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INFORMASJON 
 
Planen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og beskriver hovedmoment og emner, mål, kilder, 
grunnleggende ferdigheter og kjennetegn på måloppnåelse. Se også www.udir.no  

Hjem-skole samarbeid 
Skolen inviterer til foreldremøte for 9.trinn torsdag 30.august kl. 18 i gymbygget.  

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

 

Arbeidsplan 
I denne perioden har vi laget en arbeidsplan for hver uke som omfatter alle fag. Vi håper at dette kan 
hjelpe elevene til å få en bedre oversikt over ukene.  

Sunn livsstil 
Elevene får tilbud om frokost hver morgen. De kan de forsyne seg med økologiske varer som 
knekkebrød med pålegg og havregryn med melk. 
Lunchmenyen i kantinen består av salatbar, varm mat, økologisk brødmat og meieriprodukter. 
Vi selger varene for en kostpris, og håper maten fører til fornøyde og lærevillige elever! 
   

Vurdering – det tas forbehold om endringer 

Uke 35  Eng. ford – skriftlig vurdering 
Uke 37  Nasjonale prøver 
Uke 38  NAT/NOR – innlevering skriftlig arbeid 
  Tysk, Fransk, Spansk – vurdering 
Uke 39  ENG – written assignment 
  SAM - prøve 
   

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

6.sept  Stup – en DKS forestilling 

   

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  

 
Deltar i diskusjoner 
med begrunnede 
meninger og saklig 
argumentasjon 
 
 
Orientere seg i store 
tekstmengder på 
skjerm og papir for å 
finne, kombinere og 
vurdere relevant 
informasjon i arbeid 
med faget.  
 
 
Skrive ulike typer 
tekster etter mønster 
fra eksempeltekster 
og andre kilder.  
 
 
Integrere, referere og 
sitere relevante 
kilder...  
 

 
Kontekst basisbok  
Kap. 6, s. 154  
 
 
Nynorsk: Triks! 
 
 
Kontekst  
kap. 9, s. 314 
 
 
Internett 
 
 
 
 
 
 

 
Muntlig 
Tilpasse språket til formål og mottaker 
 
 
Skriftlig 
Skrive teksttyper som er relevante for 
faget 
 
 
Lesing 
Å finne informasjon 
 
 
Regning 
Tolke og forstå informasjon  
 
 
Digital 
Vurdere og referere til digitale kilder 
 
 
 
 

 
Analyserer og reflekterer 
● Produserer tekster etter mønster fra 

eksempeltekster og andre kilder 
● Refererer til relevante kilder 

 
 
Forstår og tolker 
● Skriver tekster med relevant 

informasjon 
● Bruker kilder på en hensiktsmessig 

måte 
 
 
Finner og henter ut informasjon 
● Skriver tekster 
● Bruker kilder 
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English 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende 
ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Communicatio
n 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture, 
society and 
literature 

 
 

Understand and use a general 
vocabulary related to different 
topics 
Express oneself fluently and 
coherently, suited to the purpose and 
situation 
Use own notes and different sources 
as a basis for writing 
Uses central patterns for 
orthography, word inflection, 
sentence and text construction to 
produce texts, and the central 
patterns for pronunciation, 
intonation, word inflection and 
different types of sentences in 
communication. 

Discuss and elaborate on the way 
people live and how they socialise 
in Great Britain, USA and other 
English-speaking countries and 
Norway 

● Explain features of history 
and geography in Great 
Britain …. 
Describe and reflect on the 
situation of indigenous 
peoples in English-speaking 
countries 

Film: The 
Whale Rider 
 
Text: The 
Great Fish of 
Maui 
 
https://www.ne
wzealand.com/
us/maori-
culture/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oral 
To listen, speak and interact 
using the English language. 
 
Writing 
To express ideas and opinions 
in an understandable and 
purposeful manner using 
written English 
 
Reading 
To create meaning by reading 
different types of text 
 
Numeracy 
To develop a repertoire of 
mathematical terms 
 
Digital Skills 
Having a critical and 
independent attitude to the 
use of sources 

Analysis and Reflection 
● Explains and reflects over features of history 

and geography in Great Britain. 
● Describes and reflects on the situation of 

indigenous peoples in English-speaking 
countries. 

● Uses central patterns for orthography, word 
inflection, sentence and text construction to 
produce texts, and the central patterns for 
pronunciation, intonation, word inflection and 
different types of sentences in communication. 

Comprehension and Usage 
● Explains features of history and geography in 

Great Britain. 
● Describes the situation of indigenous peoples 

in English-speaking countries 
● Uses central patterns for orthography, word 

inflection, sentence and text construction to 
produce texts, and uses the central patterns for 
pronunciation and word inflection in 
communication. 

Reproduction of Facts 
● Gives facts about Great Britain and indigenous 

peoples. 
● Writes texts in English. 
● Communicates using English. 

https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Tall og 
algebra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samanlikne og rekne 
om mellom heile tal, 
desimaltal, brøkar[...] 
og tal på standardform, 
uttrykkje slike tal på 
varierte måtar og 
vurdere i kva for 
situasjonar ulike 
representasjonar er 
formålstenlege. 

Utvikle, bruke og gjere 
greie for ulike 
metodar[...] i skriftleg 
rekning med dei fire 
rekneartane. 

Behandle, faktorisere 
og forenkle 
algebrauttrykk, knyte 
uttrykka til praktiske 
situasjonar, rekne med 
formlar, parentesar og 
brøkuttrykk og bruke 
kvadratsetningane. 

 
Grunntall 9 
Kapittel 1 og 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlig 
Samtale om matematikk, bruke 
presis fagterminologi og begrep. 
 
Skriving  
Skrive konstruksjonsforklaringer 
Bruke symboler til å løse problem. 
 
Lesing  
Forstå symbolspråk for å skape 
mening i matematikkfaglige tekster. 
 
Regning  
Bruke varierte strategier, gjøre 
overslag og vurdere hvor rimelige 
svarene er. 
 
