the movie. 

 

 

48-49 

 
In the following weeks, you are going to work in groups. Each group will be assigned a topic from Australia: 

 

 History 
 Geography 
 Indigenous people 
 Way of life today 

 

Present your topic from Australia and compare to another English-speaking country or Norway. 
 

50-51 Presentations 
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Matematikk 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 
 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Tall og algebra 

 

Geometri 

 

Måling,  

 

Statistikk, 

sannsynlighet og 

kombinatorikk 

 

Funksjoner  

 

 udir.no  

 Kompetansemål - 

Matematikk - 10. trinn 

   

   

 

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 

begrep, fremgangsmåter og varierte 

strategier til problemløsning og 

utforsking 
Digitale ferdigheter 
Bruke og vurdere digitale verktøy til 

beregninger, problemløysing, 

simulering og modellering 

Analyserer og reflekterer  
 Kombinerer begreper og kunnskap fra 

ulike områder og behandle forskjellige 

matematiske representasjoner og formler 

på en sikker måte 
 Presenterer løsninger på en veldisponert, 

oversiktlig, systematisk og overbevisende 

måte 

 
Forstår og tolker  

 Har forholdsvis god begrepsforståelse og 

kunnskap om ulike representasjoner og 

formler og behandlingen av dem 
 Presenterer i varierende grad løsninger på 

en sammenhengende måte 

 
Finner og henter ut informasjon  

 Har noe fag- og begrepsforståelse og kan 

bruke den i enkel ferdighetstrening 
 Presenterer fremgangsmåter, metoder og 

løsninger på en forenklet og mindre 

sammenhengende måte 
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 

 

47 Geometri, pytagoras, formlikhet, 

figurtall 

 

repetisjon til heldagsprøven - løs utdelt hefte 

48 Sannsynlighet, Standardform, 

økonomi, konstruksjon 

 

repetisjon til heldagsprøven - løs utdelt hefte 
  

49 Heldagsprøve på fredag Øv til heldagsprøven - se tidligere eksamener på matematikk.net, utdelte hefter, tidligere planer og prøver   

50 Muntlige fremlegg av gruppeoppgaver 

fra heldagsprøve 

 

Jobb med oppgaver fra heldagsprøve Jobb med oppgaver fra heldagsprøve Jobb med oppgaver fra heldagsprøve 
  

51 Speiling, rotasjon, symmetri, 

parallellforskyvning 

 

9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 

9.12,  9.13, 9.16, 9.20, 9.21 
9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 

9.12,  9.13, 9.16, 9.20, 9.21 
9.2, 9.4, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 

9.12,  9.14, 9.16, 9.20, 9.21, 9.22   
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KRLE 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Lærestoff  

Kilder  

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tekster om tro 

og livssyn 

 

 

 

 

 

 

 Forklare særpreget ved 

kristendom og kristen tro som 

livstolkning i forhold til andre 

tradisjoner: likhetstrekk og  

grunnleggende forskjeller 

 

 Drøfte utvalgte skrifter fra 

jødisk skrifttradisjon 

 

 Drøfte utvalgte skrifter fra 

islamsk skrifttradisjon 

 

 Drøfte utvalgte skrifter fra 

hinduistisk skrifttradisjon 

 

 Drøfte utvalgte skrifter fra 

buddhistisk skrifttradisjon 

 

”Horisonter 

10”  

Gyldendal 

2007 

 

Tekster om tro 

og livssyn 

s 57 - 79 

 

Fakta og 

repetisjon 

s 228 - 239 

 

Internett  

 

Muntlig:  

Kommunisere og forklare tanker om 

tro og livssyn. Samtale, dialog, 

refleksjon og argumentasjon. 

Skriftlig:  

Uttrykke kunnskaper om utvalgte 

tekster. Klargjøre tanker, erfaringer 

og meninger. 

Lesing:  
Innhente informasjon, tolke, 

reflektere over fagstoff. 

Regning: 
Anvende ulike tidsregninger 

Digital:  
Utforske for å finne ulike 

presentasjoner og perspektiver. 

