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Verdi   fra   overordnet   del   for   læreplanverket.  
 

Demokrati   og   medvirkning  
Skolen   skal   gi   elevene   mulighet   til   å   medvirke   og   til   å   lære   hva   demokrati   betyr   i   praksis.  
 
Opplæringen  skal  fremme  oppslutning  om  demokratiske  verdier  og  demokratiet  som           
styreform.  Den  skal  gi  elevene  forståelse  for  demokratiets  spilleregler  og  betydningen  av  å              
holde  disse  i  hevd.  Å  delta  i  samfunnet  innebærer  å  respektere  og  slutte  opp  om                
grunnleggende  demokratiske  verdier  som  gjensidig  respekt,  toleranse,  den  enkeltes  tros-  og            
ytringsfrihet  og  frie  valg.  Demokratiske  verdier  må  fremmes  gjennom  aktiv  deltakelse  i  hele              
opplæringsløpet .  
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Egen   plan   for   fagene    design   og   redesign ,    produksjon   for   scene    og    innsats   for   andre  
 
 
Om   bildet   på   forsiden  
Den   kinesiske   kunstneren   Liu   Bolin   (f.   1973)   maler   seg   selv   slik   at   han   går   nesten   helt   i   ett   med   bakgrunnen,   før  
han   blir   fotografert.   Du   må   se   flere   ganger   for   å   oppdage   at   det   er   et   menneske   i   bildene.   Gjennom   kunsten   sin  
spør   Bolin   hvordan   vi   passer   inn   i   våre   omgivelser,   om   vi   har   en   rolle   eller   om   vi   er   «usynlige»   og   umyndiggjort.  
Må   vi   innordne   oss   eller   kan   vi   stå   fram   for   det   vi   tror   på?  
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Informasjon  
 
Nye   læreplaner   for   fag   LK2020  
Planen   er   utarbeidet   fra   nye   læreplaner   i   LK2020   (læreplan   for   kunnskapsløftet   2020).   

Fagfornyelsen   viser   til   prosessen   med   innføring   av   nye   læreplaner,   som   skal   innføres   gradvis   fra  
august   2020   på   8.   og   9.trinn.  

Hjem-skole   samarbeid  
Skolen   inviterer   til   digitalt   foreldremøte   for   9.   trinn   torsdag   3.september   kl.   19.   Link   til   felles  
møte   og   møte   for   klassen   sendes   på   e-post   i   god   tid   før   møte.  
 
Vi   oppfordrer   alle   til   å   abonnere   på   nyheter   på   skolens   hjemmeside.    http://minskole.no/gosen  
 

Kalender   

 Denne  
uken  

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke   34  
17.-21.aug  

      

Uke   35  
24.-28.aug  

      

Uke   36  
31.aug-4.sept  

     Engelsk  
skri�lig?  

Uke   37  
7.-11.sept  

     Spanskprøve  
(skri�lig)  

Uke   38  
14.-18.sept  

     Vurdering  
Tysk   og  
fransk  
(skri�lig)  

Uke   39  
21.-25.sept  

Vurdering  
samfunnsfag  

     

Uke   40  
28.sept-2.okt  

Ma�eprøve    Vurdering  
KRLE   8A/8B  
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Norsk  
Tverrfaglige   emner  
Folkehelse   og   livsmestring   
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
Tekst   i   kontekst  

 
 
 
 
 
 
Skriftlig   tekstskaping  
 
 
 
 
 
Språklig   mangfold  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrive   tekster   med   funksjonell  
tekstbinding   og   riktig  
tegnsetting   og   mestre  
rettskriving   og   ordbøying   på  
hovedmål   og   sidemål.   
 
 
 
 
 

Forklare   den   historiske  
bakgrunnen   for   bokmål   og  
nynorsk   og   reflektere   over  
statusen   til   de   offisielle  
språkene   i   Norge   i   dag.  
 