Digitale ferdigheter  
Bruke nettbaserte ressurser 
Bruke digitale verktøy til 
presentasjon 
 

Analyserer og reflekterer  
● Behersker de fire regneartene 
● Utnytter kunnskap om sammenhenger 

mellom regneoperasjonene 
● Bruker faktorer, potenser, kvadratrøtter 

og primtall i beregninger 
● Finner sammenhengen i tallrekker og 

argumenterer for løsningen 
● Behandler og faktoriserer enkle 

algebrauttrykk 
Forstår og tolker 

● Bruker regneoperasjoner, både egne og 
standardiserte metoder og 
fremgangsmåter, har kunnskap om og 
kan ofte bruke sammenhenger mellom 
regneoperasjonene 

● Finner sammenhengen i tallrekker 
● Behandler enkle algebrauttrykk 

Finner og henter ut informasjon  
● Kjenner til de fire regneartene 
● Bruker enkle oppstilte og standardiserte 

fremgangsmåter 
● Ser løsningen på noen enkle tallrekker 
● Løser noen enkle algebrauttrykk 
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KRLE 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Hinduismen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Forklare særpreg ved 
hindusime og 
hinduistisk tro som 
livstolkning i forhold 
til andre tradisjoner 
 
Gi en oversikt over 
mangfoldet i 
hinduismen, viktige 
historiske hendelser 
og hinduismens 
stilling i Norge og 
verden i dag 
 
Beskrive og 
reflektere over 
særtrekk ved kunst, 
arkitektur og musikk 
knyttet til 
hinduismen 
 
 

 
 
 
 

 
Horisonter 9  
Kap. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muntlig 
Forklare religionen/hindusimen 
 
 
Skriftlig 
Å uttrykke kunnskap 
 
 
Lesing 
Innhente informasjon  
 
 
Regning 
Bruke mønstre i estetiske uttrykk 
 
 
Digital 
Bruke digitalt tilgjengelig materiale  
 
 
 
 

Analyserer og reflekterer 
● Forklare særpreg ved hinduisme og 

hinduistisk tro 
● Gi en oversikt over viktige 

historiske hendelser 
● Gi en oversikt over hinduismens 

stilling i Norge og verden i dag 
● Beskrive særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk.  
 
 
Forstår og tolker 
● Forklare hinduisme og hinduistisk 

tro 
● Forklar noen historiske hendelser 
● Gi en oversikt over hinduismens 

stilling i Norge 
● Kan noe om kunst og arkitektur 

 
 
Finner og henter ut informasjon 
● Kan noe om hinduismen 
● Kan noe om kunst 
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Samfunnsfag 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gi eksempler på 
hvordan et lovbrudd 
blir behandlet, 
diskutere årsaker til og 
følger av kriminalitet 
og forklare hvordan 
rettsstaten fungerer 
 
 

 
 
 
 

 
Underveis 
Samfunnskunnskap 
8-10, kapittel 9 og 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muntlig 
Lytte til, vurdere, gi respons på og  
videreutvikle innspill fra andre. 
 
Skriftlig 
Sammenligne og drøfte årsaker, 
virkninger og sammenhenger.  
 
Lesing 
Utforske, tolke og reflektere over faglige 
tekster for å forstå eget og andre samfunn. 
 
Regning 
Hente inn, arbeide med og vurdere 
talltilfang om faglige tema. 
Digital 
Kunne bruke digitale ressurser til å 
utforske nettsted og søke etter 
informasjon.  
 
 

 
Analyserer og reflekterer 
● Gir eksempler på hvordan et 

lovbrudd blir behandlet 
● Diskuterer årsaker til og følger av 

kriminalitet 
● Forklarer hvordan rettsstaten 

fungerer 
 
Forstår og tolker 
● Kan en del om hvordan lovbrudd 

blir behandlet 
● Kan peke på årsaker til og følger av 

kriminalitet 
● Kan fortelle om de viktigste delene 

om hvordan rettsstaten fungerer 
 
Finner og henter ut informasjon 
● Kan gi eksempler på hva 

kriminalitet er 
● Har noe kunnskap om rettsstaten og 

domstolene  
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Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Kropp og 
helse 
 
 
 
 
Forskerspiren 

 
 
 
 
 
 
 

Beskrive 
nervesystemet og 
hormonsystemet og 
forklare hvordan de 
styrer prosesser i 
kroppen. 
 
Formulere testbare 
hypoteser, planlegge 
og gjennomføre 
undersøkelser av dem 
og diskutere 
observasjoner og 
resultater [...] 
 
Skrive forklarende og 
argumenterende tekster 
med referanser til 
relevante kilder [...] 
 
 
 
 

Eureka! 9 
Kap. 3 og 4 
 
tv2skole.no - Nerve- 
og hormonsystemet 
 
Det perifere 
nervesystemet - 
NDLA 
 
Nrk skole 
 
Newton - pubertet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlig 
Bruke naturfaglige begreper for å formidle 
kunnskap, formulere spørsmål, 
argumenter og forklaringer. 
Skriftlig 
Ta i bruk mer presise naturfaglige 
begreper [...] Formulere spørsmål og 
hypoteser, skrive forklaringer, 
sammenligne og reflektere over 
naturfaglig informasjon 
Lesing 
Forstå og bruke naturfaglige begreper, 
symboler, figurer og argumenter. 
Regning 
Kunne sammenligne, vurdere og 
argumentere for gyldigheten av 
beregninger, resultater og framstillinger. 
Digital  
Bruke søkeverktøy, beherske 
søkestrategier og kritisk vurdere kilder og 
velge ut relevant informasjon om 
naturfaglige tema. 

Analyserer og reflekterer 
● Beskriver nervesystemet og 

hormonsystemet og forklarer 
hvordan de styrer prosesser i 
kroppen. 

● Tar i bruk presise naturfaglige 
begreper for å formidle kunnskap, 
formulere spørsmål, argumenter og 
forklaringer. 

● Skriver forklarende og 
argumenterende tekster med 
referanser til relevante kilder 

Forstår og tolker 
● Beskriver nervesystemet og 

hormonsystemet og forklarer 
hvordan de styrer noen prosesser i 
kroppen 

● Tar i bruk naturfaglige begreper for 
å formidle kunnskap 

● Skriver forklarende tekster med 
referanse til relevante kilder 

Finner og henter ut informasjon 
● Nevner hovedtrekk for nerve- eller 

hormonsystemet 
● Tar i bruk noen naturfaglige 

begreper for å formidle kunnskap 
● Skriver tekster 

https://www.tv2skole.no/Artikkel/64847
https://www.tv2skole.no/Artikkel/64847
https://ndla.no/nb/node/112032?fag=52234
https://ndla.no/nb/node/112032?fag=52234
https://ndla.no/nb/node/112032?fag=52234
https://www.nrk.no/skole/?page=objectives&subject=naturfag&objective=K15092&levels=8-10
https://tv.nrksuper.no/serie/newton-pubertet
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Tysk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Språklær 
-ing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommun- 
ikasjon 
 