 

Analyserer og reflekterer 
 Forklare særpreget ved kristendom 

og kristen tro som livstolkning i 

forhold til andre 

 tradisjoner: likhetstrekk og  

grunnleggende forskjeller 

 

 Drøfte utvalgte skrifter fra 

jødisk skrifttradisjon 

 

 Drøfte utvalgte skrifter fra 

islamsk skrifttradisjon 

 

 Drøfte utvalgte skrifter fra 

hinduistisk skrifttradisjon 

 

 Drøfte utvalgte skrifter fra 

buddhistisk skrifttradisjon 

     

Forstår og tolker  
 Forstår utvalgte skrifter fra 

verdensreligionene 

 
Finner og henter ut informasjon 

 Kan noe om utvalgte skrifter fra 

verdensreligionene  
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Arbeidsplan 
   

Uke Basis  Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker  Analyserer og reflekterer 

 

47 
 

Kapittel 3 
Tekster om tro og 

livssyn 
Les s  Les s. 57 - 62 

 

Les tekstene s 57 og skriv et av de i 

skriveboka. 

Oppgave 1, 2, s 62 Oppgave 3, 4, 5, s 62 

 48 
 

Les s 64 – 67 (70 -73) 

Elev-ark 3.4 

 

Fakta og rep. s 228 - 

239 

Skriv fakta-setninger fra s 64 Oppgave 1, 2, s 68 Oppgave 3, 4, 5, s 68 

 

49 
 

Les s 70 - 73 

Elevark 3.5 

 
Fakta og rep. s 228 - 239 

Arbeider med elevark som du får på skolen. 

 

 50 
 

Les s 70 - 73 

Elevark 3.5 

 
Fakta og rep. s 228 - 239 

Gjør ferdig elevark og rep s 228 - 239 

 

51 
 

 

Elevark 3.7 
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SAMFUNNSFAG 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Historie 
 

 

 

 

 

Utforskaren 

 Drøfte årsaker til og 

verknader av sentrale 

internasjonale konfliktar på 

1900- og 2000-talet 

 

 Vise korleis hendingar kan 

framstillast ulikt, og drøfte 

korleis interesser og 

ideologi kan prege synet på 

kva som blir opplevd som 

fakta og sanning 

 

 Bruke samfunnsfaglege 

omgrep i fagsamtalar og 

presentasjonar med ulike 

digitale verktøy og byggje 

vidare på bidrag frå andre 
 

Historie 10 

 

 

 

Film: 

“13 dager” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 Drøfter årsaker og virkninger til 

den kalde krigen 
 Bruker samfunnsfaglige begrep 
 Viser hvordan historiske 

hendelser kan framstilles ulikt 
 Drøfte hvordan interesser og 

ideologi kan påvirke synet på hva 

som blir opplevd som fakta og 

sannhet.  
Forstår og tolker 

 Forklarer årsaker og virkninger 

av den kalde krigen 
 Bruker noen samfunnsfaglige 

begrep 
 Viser i noen grad hvordan 

hendelser kan framstilles ulikt 
 

Finner og henter ut informasjon 
 Nevner noen årsaker og 

virkninger av den kalde krigen 

 Bruker enkelte samfunnsfaglige 

begrep 
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Arbeidsplan i Samfunnsfag 
 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

 

47 

Film- Cubakrisen Jobb med oppgaver til film. 

 

48 

Les s. 49- 55 På hvilken måte endret Gorbatsjov Sovjetunionen? Hvordan utviklet forholdet seg mellom USA og Sovjetunionen 

etter at Gorbatsjov var kommet til makten? 

(Skriv ca. en halv side. Leveres i classroom.) 

 

49 

Forberedelse til Gallerivandring.  Velg et emne fra den kalde krigen, og lag en presentasjon som skal holdes i grupper i klassen. Presentasjonen skal 

vare mellom 5 og 10 min. Du velger selv om du vil bli vurdert med karakter.  

50 Gallerivandring Gallerivandring i grupper. Still godt forberedt, og vær en god lytter.  

 

51 De tidligere kommuniststatene 

etter den kalde krigen.  

Les s. 58-68. 

Hvem er Vladimir Putin? Hvilken stilling har 

demokratiet i Russland? 

Hvordan var forholdene i de gamle kommuniststatene 

etter at kommunismen var borte? 
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NATURFAG 

Hovedområde Kompetansemål Kilder 

 
Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Fenomener og 

stoffer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerspiren 

  

 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. 

 
 

Skrive forklarende og 

argumenterende tekster med 

referanser til relevante kilder. 
 

Forklare betydningen av å se etter 

sammenhenger mellom årsak og 

virkning. 
  