 
 
 
 
Lese   skjønnlitteratur   og  
sakprosa   på   bokmål   og   nynorsk  
og   i   oversettelse   fra   samiske   og  
andre   språk,   og   reflektere   over  
tekstenes   formål,   innhold,  
sjangertrekk   og   virkemidler.   

Karakter   5   og   6  
Forklarer   den   historiske   bakgrunnen   for   bokmål  
og   nynorsk   og   reflekterer   og   statusen   til   de  
offisielle   språkene   i   dag.  
 
Leser   skjønnlitteratur   og   sakprosa   på   bokmål   og  
nynorsk   og   reflekterer   i   stor   grad   over   tekstenes  
formål,   innhold,   sjangertrekk   og   virkemidler.   
 
Skriver   tekster   med   tematisk   sammenheng   og  
riktig   tegnsetting   og   mestrer   rettskriving   og  
ordbøying.   
 
Karakter   3   og   4  
Kan   fortelle   om   den   historiske   bakgrunnen   for  
bokmål   og   nynorsk.   

Leser   skjønnlitteratur   og   sakprosa   på   bokmål   og  
nynorsk,   og   viser   i   noen   grad   forståelse   for  
tekstens   formål,   innhold,   sjangertrekk   og  
virkemidler.   

Skrive   tekster   som   i   noen   grad   har   tematisk  
sammenheng   og   mestrer   som   regel   rettskriving  
og   ordbøying.   
 

Karakter   2  
Nevner   noe   om   den   historiske   bakgrunnen   for  
bokmål   og   nynorsk.   
 
Leser   skjønnlitteratur   og   sakprosa   på   bokmål   og  
nynorsk.  
 
Skriver   tekster   som   i   liten   grad   har   tematisk  
sammenheng.   Mestrer   i   noe   grad   rettskriving   og  
ordbøying.   

 
Elevmedvirkning  
 

Elevene   får   velge   tekster   de   skal   lese.  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Å   kunne   lese,   å   kunne   skrive,   digitale   ferdigheter   og   muntlige   ferdigheter  

Læringsressurser/  
læringsarena  

Kontekst   8-10  
Classroom  
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Engelsk   
Tverrfaglige   emner   
Folkehelse   og   livsmestring   
Demokrati   og   medborgerskap  
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
 
Kommunikasjon  
 
 
Møte   med  
engelskspråklige  
tekster.  
 
 
Språklæring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bruke   sentrale   mønstre   for  
uttale   i   kommunikasjon.  
 
Lese,   diskutere   og  
videreformidle   innhold   fra   ulike  
tekster,   inkludert   selvvalgte  
tekster.  
 
 
Uttrykke   seg   med   flyt,  
sammenheng   med   et   variert  
ordforråd   og   idiomatiske  
uttrykk   tilpasset   formål,  
mottaker   og   situasjoner.  

Karakter   5   og   6  
Eleven   forstår   og   videreformidler   innhold   fra  
ulike   typer   muntlige   skriftlige   tekster   på   en  
reflektert   og   situasjonstilpasset   måte.   
 
Eleven   uttrykker   seg   med   et   klart   og   variert  
språk,   flyt   og   sammenheng   og   tilpasser   språk   og  
struktur   til   formål,   mottaker   og   situasjon   i   ulike  
typer   muntlige   og   skriftlige   tekster.  
 
Karakter   3   og   4  
Eleven   forstår   og   videreformidler   innhold   fra  
ulike   typer   muntlige   og   skriftlige   tekster   på   en  
stort   sett   relevant   måte.  

Eleven   uttrykker   seg   med   klart   språk   og  
sammenheng   og   tilpasser   stort   sett   språk   og  
struktur   til   formål,   mottaker   og   situasjon   i   ulike  
typer   muntlige   og   skriftlige   tekster.  