Språk, 
kultur 
og 
samfunn 

 
Utnytte egne erfaringer 
språklæring av det nye 
språket 
 
Beskrive og vurdere 
eget  
arbeid med å lære det 
nye språket 
 
Skriver tekster som 
forteller, beskriver eller 
informerer 
 
Kommunisere med 
forståelig uttale 
 
Samtale om språk og 
sider ved geografiske 
forhold i språkområdet  
 
 
 

 
Auf Deutsch 2 
 
Digitale verktøy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlig 
Viser evne til å lytte og tale 
 
Skriftlig 
Bruker språket stadig mer i krevende  
sammenhenger 
 
Lesing 
Forstår, utforsker og reflekterer over 
stadig mer utfordrende tekster 
 
 
Regning  
Målinger i hverdagslige sammenhenger 
 
 
 
Digital 
Bruker digitale verktøy for å møte 
autentisk språk 
 
 
 
 
 

Analyserer og reflekterer 
● Kommuniserer med forståelig  

       uttale 
● Samtaler om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet  
 
 
Forstår og tolker 
● Kommuniserer med forståelig  

        uttale 
● Samtaler om språk og enkelte sider 

ved geografiske forhold i 
språkområdet 

         
 
Finner og henter ut informasjon 
● .Kan noen ord fra emnet 
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende 
ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Språklæring 
Tall 0-100 
Regelrette -er og 
-ir verb 
Sterke verb 
 
Kommunikasjo
n 
Hilse 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Språk, kultur 
og samfunn 
Belgia 

 
Undersøke likheter og ulikheter 
mellom morsmålet og det nye 
språket og utnytte dette i egen 
språklæring 
 
 
Skrive tekster som forteller, 
beskriver eller informerer 
 
Delta i enkle, spontane 
samtalesituasjoner 
 
Kommunisere med forståelig 
uttale 
 
Bruke grunnleggende språklige 
strukturer og former for 
tekstbinding 
 
Samtale om dagligliv, personer 
og aktuelle hendelser i 
språkområdet og i Norge 

 
Ouverture 9 
kap.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muntlig 
Viser evne til å lytte og tale 
 
Skriftlig 
Bruker språket i ulike 
sammenhenger 
 
Lesing 
Forstår, utforsker og 
reflekterer over tekster. 
Skaffer seg innsikt på tvers 
av kulturer. 
 
Regning 
Gjør kvantifiseringer og 
målinger i hverdagslige 
sammenhenger 
 
Digital 
Bruker digitale verktøy for 
å møte autentisk språk 
 
 

 
Analyserer og reflekterer 
● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og god tekstbinding 
● Snakker fransk med god flyt og forståelig 

uttale 
 
 
Forstår og tolker 
● Bruker grunnleggende språklig strukturer 
● Snakker fransk med forståelig uttale 

 
 
Finner og henter ut informasjon 
● Kjenner igjen enkelte språklige strukturer 
● Leser fransk med delvis forståelig uttale 
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ESPAÑOL  
 

Hovedområde 
Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende 
ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Språklæring 
Internasjonale og 
transparente ord 
 
 
Kommunikasjon 
Presentere seg 
selv 
 
Skole, fritid og 
interesserer 
 
Kunne snakke om 
hva du skal gjøre 
 
 
 
Språk, kultur og 
samfunn 
En vanlig uke 
 

 
 

 
Undersøke likheter og 
ulikheter mellom morsmålet 
og det nye språket og utnytte 
dette i egen språklæring 
 
Forstå og bruke tall i 
praktiske situasjoner 
 
Forstå og bruke et ordforråd 
som dekker dagligdagse 
situasjoner 
 
Gi uttrykk for egne meninger 
og følelser 
 
Kommunisere med forståelig 
uttale 
 
 
Samtale om dagligliv, 
personer og aktuelle hendelser 
i språkområdet og i Norge 
 

 
Vale 2 
  
Nettsider 
 
Materiale utdelt i 
timen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muntlig 
Lytte, tale og forstå det nye 
språket 
 
Skriftlig 
Forstå og bruke språket i 
varierte sammenhenger 
 
Lesing 
Forstå og finne 
informasjon i ulike tekster 
 
Regning 
Forstå og bruke tall i 
praktiske situasjoner 
 
Digital  
Bruke digitale verktøy for 
å møte autentisk språk. 
Vise innsikt i kildekritikk. 
 
 

Analyserer og reflekterer 
● Har et rikt ordforråd av spanske gloser om 

tema  
● Mestrer bøyning av regelrette og 

uregelrette verb i entall og flertall 
● Kan bruke framtidsforma for å snakke 

om hva du og andre skal gjøre 
● Snakker spansk med god og forståelig 

uttale og kommuniserer med tilhørerne  
● Forstår og kan bruke tall i praktiske 

situasjoner 
Forstår og tolker 
● Kan bruke en del gloser om tema 
● Bøyer verb riktig i setninger 
● Kan bruke fremtidsformen for å snakke 

om hva du skal gjøre 
● Snakker spansk med forståelig uttale 
● Bruker tall i praktiske situasjoner 

Finner og henter ut informasjon 
● Bruker grunnleggende gloser om tema  
● Kan formulere enkle setninger på spansk 
● Leser spansk med forståelig uttale 
● Finner og uttaler tall i praktiske 

situasjoner  
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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 
ulike skriftlige og 
muntlige 
uttrykksformer i ulike 
sjangere 
 
Dokumentere og 
vurdere egen utvikling 
i arbeid med 
utforskning av språk og 
tekst 
 
 
Formidle egne 
opplevelser av musikk 
og filmer eller teater til 
andre 
 
Dokumentere og 
vurdere egen utvikling 
i arbeid med tekster 
 
 
 

 
Internett 
 
Film 
 
Spill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlig 
Å kunne lytte og å kunne tale 
 
 
Skriftlig 
Å forstå og ta i bruk språket 
 
 
Lesing 
Lese med forståelse, utforske og reflektere 
 
 
Regning 
Å utnytte informasjon 
 
 
Digitale verktøy 
Utvikling av språkkompetanse 
 
 
 
 

Analyserer og reflekterer 
● Formidler egne opplevelser skriftlig 
● Uttrykker seg godt muntlig 

 
 
Forstår og tolker 
● Formidler egne opplevelser 
● Deltar i stor grad muntlig 

 
 
Finner og henter ut informasjon 
● Formidler egne opplevelser 
● Deltar muntlig 
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Fysisk aktivitet og helse 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 
Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Fysiske 
aktiviteter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosthold og 
helse 

 
Delta i 
gruppeaktiviteter eller 
individuelle aktiviteter 
som utfordrer både 
koordinative og fysiske 
ferdigheter. 
 