 Identifisere naturfaglige 

argumenter, fakta og påstander i 

tekster og grafikk fra aviser, 

brosjyrer og andre medier, og 

vurdere innholdet kritisk 

  

Eureka! 10 

 

Viten.no – Global 

oppvarming 

 

http://forskning.no/milj

o 

 

http://forskning.no/mul

timedia 

 

http://naturvernforbund

et.no/klima/fakta_om_

klimaproblemet/ 

 

http://cicero.uio.no 

 

http://energiogklima.no 

 

http://miljostatus.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 
 Utdyper en eller to energikilders 

produksjon av elektrisitet med 

hensyn til begreper, faguttrykk og 

definisjoner gjennom en 

forklarende tekst. 

 Reflekterer rundt sammenhengen 

mellom årsak og virkning knyttet 

til en eller to energikilders 

påvirkning på miljø.  

 Praktiserer god kildekritikk med 

referanser til relevante kilder.  

 
Forstår og tolker 
 Forklar hvordan en eller to 

energikilder produserer elektrisk 

energi gjennom en forklarende 

tekst. 

 Behersker søkestrategier til å finne 

relevant informasjon. 

 
Finner og henter ut informasjon 
 Gjengir fakta om en eller flere 

energikilder 

 Finner frem til lett tilgjengelige 

kilder. 

 

 

http://forskning.no/miljo
http://forskning.no/miljo
http://forskning.no/multimedia
http://forskning.no/multimedia
http://naturvernforbundet.no/klima/fakta_om_klimaproblemet/
http://naturvernforbundet.no/klima/fakta_om_klimaproblemet/
http://naturvernforbundet.no/klima/fakta_om_klimaproblemet/
http://cicero.uio.no/
http://energiogklima.no/
http://miljostatus.no/
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Arbeidsplan i naturfag 
 

Uke Basis  Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

Uke 

47 

Les s.214-

219 

 Tegn en turbin og en magnet, og skriv tre 

faktasetninger om hver.  

Forklar hvordan elektrisitet og magnetisme er to 

sider av samme sak 

Forklar hvordan induksjon 

fungerer 

Uke 

48 

 
Forbered til muntlig presentasjon om energi, miljø og klima 

Kap. 6, 10, 11, 12 

49 
 

Uke 

50 

 
Presentasjoner 

 

Uke 

51 
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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 

  

 

 

 samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 

 

 

Auf 

Deutsch 3 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Viser evne til å lytte og tale  

Skriftlig 
Bruker språket i stadig mer 

krevende sammenhenger 

 

Lesing 
Forstår, utforsker og reflekterer 

over stadig mer utfordrende tekster 

 

Regning 
Gjør kvantifiseringer i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  
Digitale verktøy 

 

 

Analyserer og reflekterer 
 

 Behersker bruken av akkusativ 

og dativ 

 Behersker måter å arbeide med 

tyske tekster på 

 Kan mer om tyske setninger og 

setningsoppbygging 

 

Forstår og tolker 
 Kan noe om bruken av 

akkusativ og dativ 

 Kan skrive korte, tyske fakta 

tekster 

 

 

Finner og henter ut informasjon  
 Kan skrive noen korte, tyske 

fakta tekster 
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Arbeidsplan i tysk 
 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

 

47 

 

Akkusativ og 

dativ 

 

Skriv to setninger som inneholder 

akkusativ. 

 

 

Skriv fire setninger som inneholder 

akkusativ og dativ 

 

Skriv seks setninger som inneholder 

akkusativ og dativ 

 

48 
 

 

Verb med dativ 

 

Skriv  

 

Oppgave 2 s. 282 

 

Oppgave 2 og 3 s. 282 

 

49 
 

 

Vurdering i akkusativ og dativ fredag. 

 

50 
 

 

Film. 

 

51 
 

 

Weihnachtsfest – Frohe Weihnachten! 
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FRANÇAIS 

Hovedområde Kompetansemål 

 
Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 
Le passé 

composé 

L’imparfait 

 

Kommunikasjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 
Juletradisjoner 

Høytider 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige 

og muntlige tilpassede og 

autentiske tekster i ulike sjangere 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

Samtale om dagligliv, personer 

og   aktuelle hendelser i 

språkområdet og i  Norge 

 

Ouverture 10 

(grammatikk) 

 

Utdelte ark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 Sammenligner juletradisjoner og 

skikker i Frankrike og Norge 

 Snakker fransk med tydelig og god 

uttale og intonasjon 

 Har et rikt ordforråd 

 Presenterer en utfyllende 

presentasjon av seg selv og sin 

familie 

 

Forstår og tolker 
 Kan en del fakta om juletradisjoner 

og skikker i Frankrike 
 Snakker fransk med forståelig uttale 
 Forstår og bruker aktuelle begrep 

 Kan presentere en beskrivelse av seg 

selv og sin familie 

 

Finner og henter ut informasjon 
 Lister opp litt fakta om 

juletradisjoner og skikker i Frankrike 
 Leser fransk med forståelig uttale 
 Bruker noen grunnleggende begrep 
 Kan framføre noen setninger om seg 

selv og sin familie 
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Arbeidsplan i fransk 
 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

 

47 

 

Meg selv og min 

familie 

Imparfait og nektelse 

ved passé composé  

 

Jobb med presentasjonen av deg selv og din familie (powerpoint) som skal framføres muntlig i uke 48. 