Karakter   2  
Eleven   forstår   og   gjengir   deler   av   innholdet   fra  
enkle   muntlige   og   skriftlige   tekster   på   en   enkel  
måte.  
 
Eleven   uttrykker   seg   enkelt   og   tilpasser   i   noen  
grad   språk   og   struktur   til   formål,   mottaker   og  
situasjon   i   muntlige   og   skriftlige   tekster.   

 
Elevmedvirkning  
 

Finne   egne   tekster   som   kan   motivere   og   utvikle   engelskkompetansen.  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter   i   engelsk   er   å   skape   mening   gjennom   å   lytte   ,   tale   og  
samtale.  
Å   kunne   skrive   i   engelsk   er   å   kunne   uttrykke   ideer   og   meninger   på   en  
forståelig   og   hensiktsmessig   måte.   
Å   kunne   lese   engelsk   er   å   forstå   og   reflektere   over   innhold   i   ulike   typer  
tekster.  
Digitale   ferdigheter   i   engelsk   er   å   kunne   bruke   digitale   medier   og   ressurser  
for   å   styrke   språklæringen..  

Læringsressurser/  
læringsarena  

Key   English,   textbook   9.   
Engelsk   9   -   Cappelen   Damm  
Ulike   fjernsynsprogrammer,   filmer,   sider   på   internett.  
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Matematikk   
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
Utforsking   og  
problemløysing  

 

Resonnering   og  
argumentasjon  

 

Representasjon   og  
kommunikasjon  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utforske   og   argumentere   for  
korleis   det   å   endre   føresetnader  
i   geometriske   problemstillingar  
påverkar   løysingar  
 
Utforske   og   argumentere   for  
formlar   for   areal   og   volum   av  
tredimensjonale   figurar  

Karakter   5   og   6  
● Bruker   Pytagoras’   setning   i   beregning   av  

ukjente   størrelser  
● Analyserer   egenskaper   ved  

todimensjonale   figurer   og   regne   ut   areal  
og   omkrets   av   polygoner  

● Analyserer   og   vurderer   egenskaper   ved  
tredimensjonale   figurer  

 
Karakter   3   og   4  

● Bruker   Pytagoras’   setning   i   beregning   av  
ukjente   størrelser  

● Kjenner   til   egenskaper   ved    trekanter   og  
firkanter   og   regne   ut   areal   og   omkrets   av  
polygoner  

● Forklarer   og   anvender   de   ulike  
egenskapene   ved   romfigurer   i  
beregninger  

 
Karakter   2  

● Kjenner   igjen   egenskaper   til   trekanter   og  
firkanter  

● Kjenner   igjen   egenskaper   til   romfigurer  
● Beregner   volum   og   areal   av   noen  

romfigurer  

 
Elevmedvirkning  
 

Valg   av   nivå   på   arbeidsutfordringer.  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter,   skrive,   lese   og   regne.  

Læringsressurser/  
læringsarena  

Grunntall   9   og   10,   Classroom,   Campus   Inkrement  
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KRLE  
Tverrfaglige   emner  
Demokrati   og   medborgerskap  
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
Kjennskap   til  
religioner   og   livssyn  
 
 
Utforskning   av  
religioner   og   livssyn  
med   ulike   metoder  
 
 
Kunne   ta   andres  
perspektiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utforske   og   presentere   sentrale  
trekk   ved   kristendom   og   andre  
religions-   og   livssynstradisjoner  
og   deres   utbredelser   i   dag  
 
Utforske   og   drøfte   hvordan  
kristendom   og   andre   religioner  
inngår   i   historiske  
endringsprosesser   globalt   og  
nasjonalt   
 
Bruke   og   drøfte   fagbegreper   om  
religioner   og   livssyn  
 
Utforske   og   sammenligne   etiske  
ideer   fra   sentrale   skikkelser   i  
religiøse   og   livssynsbaserte  
tradisjoner  