Gjøre sitt beste, 
samhandle med og 
oppmuntre medelever 
 
 
Lage enkle og 
ernæringsmessige gode 
måltider 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlig 
Forklarer og veileder andre 
 
 
Skriftlig 
Sammenligne og drøfte. Formidle egne 
tanker og meninger  
 
Lesing 
Forstår og tolker fagspesifikke 
tekster/oppskrifter 
 
 
Regning 
Tolker og vurderer faglige tema 
 
 
Digital 
Bruker digitale verktøy og medium for å 
tilegne seg faglig kunnskap 
 
 
 
 
 

Analyserer og reflekterer 
● Deltar aktivt og viser et positivt 

engasjement i et bredt utvalg av 
aktiviteter 

● Viser særlig evne og innsats til å 
utfordre egne fysiske ferdigheter 

● Planlegger og lager enkle 
næringsrike måltider 
 

Forstår og tolker 
● Samhandler, veileder og viser i 

noen grad medelever i utvalgte 
aktiviteter 

● Trener på og utfordrer egne 
fysiske ferdigheter 

● Trener på og utfører 
treningsformer knyttet til 
utvikling av koordinative 
ferdigheter 

● Lager enkle næringsrike måltider 
 
Finner og henter ut informasjon  

● Deltar og samhandler med andre 
elever i ulike aktiviteter 

● Deltar  
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Internasjonalt samarbeid  
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 
Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Kommunikasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samfunn og 
kultur 

 
 

 
Velge tema, 
hensiktmessig 
kommunikasjonsteknolo
gi og språk tilpasset 
formålet 
 
Planlegge, produsere og 
kommunisere innhold 
 
Benytte grunnleggende 
regler for nettvett, 
personvern, opphavsrett 
og ytringsfrihet. 
 
 
Utveksle informasjon om 
miljø, livssyn, 
underholdning, sport og 
kultur med elever i andre 
land 
 
Utveksle synspunkter op 
forskjeller og likheter 
mellom egen og andres 
kultur og interesser 

 
Internett og 
diverse kilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlig 
Lytte til og delta i samtaler med ulike 
temaer 
 
Skriftlig 
Formidle egne og andres synspunkter på 
en tydelig og hensiktsmessig måte  
 
Lesing 
Finne nyttig informasjon, oppleve og 
forstå resonnement. Utvikle evne til å 
tolke og forstå ulike tekster 
 
 
Regning 
Bruke, sammenligne, analysere og 
presentere statistisk materiale som 
illustrerer utvikling og variasjon. 
 
 
Digital 
bruke digitale ressurser hensiktsmessig og 
utøve kildekritikk og nettvett 
 
 
 
 
 

Analyserer og reflekterer 
● utvikle grunnleggende kunnskaper 

for nettvett, personvern, opphavsrett 
og ytringsfrihet 

● Presenterer et emne oversiktlig og 
med relevant informasjon og viser 
høy grad av innsikt og refleksjon 

 
 
Forstår og tolker 
● Bruker grunnleggende regler for 

nettvett, personvern, opphavsrett og 
ytringsfrihet 

● Presenterer et emne oversiktlig og 
med informasjon, og viser god 
forståelse og evne til å tolke stoffet 

 
 
Finner og henter ut informasjon 
● Finner informasjon og bruker de 

grunnleggende regler for nettvett, 
personvern, opphavsrett og 
ytringsfrihet 

● Presentere et emne med noe oversikt 
og informasjon 
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Kunst og håndverk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Arkitektur 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tegne hus og rom ved 
hjelp av 
topunktsperspektiv 
 
Vurdere funksjonell 
innredning av rom, stil 
og smak, og visualisere 
egne løsninger 
 
Bygge og teste 
bærende 
konstruksjoner 
 
 

 
 
 
 

 
Internett 
 
Akantus 
kap. 4 
kap. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muntlig 
presentasjon av eget arbeid ... 
 
Skriftlig 
arbeide med tegning ... 
 
Lesing 
å få inspirasjon til skapende arbeid 
 
Regning 
å arbeide med proporsjoner, dimensjoner, 
målestokk ... 
 
Digitale verktøy 
søke informasjon ... 
 
 
 
 

 
Analyserer og reflekterer 
● Tegner hus i topunktsperspektiv 
● Tegner rom i topunktsperspektiv 
● Vurderer innredning av et rom, 

velger stil (kollasj) 
 
 
Forstår og tolker 
● Tegner hus i topunktsperspektiv 
● Tegner rom i topunktsperspektiv 
● Innreder et rom, velger stil (kollasj) 

 
 
Finner og henter ut informasjon 
● Tegner et hus 
● Tegner et rom 
● Lager eget rom (kollasj) 
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Kroppsøving 
Hovedområd
e 

Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende 
ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Idrettsaktivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trening og 
livsstil 

 

Trene på og bruke ulike 
ferdigheter i utvalgte 
lagidretter, individuelle 
idretter og alternative 
bevegelsesøvelser 
 
Praktisere fair play ved 
å bruke egne ferdigheter 
og kunnskaper til å 
gjøre andre gode  
 
 
Bruke lek og ulike 
treningsformer for å 
utvikle egen kropp og 
helse 
 
Praktisere og forklare 
grunnleggende prinsipp 
for trening 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
● Mestrer intervall og kontinuerlig arbeid som 

treningsform 
● Utfører langpasninger, kortpasninger og enkle 

mottak. Skyter med strak vrist og innside av fot 
● Oppmuntrer medelever, utfordrer egne fysiske 

grenser, søker jevnbyrdig konkurranse. Følger 
regler og instrukser 

● Hjelper medelever ved overføring av egen 
kunnskap 

Forstår og tolke 
● Trene på å bruke intervall og kontinuerlig arbeid 

som treningsform·          
● Har kunnskap om noen regler i fotball og utøver 

disse i praksis 
● Samhandler med andre elever på en positiv måte 
● Følger regler og instrukser, gjør sitt beste 

Finner og henter ut informasjon 
● Deltar på ulike løpsaktiviteter som intervall og 

kontinuerlig arbeid 
● Kjenner til grunnregler i fotball 
● Trener på ferdigheter i pasninger og mottak 
● Samhandler med medelever, trener på å utfordre 

egne fysiske grenser 
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Musikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Musisering 

 

 

Komponerin
g 

 

 

Lytting 

 
 
 
 
 
 
 

Bruke musikkens 
grunnelementer, symboler for 
besifring og akkordprogresjoner 
i spill på instrumenter 

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 

Gjenkjenne og benevne 
forskjellige instrumenter og 
ensembler innenfor ulike sjangere 

Gjøre rede for hvordan musikk 
gjenspeiler trekk ved 
samfunnsutvikling og 
ungdomskultur 

Uttrykke og formidle refleksjon 
om musikk som kunst- og 
kulturuttrykk og som 
underholdnings- og forbruksvare 

 
CDer 
 
Tabulatur 
 
Besifring 
 
Sangtekster 
 
Nettressurser 
 
Opus 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesing 
Tolke og forstå ulike musikalske 
uttrykk, symboler, tegn og former for 
notasjon 

 
Skriving  
Bruke ulike former for notasjon som kan 
tas vare på. Eksperimentere over rim og 
rytme.  
 