 

 

48 
 

 

Muntlig framføring 

Moi-même et ma famille 
Tips til innhold: fysisk beskrivelse av deg selv, hobbyer, en vanlig dag/uke for deg, skole, hva du liker/ikke liker, planer for 

framtiden, familie: navn, alder, yrke, hobby, etc. 

 

 

49 
 

 

Quelques fêtes 

traditionnelles s.1 i 

heftet 

 

Les om de tradisjonelle feiringene om våren 

(printemps) i Frankrike s.1 i heftet. Skriv 

opp de glosene du ikke forstår, slå opp i 

ordbok og lær deg så mange som mulig av 

dem. 

Oversett to av tekstene 

om de tradisjonelle 

feiringene i Frankrike 

s.1 i heftet. 

Les om de tradisjonelle feiringene i Frankrike s.1 i 

heftet og sammenlign med norske feiringer. Hvilke 

feiringer har vi til felles? Har vi noen feiringer i Norge 

som ikke feires i Frankrike? Fortell litt om dem. Prøv å 

skrive på fransk.  

 

50 
 

Quelques fêtes 

traditionnelles s.2 i 

heftet 

 

Gjør oppgave 1 s. 6 i heftet. Gjør oppgave 2 s.7 i 

heftet. 

Gjør oppgave 3 s.7 i heftet. 

 

51 
 

Noël en France s.3-4 

i heftet. Gloser s.11 i 

heftet. 

Franske julesanger 

s.5 i heftet. Gloser 

s.12. 

Prøv å lære deg teksten til én av de franske 

julesangene s.5 i heftet. 

Gjør oppgave 5a og b 

s.8 i heftet. 

Gjør oppgave 6 s.8 i heftet. 
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Español 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 
 

Kommunikasjon 
Presentere en spansktalende 

artist/gruppe 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og samfunn 
 

Jul i spansktalende land 

 

 

Bruke digitale verktøy og 

andre hjelpemidler 

 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Presentere ulike emner 

muntlig 

 

Bruke grunnleggende 

språklige strukturer og 

former for tekstbinding. 

 

Finne relevante 

opplysninger og forstå 

hovedinnholdet i skriftlige 

tekster 

 

  

  

Sammenligne noen sider 

ved tradisjoner, skikker og 

levemåter i språkområdet 

og i Norge 

  

 

 

¡VALE! 3 

 

Utdelt 

materiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Muntlig 

Kunne lytte, tale og 

forstå det nye språket.   
 

Skriftlig 
Forstå og ta i bruk 

språket i varierte 

sammenhenger. 
 

 Lesing 
Forstå og finne 

informasjon i ulike 

tekster 
 

Regning 
Kunne forstå, bruke og 

presentere tall i 

hverdagslige 

sammenhenger.  
 

Digitale ferdigheter 

Opphavsrett og 

kildekritikk.  

Analyserer og reflekterer 
 Har et rikt ordforråd av spanske gloser om 

tema og kan bruke dem skriftlig og muntlig  

 Kan uttrykke din mening om en 

spansktalende artist/gruppe og sang 

 Kommuniserer fritt med god uttale og 

kjenner til de viktigste uttalereglene 

 Former fullstendige setninger med samsvar 

mellom verb, substantiv og adjektiv 

 

Forstår og tolker 
 Kan bruke en del gloser om tema, både 

skriftlig og muntlig  

 Kan si hva du mener om artisten og sangen 

du har valgt 

 Kommuniserer med forståelig uttale 

 Snakker noe fritt, men leser en del fra manus 

 Bøyer verb riktig i setninger 

 

Finner og henter ut informasjon 
 Bruker grunnleggende gloser om tema, både 

skriftlig og muntlig 

 Kan bruke gustar for å si hva du liker 

 Leser med forståelig uttale rett fra manus 

 Kan formulere enkle setninger på spansk 
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Arbeidsplan i spansk 10.trinn periode 3 
 

Uke Basis  Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

1. Analyserer og reflekterer 

 

 

47 
 

5: Yo quiero 

conocer el mundo, 

s.26-27 

Les teksten høyt 

hjemme. 