Karakter   5   og   6  
Kan   utforske   og   presentere   sentrale   trekk   i  
hinduismen  
Kan   utforske   og   drøfte   hvordan   hinduismen  
inngår   i   historiske   endringsprosesser  
Anvender   fagbegreper   presist  
Utforsker   og   sammenligner   etiske   ideer   i    sentrale  
skikkelser   fra   hinduismen  
 
 
 
Karakter   3   og   4  
Kan   utforske   og   gjengi   flere   sentrale   trekk   i  
hinduismen  
Har   innsikt   i    hvordan   hinduismen   inngår   i  
historiske   endringsprosesser  
Anvender   flere   fagbegrep  
Utforsker   etiske   ideer   fra   sentrale   skikkelser   i  
hinduismen  
 

Karakter   2  
Kan   fortelle   om    noen   særtrekk   i   hinduismen.   
Kan   si   noe   om   når   og   hvor   hinduismen   oppstod  
og   dagens   situasjon.  
Vet   hva   noen   fagbegreper   betyr  
Kjenner   til   en   sentral   skikkelse   i   hinduismen  

 
Elevmedvirkning  
 

Velge   en   gud   å   fordype   seg   i  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter:    å   kunne   presentere   en   religion   med   fagbegreper.   
Å   kunne   skrive:    anvender   fagbegreper   i   skriftlige   besvarelser  
Å   kunne   lese:    å   kunne   finne   og   bruke   informasjon   i   tekster  
Å   kunne   regne:    Å   kunne   forstå   tabeller   og   tidslinjer  
Digitale   ferdigheter:    å   kunne   bruke   digitale   ressurser   i   eget   arbeid   og   å  
kunne   tolke   og   kritisk   vurdere   informasjonen.  

Læringsressurser/  
læringsarena  

Horisonter   9  
8   store   spørsmål   
Diverse   ressurser   hentet   fra   internett  
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Samfunnsfag   
Tverrfaglige   emner   
Folkehelse   og   livsmestring   
Demokrati   og   medborgerskap  
 
Kjerneelement 
er  

Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  

 
 
Undring   og  
utforsking  
 
Samfunnskritisk  
tenkning   og  
sammenhenger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● beskrive   sentrale   lover,  
reglar   og   normer   og  
drøfte   kva   konsekvensar  
brot   på   desse   kan   ha   for  
den   enkelte   og   for  
samfunnet   på   kort   og  
lang   sikt.  

● bruke   samfunnsfaglege  
metodar   og   digitale  
ressursar   i   eigne  
undersøkingar,   presentere  
funn   ved   bruk   av   digitale  
verktøy   og   drøfte   kor  
gyldige   og   relevante  
funna   er  

● vurdere   kva   måtar   ulike  
kjelder   gir   informasjon  
om   eit   samfunnsfagled  
tema,   og   reflektera   over  
korleis   algoritmar,  
einsretta   kjelder   eller  
mangel   på   kjelder   kan  
prega   forståinga   vår.  

Karakter   5   og   6  
● Beskrive   sentrale   lover,   regler.  
● Drøfte   hvilke   konsekvenser   brudd   på  

dem   kan   ha.  
● Bruke   samfunnsfaglige   metoder   og  

digitale   ressurser.  
● Kunne   vurdere   kilder   om   et  

samfunnsfaglig   tema   og   reflektere   rundt  
kildene.  

Karakter   3   og   4  
● Kjenner   til   sentrale   lover   og   regler.  
● Kjenner   til   på   hvilke   konsekvenser  

brudd   på   dem   kan   ha.  
● Kjenner   til   samfunnsfaglige   metoder   og  

digitale   ressurser.  
● Kjenner   til   ulike   kilder   om   et  

samfunnsfaglig   tema   og   reflektere   rundt  
kildene.  

Karakter   2  

● Har   hørt   om   lover   og   regler.  
● Vet   at   det   er   konsekvenser   på   brudd.  
● Kjenner   til   at   det   er   forskjellige   kilder   og  

vurdere   kildene.  