Muntlig   
Synge, delta i samspill. Formidle 
musikalske opplevelser, sette ord på 
hva en hører, og selv ønske å uttrykke 
og å formidle 
 
Regning  
Være kjent med musikkens 
grunnelementer, ulike musikalske 
mønstre, variasjoner og former 
 
Digitale ferdigheter  
Bruke nettsteder for å finne sanger, 
musikk, og ressurser til egen musisering 

 

Analyserer og reflekterer 
● Drøfter populæmusikalske verk i en 

historisk sammenheng  
● Uttrykker egne meninger rundt 

populærmusikk 
● Viser god kjennskap til aktuelle 

musikkstykker, og er aktiv og 
målrettet i samspill 

● Viser instrumental utvikling, og evne 
til å uttrykke seg musikalsk 

Forstår og tolker  
● Plasserer populærmusikalske verk i 

en historisk sammenheng 
● Kjenner til aktuelle musikkstykker, 

og er fokusert på egne 
arbeidsoppgaver i samspill 

 
Finner og henter ut informasjon 
● Kjenner til musikkstykker fra ulike 

perioder 
● Musiserer delvis i samspill 
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Plan i musikk 9. trinn 

 
Stasjon Kompetansemål 
Dans 
 

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

Sang 
Prosjekt: Rock-Pop 
 
 

● Gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk 
● Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede 

for egne musikkpreferanser 
● Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere 
● Gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan 

komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers 
folkemusikk 

Samspill 2 
 
 

● 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 
 

 
9A/9C Mandag 5.time    9B/9D torsdag 5.time 

UKE 
Prosjekt / 
sang Dans Samspill  UKE 

Prosjekt / 
sang Dans Samspill 

uke 34 9A 9C1 9C2  uke 34 9B 9D1 9D2 
uke 35 9A 9C1 9C2  uke 35 9B 9D1 9D2 
uke 36 9A 9C1 9C2  uke 36 9B 9D1 9D2 
uke 37 9A 9C1 9C2  uke 37 9B 9D1 9D2 
uke 38 9A 9C1 9C2  uke 38 9B 9D1 9D2 
uke 39 9A 9C1 9C2  uke 39 9B 9D1 9D2 
uke 40 9A 9C1 9C2  uke 40 9B 9D1 9D2 
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Mat og helse 
 

Hovedområd
e 

Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Mat og livsstil 

 
 
 
 
 
 
 

 
Planlegge og lage trygg 
og ernæringsmessig god 
mat, og forklare hvilke 
næringsstoffer 
matvarene inneholder 
  
Sammenlikne måltid en 
selv lager med 
kostholdsrådene fra 
styresmaktene 
 
 

 
 
 
 

 
Matlyst, Det Norske 
Samlaget, del a 
(s.10-54) 
 
https://helsedirektor
atet.no/folkehelse/ko
sthold-og-
ernering/kostrad-fra-
helsedirektoratet 
 
http://m.youtube.co
m/watch?v=jkCXD1
pyA4M&desktop_ur
i=%2Fwatch%3Fv%
3DjkCXD1pyA4M 
 
https://morgenbladet
.no/ideer/2014/diagn
ose_overveldelse 
 
 
 

Muntlig 
Gjøre greie for smak, lukt og estetikk. 
Formulere praktiske problem og spørsmål, 
argumentere og kommunisere ideer i 
faget. 
 
Skriftlig 
Skrive egne oppskrifter og 
framgangsmåter. 
 
Lesing 
Granske, tolke og reflektere over faglige 
tekster med stigende vanskegrad. 
 
Regning 
Måle og veie i praktisk arbeid med 
oppskrifter 
 
Digital 
Søke etter informasjon, sammenlikne og 
vurdere næringsinnhold og presentere 
faglig innhold. 
 
 
 
 

Analyserer og reflekterer 
● Analyserer oppskriften og 

planlegger arbeidsprosessen. 
● Ser, forstår og har oversikt over 

oppgaver som må gjøres og ordner 
opp uoppfordret 

● Bruker kunnskap om energibehov til 
å vurdere menyforslag og 
måltidsfordeling 

 
Forstår og tolker 
● Følger oppskrifter selvstendig og 

begrunner valg, kan endre på 
oppskrifter ved behov 

● Ser og tar tak i mange av 
fellesoppgavene på eget initiativ 

● Kjenner til ulike matvaregrupper og 
alternativer til de ulike gruppene 

 
Finner og henter ut informasjon 
● Leser en oppskrift og følger 

framgangsmåten med noe hjelp. 
● Utfører oppgaver som blir påpekt 
● Kan beskrive og bruke 

tallerkenmodellen 

 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
http://m.youtube.com/watch?v=jkCXD1pyA4M&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DjkCXD1pyA4M
http://m.youtube.com/watch?v=jkCXD1pyA4M&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DjkCXD1pyA4M
http://m.youtube.com/watch?v=jkCXD1pyA4M&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DjkCXD1pyA4M
http://m.youtube.com/watch?v=jkCXD1pyA4M&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DjkCXD1pyA4M
http://m.youtube.com/watch?v=jkCXD1pyA4M&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DjkCXD1pyA4M
http://m.youtube.com/watch?v=jkCXD1pyA4M&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DjkCXD1pyA4M
https://morgenbladet.no/ideer/2014/diagnose_overveldelse
https://morgenbladet.no/ideer/2014/diagnose_overveldelse
https://morgenbladet.no/ideer/2014/diagnose_overveldelse
https://morgenbladet.no/ideer/2014/diagnose_overveldelse
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Arbeidsplan uke 34  
 
Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 
 

NOR 
 

Debattartikkel  
Les s 161 i Kontekst 

Oppgaver på skolen  Oppgaver på skolen  Oppgaver på skolen  

MAT 
 

Regneartene s.10-18 
Studer og lær matematiske 
ord som hører til 
regneartene. 