Lær de viktigste nye 

ordene 

Velg ut og lær deg noen nyttige ord for å 

kunne skrive et brev. Skriv dem i boken 

din. 

Velg ut noen setninger fra brevet fra 

Nella som du synes er viktige å ha med i 

et brev. Skriv dem ned og oversett dem 

til norsk. 

Skriv et svar på brevet fra Nilla på 

spansk 

 

48 

 

Música de América 

Latina 

 

Lytt til topp 15 fra La Voz teens fra Colombia.  https://www.youtube.com/watch?v=OSWmU08ziiA  

Hva syns du om de ulike deltakerne? Hvem liker du best? 

 

 

49 

 

Muntlig 

presentasjon 
 

 

Presenter en spansktalende artist/gruppe og velg en sang. Du skal beskrive artisten. Du bør også ha med litt fakta (navn, alder, 

hvor kommer han/hun fra), hva slags type musikk det er, hvorfor du liker denne artisten/musikken. Bruk de nye 

meningsuttrykkene. Du skal fortelle litt om hva slags type sang det er og hva den handler om.  

 

 

50 

 

 

 

Las fiestas y el año 

escolar en Noruega, 

p. 78-79 

Meses 

Skriv ned alle månedene på spansk og 

norsk. Finn ut hva “jul”, “vinterferie” og 

“påske” heter på spansk. Skriv dette ned. 

Oversett avsnittet om “La Navidad” på s. 

78 til norsk.Skriv ned i boka di.  

Fortell om hvordan din familie feirer 

Navidad. Bruk avsnittet “La Navidad” på 

s. 78 til å hjelpe seg. Skriv ned i boka di. 

 

51 
 

 

Jul i Latin-Amerika 

(utdelt hefte) 

!FELIZ NAVIDAD! 

 

 

Jul i Latin-Amerika. Oppgaver i juleheftet gjøres ferdig på skolen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OSWmU08ziiA
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Engelsk fordypning 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 
 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking 

av   språk og tekst 
 

 

 

 

 

 

 

Tekst og mening 
 

 

 

 

 

Eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike sjangere 

Sammenlikne ord og 

grammatiske former i skriftlig 

og muntlig engelsk språkbruk 

Lese og presentere et utvalg 

selvvalgt skjønnlitteratur og 

sakprosa 

Formidle egne opplevelser av 

musikk og filmer eller teater til 

andre 

  

 

Search 10 

 

Internett 

 

Booklet  - «A 

Christmas Carol» 

 

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 
 Reflekterer over Mandelas rolle 

i Sør Afrika og verden 

 Reflekterer over utfordringer 

Afrika står overfor 

 Behersker de ulike pronomene 

og preposisjonene 

 

Forstår og tolker 
 Forklarer hvorfor Mandela er 

en viktig person  

 Forstår noen utfordringer 

landene i Afrika star overfor 

 Vet hva de ulike pronomene og 

preposisjonene betyr, og kan 

stort sett bruke de 

 

Finner og henter ut informasjon 
 Kan fortelle hvem Mandela er 

 Kan si noe om Afrika og 

landene der 

 Vet hva pronomen og 

preposisjoner er  
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Arbeidsplan i engelsk fordypning 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 
 

47 An African Safari s. 58 – 

59 eller s. 249 – 250  

Muntlige aktiviteter  

Engelsk grammatikk 

 

Finn navn på dyrene i teksten og 

oversett de til norsk 

Finn 10 nøkkelord i teksten Du har vært på safari i Afrika. Skriv et brev 

hjem (på engelsk) om dine opplevelser. 

48 The Robben Island Tour 

s. 73 

Muntlige aktiviteter  

Engelsk grammatikk 

 

Les og oversett The Rainbow 

Nation s 72 

Beskriv Mandelas fengsel i et avsnitt Hvorfor ble Mandela fengslet? 