1.9  1.12  1.20  1.26  1.30  
1.35  1.38 

1.9  1.12  1.20  1.27  1.30  1.36  
1.39 

1.9  1.12  1.20  1.27  1.30  1.37  1.40 

ENG 
 

Natives of the world Write 5 facts about a native 
people of your choice. 

How are native people treated 
today? 
Choose a country, and write 
about half a page on the social 
situation for its natives. 

What does it mean to be a native 
these days? Write about half a page 
where you share your thoughts. 

NAT 
 

Nervesystemet: 
Les s. 56-59 

Forklar begrepene:  
aksoner, dendritter, 
nervecellen, nervestrenger, 
kopling, hjelpeceller, 
synaptisk spalte og 
transmitterstoffer. 

Skriv faktasetninger der du tar 
bruk de uthevede begrepene fra 
s. 56-59. 

Skriv en fagtekst hvor du tar i bruk 
de uthevede begrepene fra s. 56-59. 

SAM 
 

Rettstaten og domstolene: 
Les side 155-161 

Forklar begrepene: 
Signalement, pågripelse 
siktelse, aktor og forsvarer. 

Skriv faktasetninger der du 
bruker begrepene som er 
skrevet med blått i margen på 
side 159 og 161 

 Skriv en fagtekst der du bruker alle 
begrepene som er skrevet med blått i 
margen på side 159 og 161. 

KRLE Hinduismen  
Hva vil det si å være 
hindu? 
s. 8-10 

Skriv ordforklaringer Skriv ordforklaringer Skriv ordforklaringer 
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FSP 
ENG 

What did you do this 
summer? Listen to your 
classmates and prepare 
questions. 

Write two sentences about 
your summer. 

Write five sentences about your 
summer. 

Write ten sentences about your 
summer. 

Fransk 
 

Repetisjon kap. 1 s. 13-14. 
Hilse 

Svar på spm. s. 30. Les 
dialogen s. 13 og lær 8 
gloser s. 30. 

Svar på spm. s. 30. Les 
dialogen s. 13 og lær glosene s. 
30-31. 

Svar på spm. s. 30. Les dialogen s. 
13 og lær glosene s. 30-31. 

Tysk Repetisjon 

Spansk Repetisjon (utdelt ark) 
Spørreord  

Skriv en presentasjon av deg selv på spansk. Skriv minst 5 spørsmål til en medelev. Vær klar til å 
presentere på tirsdag i neste uke.  

KRØ Utholdenhet/løpsaktiviteter 
Ta med klær til å være ute! 

Fysisk Mat og kosthold - Kjøkken (gruppe 1) 
Styrketrening/stafetter/lek - Gymsal (gruppe 2) 
Ballspill - Ute (gruppe 3) 
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Arbeidsplan uke 35  
 
Fag Basis Finner og henter 

ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 
 

NOR 
 

Artikkel 
Les s.156-158 i 
Kontekst 
nysgjerrigper.no  
norsksidene.no  
 
Norsk sidemål:  
Oppgåver  

Test deg selv 1-5 
s.160 
 
Velg og les èn 
artikkel Skriv et kort 
sammendrag. 
  
Oppgåver  

Test deg selv 1-5 s.160.  
 
Velg og les èn artikkel. Finn 
de viktigste opplysningene 
 
Oppgåver 

Test deg selv 1-5 s.160.  
 
Velg og les èn artikkel. Finn de viktigste opplysningene 
 
Oppgåver 

MAT 
 

Ulike regnearter 
sammen, negative 
tall s.19-26. 

1.41  1.42  1.53  
1.55  1.58  1.60  
1.62  1.63  1.69 

1.44  1.45  1.58  1.61  1.70  
1.71  1.72 

1.44  1.45  1.70  1.71  1.72  1.73  1.74 

ENG 
 

Indigenous people 
on New Zealand 

Write down five 
interesting facts 
about New Zealand 

Use the following link 
https://www.newzealand.co
m/us/maori-culture/ Choose 
one of the topics, and write 
a couple of paragraphs 
about it. 

Use the following link 
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/ , you 
have to find another source as well. Choose one of 
the topics, and write a couple of paragraphs about it 
using information from both of your sources. 

NAT 
 

Nervesystemet: 
Les s. 60-65 
 

Hva deles det 
perifere 
nervesystemet inn 
i? Skriv og illustrer 
ulikheter mellom 
de to delene. 

Utfordring side 61. Skriv en fagtekst hvor du tar utgangspunkt i figuren 
på s. 62. Her skal alle begrepene bli tatt i bruk. 

SAM 
 

Tingretten: Les 
side 161-166 

Skriv en tekst der 
du forklarer hvilke 
aktører som er 
aktive i tingretten. 

Forklar hvordan en 
straffesak i tingretten 
behandles.  

Skriv en tekst der du reflekterer over hvem som er, og 
hvem som ikke er, valgbar som lekdommer.  

https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
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KRLE Hinduismen  
 
Å være hindu i 
dagliglivet. 
Kastene. 
s. 11-14 

Skriv 5 
faktasetninger om 
kaste/klassesysteme
t 

Skriv en halv side om 
kaste/klassesystemet 

Skriv en tekst om kaste/klassesystemet 

FSP ENG Written 
assignment 

Make notes about your summer to prepare for a written assignment in class. 

Fransk 
 

Repetisjon kap. 1. 
Regelrette -er og -
ir verb 

Les s. 22 + skriv et 
postkort fra ferien 
din på fransk. 

Les s. 22 og 23 + skriv et 
postkort fra ferien din på 
fransk.  

Les s. 22 og 23 + skriv et postkort fra ferien din på 
fransk. 

     
VF 
 

VF Int.Samf  
Introduksjon 

Min profil Min profil 

Spansk Repetisjon (utdelt 
ark) 
Klokka og 
tidsuttrykk 

Hvordan sier du på 
spansk at klokka er 
sju presis, kvart 
over tre, kvart på 
ett og halv ni.  

Skriv når 5 skolefag 
begynner og slutter. Bruk 
verbene empezar og 
terminar (husk å bøye 
verbene).  

Bruk tidsuttrykkene for å fortelle hva du gjør på en 
vanlig mandag.  

 
Ty 
sk 
 

 
Kap. 1 Unterwegs 
Tekst B 

 
Les tekst B, lær gloser og gjør oppgave A8 
 

KRØ Utholdenhet/løpsaktiviteter 
Ta med klær til å være ute! 

Fysisk Mat og kosthold - Kjøkken (gruppe 3) 
Styrketrening/stafetter/lek - Gymsal (gruppe 1) 
Ballspill - Ute (gruppe 2) 
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Arbeidsplan uke 36  
 
Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 
Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 
 

NOR 
 

Fagartikkel: 
Norsk og naturfag.  
 
Å finne innhold og lage en 
disposisjon 
Les side 168-170 i Kontekst. 
 
Norsk sidemål:  
Oppgåver 

Velg tema og tittel. 
Søk etter informasjon i naturfagboka 
 
 
 
 
 
Oppgåver 

Velg tema og tittel. Finn stoff 
fra naturfagboka og lag 
disposisjon etter mønster fra 
Kontekst side 170.  
 
 
 
 
Oppgåver 

Velg tema og tittel. Finn stoff fra 
naturfagboka og lag disposisjon 
etter mønster fra Kontekst side 
170. 
 
 
 
 
Oppgåver 

MAT 
 

Tall på forskjellige måter; 
potenser, tierpotenser, 
standardform og prefikser 
s.27-35. 

1.83  1.85  1.91  1.92  1.94  1.106  
1.117  1.119  1.121 

1.86  1.87  1.93  1.95  1.96  
1.108  1.111  1.124  1.126 

1.88  1.90  1.99  1.100  1.109  
1.113  1.114  1.125  1.128 

ENG 
 

The Great Fish of Maui Explain the following words which are 
important to the indigenous peoples on 
New Zealand: haka, ta mokõ, põwhiri 

Write a text about the history 
of the indigenous peoples on 
New Zealand. 

Write a text where you describe 
and reflect on how the indigenous 
peoples on New Zealand live, 
compared with indigenous 
peoples in another country. 

NAT 
 

Hormonsystemet: 
Les s. 76-79 
 

Hva er en kjertel? Gi 3 eksempler 
på ulike kjertler.  

  

SAM 
 

Lagmannsretten og 
Høyesterett: Les side 167-172 

Skriv to faktasetninger om hver av 
de følgende: Tingretten, 
lagmannsretten og Høyesterett. 

Gjør oppgave 4 på side 173. Gjør oppgave 5 på side 173. 

KRLE 
 

Hinduismen  
 
Gudene. Skrifter.  
s. 15-19 

Gå sammen i grupper og lag 5 
spørsmål. Svar deretter på spørsmål 
fra en annen gruppe.  

Gå sammen i grupper og lag 
5 spørsmål. Svar deretter på 
spørsmål fra en annen 
gruppe.  

Gå sammen i grupper og lag 5 
spørsmål. Svar deretter på 
spørsmål fra en annen gruppe.  
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ENG 
Ford. 

Walk and talk 
 
Who am I? 

Write about where we went and 
what you saw. Use three adjectives 
in your sentences. 

Write about where we went 
and what you saw. Use 
seven adjectives in your 
sentences. 

Write about where we went 
and what you saw. Use ten 
adjectives in your sentences. 

Fransk 
 

Repetisjon kap.1. 
Sterke verb 
Substantiv 

Repeter verbene être, avoir, aller 
og faire. 

Repeter verbene être, avoir, 
aller og faire. 

Repeter verbene être, avoir, 
aller og faire. 

VF 
 

Int.Samf /organisasjoner  Gruppearbeid Gruppearbeid Gruppearbeid 

Spansk 
 

Repetisjon (utdelt hefte)  
Fritid, skole og verbet gustar 

Repeter ukedagene og velg en 
aktivitet for hver dag.  

Skriv hva du liker å gjøre de 
ulike dagene i uken.  

Lag en dialog der du og en 
venn snakker om skole og 
fritid og hva dere liker å gjøre.  

Tysk 
 
 

Kap.1  Unterwegs 
Tekst C  Verb: presens 

Tekst C, lær 5 gloser. Tekst C, lær 8 gloser 
Oppgave A12 

Tekst C, lær 12 gloser 
Oppgave A12 

KRØ Fotball- teknikk/regler 
Ta med klær til å være ute:) 
 

Fysisk Mat og kosthold - Kjøkken (gruppe 2) 
Styrketrening/stafetter/lek - Gymsal (gruppe 3) 
Ballspill - Ute (gruppe 1) 

  



27 
 

Arbeidsplan uke 37  
 
Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 
Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 
 

NOR 
 

Å finne innhold og lage en 
disposisjon 
Les side 168-170 i  
Kontekst. 
 
Norsk sidemål: 

“Triks! “ av Bjørn Sortland 

Lag disposisjon. 
 
 
 
 
Svar på oppgåver 

Lag disposisjon. 
 
 
 
 
Svar på oppgåver 

Lag disposisjon. 
 
 
 
 
Svar på oppgåver 

MAT 
 

Tallmønster; figurtall, 
tallrekker, tallforhold og 
blandingsforhold s.35-47. 

1.155  1.156  1.159  1.167  1.169  
1.175  1.177  1.178 

1.162  1.163  1.164  1.171  
1.172  1.179  1.180  1.181  
1.182 

1.154  1.165  1.171  1.172  
1.179  1.180  1.181 1.182 

ENG 
 

The Whale Rider We watch the movie in class. Fill in the worksheet while watching and/or at the end of class. 

NAT 
 

Sykdommer knyttet til 
nerve- og 
hormonsystemet:  
Les s. 66-69 og s. 80-81 

   

SAM 
 

Kriminalitet og straff: 
Les side 175-181 

Forklar ordene sanksjon, 
forbrytelse og forseelse. 

Finn eksempler på 
miljøforbrytelser i Norge og 
andre land. Skriv en tekst 
der du får fram hva du 
mener om dette.  

Finn eksempler på 
miljøforbrytelser i Norge og 
andre land. Skriv en tekst der 
du får fram hva du mener om 
dette.  

KRLE 
 

Hinduismen  
 
Viktige hendelser i 
hinduismens historie. 
Arkitektur, kunst og 
musikk 
s. 20-28 

Les og skriv notater Les og skriv notater Les og skriv notater 

FSP ENG Film We select and watch a movie together in class. Glossary next week! 
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Fransk 
 

Repetisjon kap. 1. 
Tall 0-100 

Repeter tallene fra 0-100. Lag 4 
setninger på fransk der du bruker 
svake verb og tall.  

Repeter tallene fra 0-100. 
Lag 6 setninger der du 
bruker sterke/svake verb og 
tall. 