49 Long Walk to Freedom s. 

74 – 75 

Muntlige aktiviteter  

Engelsk grammatikk 

 

Skriv 5 faktasetninger om 

Nelson Mandela 

Finn ut mer om Nelson Mandela og 

skriv to avsnitt om han i boka di 
Hva har Mandela utrettet? Nevn noen ting du 

mener er viktige for hans ettermæle 

50 Polarekspressen 

Muntlige aktiviteter  

Engelsk grammatikk 

 

Vi ser film i timene 

 

Vi ser film i timene 

 

Vi ser film i timene 

 

51 Christmas Kahoot 
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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 Aktiviteter 
 

 

47 

Møt opp ved Storhallen senest 13.30  

Ballspill 

 

48 

Møt opp ved Storhallen senest 13.30  

Ballspill 

49 Møt opp ved Tennishallen senest 13.30 

 

Tennis 

50 Møt opp ved Tennishallen senest 13.30 

 

Tennis 
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Internasjonalt samarbeid 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn og kultur 

 

Velge tema, hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknologi og 

språk tilpasset formålet 

 

Planlegge, produsere og 

kommunisere innhold 

Etablere kontakt med 

enkeltelever eller grupper 

 

Benytte grunnleggende regler for 

nettvett, personvern, opphavsrett 

og ytringsfrihet 

 

Utveksle informasjon om miljø, 

livssyn, underholdning, sport og 

kultur med elever i andre land 

 

Utveksle synspunkter om 

forskjeller og likheter mellom 

egen og andres kultur og 

interesser 

 

Internett 

 

Diverse 

kilder 

 

 

 

 

Muntlig 
Lytte til og delta i samtaler 

om ulike tema 

Skriftlig 
Formidle egne og andres 

synspunkter på en tydelig 

og hensiktsmessig måte 

 

Lesing 
Finne nyttig informasjon, 

oppleve og forstå 

resonnement. Utvikle evne 

til å tolke og forstå ulike 

tekster 

 

Regning 
Bruke, sammenligne, 

analysere og presentere 

statistisk materiale som 

illustrerer utvikling og 

variasjon 

 

Digital  
Bruke digitale ressurser 

hensiktsmessig og utøve 

kildekritikk og nettvett 

 

Analyserer og reflekterer 
 Utvikler grunnleggende kunnskaper for 

nettvett, personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet 

 Presenterer et emne oversiktlig og med 

relevant informasjon og viser høy grad 

av innsikt og refleksjon 

 

Forstår og tolker 
 Bruker grunnleggende regler for 

nettvett, personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet 

 

 Presenterer et emne oversiktlig og med 

informasjon og viser god forståelse og 

evne til å tolke stoffet 

 

Finner og henter ut informasjon 
 Finner informasjon og bruker de 

grunnleggende regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett og ytringsfrihet 

 

 Presenterer et emne med noe oversikt 

og informasjon  



   

 
 

27 
 

 

Arbeidsplan i Internasjonalt samarbeid 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

47 Besøk av Amnesty International 

 

«Skriv for liv»  

Vi får informasjon om Amnestys arbeid og aksjonen «Skriv for liv». 

48 
 

Film/FN Vi får besøk fra FN. Gå inn på fn.no og les om filmen «Light fly, fly high» på forhånd. Se gjennom oppgavene.  

49 
 

FN Jobber med oppgaver knyttet til filmen. 

50 Vi avspaserer 

 

51 Juleferie 
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Programmering 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Koding Gjøre rede for 

hvordan 

datamaskiner og 

programmer 

fungerer, inkludert 

et utvalg utbredte 

programmeringssp

råk og deres 

bruksområder 

https://www.komp

lett.no/k/config.as

px?ConfigSystemI

d=11115 
 
http://www.explai

nthatstuff.com/ho

wcomputerswork.

html 
 
https://www.youtu

be.com/watch?v=0

bUghCx9iso 
 

Integrert i kompetansemålene  

 

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

01/Hele/Grunnleggende_fer 

digheter 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

 Gjør rede for hvordan datamaskiner og 

programmer fungerer 

Forstår og tolker 

 Forklarer enkelt hvordan datamaskiner og 

programmer fungerer 

Finner og henter ut informasjon 
 Kjenner til hvordan datamaskiner og 

programmer fungerer 

 

 

  

https://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=11115
https://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=11115
https://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=11115
https://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=11115
http://www.explainthatstuff.com/howcomputerswork.html
http://www.explainthatstuff.com/howcomputerswork.html
http://www.explainthatstuff.com/howcomputerswork.html
http://www.explainthatstuff.com/howcomputerswork.html
https://www.youtube.com/watch?v=0bUghCx9iso
https://www.youtube.com/watch?v=0bUghCx9iso
https://www.youtube.com/watch?v=0bUghCx9iso
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 

 

47 Avspasering 

 

 

48 Demontering av pcer 

 

Vi undersøker hvordan pcer er bygd opp 

49 Demontering av pcer 

 