Repeter tallene fra 0-100. Lag 
6 setninger der du bruker 
sterke/svake verb og tall. 

VF 
 

Int.Samf /organisasjoner  Gruppearbeid Gruppearbeid Gruppearbeid 

Spansk 
 

Repetisjon  (utdelt hefte)  
Verbbøying og futurum 
med ir + a + infinitiv 

Lær deg å bøye verbet ir. Forklar 
på norsk hvordan du lager framtid 
med ir + a + infinitiv. 

Skriv fem setninger om noe 
du skal gjøre i morgen.  
Forklar på norsk hvordan du 
lager framtid med ir + a + 
infinitiv. 

Skriv hva du og vennene dine 
skal gjøre i morgon, til helgen 
og i neste uke.  

Tysk Tekst D Tekst D, Lær 5 gloser Tekst D, Lær 8 gloser 
Oppgave  A 14 a,b,c 

Tekst D, Lær 12 gloser 
Oppgave  A 14  

KRØ Fotball - teknikk/spill 
ta med klær til å være ute! 

Fysisk 
 

Håndball - Stavanger idrettshall 
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Arbeidsplan uke 38  
 
Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 
Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 
 

NOR 
 

Fagartikkel: 
Temasetninger og 
kommentarsetninger  
Les s.175-178 + 180 i 
Kontekst.  
Innlevering fagartikkel  
 
Norsk sidemål: 
“Triks!” 

Skriv fagartikkelen 
 
 
 
 
Svar på oppgåver 

Skriv fagartikkelen 
 
 
 
 
Svar på oppgåver 

Skriv fagartikkelen 
 
 
 
 
Svar på oppgåver 

MAT 
 

Vi regner med bokstaver; 
bokstavuttrykk og 
parenteser s.54-59. 

2.3  2.5  2.6  2.8  2.9  2.10  2.21  
2.24  2.25 

2.11  2.12  2.13  2.14  2.23  
2.26  2.27 

2.12  2.13  2.14  2.15  2.16  
2.26  2.27 

ENG 
 

“The Whale Rider” 
Natives of the world 

Write 5 facts about the Maori. 
Use the internet, or write things 
you have learned from watching 
the movie. 

What does the movie “The 
whale Rider” show us about 
Maori culture in modern life? 
Write at least 5 things you’ve 
learned. 

Find out more about Maori and 
Aboriginal Australians. In what 
ways were the Maori treated 
differently than the 
Aboriginals? Try to explain 
possible reasons. 

NAT 
 

Fagartikkel: 
Nerve- og hormonsystemet 

Skriv fagartikkelen 

SAM 
 

Straff: Les side 181-188 Forklar disse ordene: Bestikkelse, 
heleri og korrupsjon. 

Skriv en tekst der du 
forklarer hva som kan skje 
med ungdom som bryter 
loven.  

Gjør oppgave 8 på side 173.  

KRLE 
 

Hinduismen  
 
Mangfoldet i hinduismen  
s. 29-33 

Les om mangfoldet i hinduismen  Les om mangfoldet i 
hinduismen  
 

Les om mangfoldet i 
hinduismen  
 

FSP ENG Film + glossary We discuss the movie and write a glossary. 
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Hangman + Alias We play hangman and Alias to strengthen our vocabulary with oral activities. 
Fransk 
 

Skriftlig vurdering Øv til prøven: gloser, regelrette -er og -ir verb, être, avoir, aller, faire, substantivbøyning og tall. 

VF 
 

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

Spansk 
 

Muntlig vurdering  
 

Fortell om en vanlig uke.  
 

Tysk 
 

Muntlig vurdering - kap 
1 

Les tekst B,C,D  Lær verbene spielen og fahren. Øv på gloser og spørreord. 

KRØ 
 

Basistrening/styrketrening 

Fysisk Håndball - Stavanger idrettshall 
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Arbeidsplan uke 39  
 
Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 
Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 
 

NOR 
 

Norsk sidemål: 
“Triks!” 
 

Skriveoppdrag - innlevering Skriveoppdrag - innlevering Skriveoppdrag - innlevering 

MAT 
 

Multiplikasjon med potenser 
og parenteser s.60-66 

2.30  2.40  2.42  2.49  2.50  2.51  
2.53  2.55  2.58 

2.34  2.35  2.43  2.52  2.55  
2.57  2.60  2.62  2.64 

2.37  2.38  2.45  2.46  2.59  
2.60  2.65  2.66 

ENG 
 

Written assignment Use the worksheet to prepare for written assignment. 

NAT 
 

Puberteten, sex og samliv: 
s.130-131 

   

SAM 
 

Prøve i kapittel 9 og 10 Forbered deg til prøven.  

KRLE 
 

Hinduismen  Oppsummering: tankekart Oppsummering: tankekart Oppsummering: tankekart 

FSP 
ENG 

Presentation: My hero! 
 
Presentation next week! 

Choose someone who you think is 
a hero. Find information about this 
person. 

Choose someone who you 
think is a hero. Find 
information about this 
person. 

Choose someone who you 
think is a hero. Find 
information about this person. 

Fransk 
 

Kap. 1 s. 17-19 og s. 26-27. 
Belgia 

Gjør oppg. 18 s. 27. Gjør oppg. 16 s. 26. Gjør oppg. 16 s. 26. 

VF Int.Samf /organisasjoner  Gruppearbeid/presentasjon Gruppearbeid/presentasjon Gruppearbeid/presentasjon 
Spansk 
 

En el aeropuerto s. 8 og 9. 
Les gjennom teksten s.8. 
Forstå spørsmålene på s. 9. 

Svar på spørsmålene på side 9 på spansk.  

Tysk Kap. 3 Oktoberfest 
Tekst A 

Les tekst s 42 -43 og svar på spørsmål, s 43 - A1 

KRØ 
 

Basistrening/styrketrening 

Fysisk Volleyball - Stavanger idrettshall 
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Kalender 1.periodeplan 
  
 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
34 

 
 
 
 

     

Uke 
35 

 
Engelsk 
fordypning 
skriftlig 
 
 

   Foreldremøte 
kl 18 i 
Gymbygget.  

 

Uke 
36 

 
 
 
 

   Stup – DKS 
forestilling på 
skolen 

 

Uke 
37 

 
Nasjonale 
prøver 
 
 

     

Uke 
38 

Innlevering 
skriftlig arbeid 
naturfag/norsk 
 
Tysk, Fransk og 
Spansk - 
vurdering 
 
 

     

Uke 
39 

 
ENG written 
assignment 
 
SAM prøve 
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