Vi undersøker hvordan pcer er bygd opp 

50 Hvordan fungerer pcer? 

 

Vi undersøker hvordan pcer er bygd opp 

51  

 

Juleferie 
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Design og redesign 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Designprosess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt  

 

 

Bruke arbeidstegning, 

materialskisser eller digitale 

verktøy og designe en eller flere 

bruksgjenstander eller 

kunstprodukter 

 

Foreta bevisste valg av materialer 

og teknikker ut fra estetiske, 

funksjonelle, natur- og 

miljømessige hensyn og mulighet 

for gjenbruk 

 

Beskrive ulike løsningsalternativer 

 

Bruke egnede teknikker, 

materialer og verktøy i 

produksjonen av en eller flere 

bruksgjenstander eller 

kunstprodukt 

 

Utveksle synspunkter om verdien 

av design og redesign i et miljø- 

og samfunnsperspektiv 

 

 

 

 

Internett  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Utveksle synspunkter om 

verdien av design  

 

Skriftlig 
Utarbeide arbeidstegning, 

materialskisser og skriftlig 

formulere tanker underveis 

 

Lesing 
Lese arbeidstegninger og 

materialskisser 

 

Regning 
Beregne og ta mål  

 

Digital  
Benytte digitale verktøy til 

inspirasjon 

 

Analyserer og reflekterer 
 Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet og kvalitet 
 Reflekterer over ulike 

løsningsalternativer i design 
 Analyserer oppgaven og utarbeider 

arbeidstegning   
 Foretar bevisste og miljømessige valg 

av materialer og teknikker  
 

Forstår og tolker 
 Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet og kvalitet 
 Forstår ulike løsningsalternativer i 

design  
 Tolker valgt oppgave og utarbeider 

arbeidstegninger  
 Foretar bevisste og miljømessige valg 

av materialer og teknikker  
 

Finner og henter ut informasjon 
 Lager et produkt ut fra oppgaveteksten 

og egne arbeidstegninger 
 Kjenner til natur- og miljømessige 

hensyn i arbeidet med produktet 
 

 



   

 
 

31 
 

DESIGN OG REDESIGN 

MOBILHOTELL  

til Gosen skole      

 

I denne perioden skal vi jobbe med å utvikle idéer til mobilhotell. Dere jobber etter den 

kreative arbeidsmodellen: 

1. Inspirasjonsfasen: bli inspirert av annet arbeid (ikke kopier), snakk sammen, gå rundt 

på skolen 

2. Idé-utviklingsfasen: tegn skisser, lag tankekart, skriv ned ideer, halvtenkte tanker og 

assosiasjoner. 

3. Utvelgelsesfasen: gå igjennom alle ideene, bestem deg for å gå videre med én idé, legg 

vekk resten for denne gang. 

4. Planleggingsfasen: planlegg gjennomføringen av ideen, lag nøyaktige 

arbeidstegninger, utstyrs- og materiell lister, tidsplaner osv.. 

5. Gjennomføringsfasen: nå settes planen ut i livet, og det praktiske arbeidet mot et 

ferdig resultat gjennomføres. 

6. Evalueringsfasen: vurdering av resultatet.  

Kompetansemål: 

Design 

 Bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere 

bruksgjenstander eller kunstprodukter 

 Foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og 

miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk 

 Beskrive ulike løsningsalternativer 

Produkt 

 Bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere 

bruksgjenstander eller kunstprodukter 

 Foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og 

miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk 

 Beskrive ulike løsningsalternativer 

 

 

 

  

Størrelse 
Antall «rom» 
Stående / 
hengende 
Lukkbar / 
åpen 
Merking 
Dekor 
Materialer 
Form 
Farge 
Funksjon 
Estetikk 
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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 

 

Idrettsaktiviteter 
Basket 

Styrketrening 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trene på og bruke ulike ferdigheter i 

utvalgte lagidretter, individuelle idretter 

og alternative fysiske aktiviteter 

 

Praktisere fair play ved å bruke egne 

ferdigheter og kunnskaper til å gjøre 

andre gode 

 

Bruke lek og ulike treningsformer for å 

utvikle egen kropp og helse 

 

 

 

Internett 

 

 

Muntlig 
Formidler regler og spill 

gjennom samhandling. 

Forklarer og veileder 

andre 

 

Skriving 
Egenevaluering 

 

Lesing 
Lese og sette seg inn i 

regler og 

treningsprinsipper 

 

Regning 
Tolker og vurderer 

resultater 

 

Digital  
Informasjonssøk 

Analyserer og reflekterer 

 Utøver og viser god teknikk og 

spilleforståelse i basketball 

 Praktiserer fairplay og gjør 

medelever gode 

 Behersker treningsprinsipper og 

øvelser innen styrketrening 

 Bruker egne kunnskaper og 

ferdigheter til å veilede andre og 

gjør alltid sitt beste 

Forstår og tolker 
 Viser noe teknikk innen 

basketball 

 Er kjent med fair play 

 Praktiserer treningsprinsipper 

innen styrketrening 

 Gjør sitt beste i de fleste 

aktiviteter 

Finner og henter ut informasjon 
 Deltar i basketball 

 Deltar i styrketrening 

 Deltar i ulike aktiviteter 
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Uke Aktivitet/idretter 
 

47 
 

Basketball/Lek 

48 
 

Basketball/Lek 

49 
 

Basketball/Lek 

50 
 

Styrke/Lek 

 

51 
 

Styrke/Lek 
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Musikk 
 

Hovedområde 

Emne 
 

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 

Finner og henter ut informasjon 
 Bruker musikkprogram  

 Fremfører deler av noen sanger 
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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 

47 3 1 2 

48 3 1 2 

49 3 1 2 

50 3 1 2 
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UTDANNINGSVALG 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Personlige valg 

 

 

 

Utdanning og 

yrker 

 

Arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Gjøre rede for hvordan kjønn kan 

påvirke utdannings- og yrkesvalg 

 

 

Forklare betydningen av utdanning 

og livslang læring 

 

Reflektere over betydningene av 

arbeidsdeltakelse og livslang 

læring 

 

 

Internett 

 

31 skoler 

 

Vilbli.no 

 

Utdanning.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Drøfte og reflektere over 

verdier, ønsker og interesser 

Skriftlig 
Formulere og argumentere for 

personlige mål og planer 

Lesing 
Innhente og forstå relevant 

informasjon fra ulike kilder 

Regning 
Bearbeide og tolke statistisk 

informasjon 

Digital  
Søke, vurdere , velge ut, bruke 

og ta vare på informasjon 

 

 

I dette faget får du ikke karakter, 

men bokstaven D for deltatt på 

vitnemålet. 

 

Men uansett så er det viktig å gjøre 

en god jobb her, det gjelder jo din 

egen fremtid. 
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Arbeidsplan i Utdanningsvalg 
 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 

 

 

47 

Studietid 

 

   

 

48 
 

Studietid 

 

   

 

49 
 

Teori rundt 

utdanningsvalg 

 

Litt om forskjellige teorier rundt 

yrkesvalg 

Litt om forskjellige teorier rundt 

yrkesvalg 

Litt om forskjellige teorier rundt 

yrkesvalg 

50 Teori rundt 

utdanningsvalg 

Litt om forskjellige teorier rundt 

yrkesvalg 

Litt om forskjellige teorier rundt 

yrkesvalg 

Litt om forskjellige teorier rundt 

yrkesvalg 

51 Info rundt innsøking 
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Kalender uke 47-51 
November 

UKE   
 

47 

Denne 
uken 

Mandag 20.nov Tirsdag 21.nov  Onsdag 22. nov Torsdag 23. 
nov 

Fredag 24. 
nov 

Gosenugå Foreldremøte kl 

18.30 

 
Foredrag med 

Adil Khan 4. 

og5.time 

  

 
November 

UKE   
 

48 

Denne uken Mandag 
27.nov 

Tirsdag 
28.nov 

Onsdag 
29.nov 

Torsdag 
30.nov 

Fredag 
1.des 

Vurdering i 

fransk 

Litteratursamtaler 

     

 
Desember 

Uke 
 

49 

Denne uken Mandag 
4.des 

Tirsdag 5.des Onsdag 6.dest Torsdag 7.des Fredag 8.des 

Vurdering i 

spansk og 

tysk 

 
Heldagsprøve i 
matematikk 

 
  

 
Desember            

UKE   
 

50 

Denne uken Mandag 
11.des 

Tirsdag 12.des Onsdag 
13.des 

Torsdag 
14.des 

Fredag 
15.des 

Presentasjon i 

naturfag 

Litteratursamtaler 

  
Lucia- 

feiring 

  

 
Desember 

Uke 
 
51 
 

Denne uken Mandag 18. 
des 

Tirsdag 
19.des 

Onsdag 
20.des 

Torsdag 
21.des 

Fredag 
22.des 

Innlevering i kunst 

og håndverk 

  
Juleball Julekonsert God jul 

 