 
 
Elevmedvirkning  
 

Valgfritt   fordypningsemne   i   emnet   lov   og   rett.   

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter ,   kunne   delta   i   samfunnsfaglige   diskusjoner.  
Å   kunne   skrive ,   skrive   fagtekster,   drøfte   problemstillinger   og   vise   til  
kilder.  
Å   kunne   lese ,   utforske,   tolke   og   reflektere   kritisk   over   ulike   historiske,  
geografiske   og   samfunnsfaglige   kilder.  
Å   kunne   regne ,   innhente,   arbeide   med,   analysere   og   vurdere   tallmateriale  
og   store   data   i   lys   av   kontekst   og   for   å   ta   stilling   til   samfunnsspørsmål.  
Digitale   ferdigheter ,   bruke   digitale   verktøy   til   å   finne,   behandle   og  
navigere   i   digitale   kilder,   utøve   digital   kildekritikk   og   velge   ut   relevant  
informasjon   

Læringsressurser/  Underveis,   samfunnskunnskap   8-10.   
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læringsarena  Diverse   ressurser   hentet   fra   internett.  

 
 
 
 
 
 

Naturfag  
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
 
Naturvitenskapelige  
praksiser   og  
tenkemåter  
 
 
Energi   og   materie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stille   spørsmål   og   lage  
hypoteser   om   naturfaglige  
fenomener,   identifisere  
avhengige   og   uavhengige  
variabler   og   samle   data  
for   å   finne   svar  
 
Analysere   og   bruke  
innsamlede   data   til   å   lage  
forklaringer,   drøfte  
forklaringene   i   lys   av  
relevant   teori   og   vurdere  
kvaliteten   på   egne   og  
andres   utforskinger  
 
Bruke   og   lage   modeller  
for   å   forutsi   eller   beskrive  
naturfaglige   prosesser   og  
systemer   og   gjøre   rede   for  
modellenes   styrker   og  
begrensninger  
 
Delta   i   risikovurderinger  
knyttet   til   forsøk   og   følge  
sikkerhetstiltakene  
 
Bruke   atommodeller   og  
periodesystemet   til   å  
gjøre   rede   for   egenskaper  
til   grunnstoffer   og  
kjemiske   forbindelser.  

Karakter   5   og   6  
● Bruker   naturfaglige   begreper   for   å  

beskrive,   vise   forståelse,   formidle  
kunnskap,   utvikle   spørsmål,  
argumentere,   forklare,   reflektere   og  
begrunne.  

● Formulerer   spørsmål   og   hypoteser   og  
skriver   naturfaglige   forklaringer  
basert   på   evidens   og   kilder.   

● Bruker   atommodeller   og  
periodesystemet   til   å   gjøre   rede   for  
egenskaper   til   grunnstoffer   og  
kjemiske   forbindelser.  

 
Karakter   3   og   4  
● Bruker   naturfaglige   begreper   for   å  

beskrive,   vise   forståelse,   formidle  
kunnskap,   utvikle   spørsmål   og  
forklare.  

● Formulerer   spørsmål   og   hypoteser   og  
skriver   naturfaglige   forklaringer  
basert   på   evidens   og   noen   kilder.   

● Bruker   atommodeller   og  
periodesystemet   til   å   gjøre   rede   for  
noen   egenskaper   til   grunnstoffer   og  
kjemiske   forbindelser.  

Karakter   2  
● Bruker   noen   naturfaglige   begreper  

for   å   beskrive,   vise   forståelse,  
formidle   kunnskap   og   utvikle  
spørsmål.  

● Formulerer   enkle   spørsmål   og   skriver  
enkle   naturfaglige   forklaringer   basert  
på   evidens.  
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● Kan   gjøre   rede   for   noen   egenskaper  
til   grunnstoffer   og   kjemiske  
forbindelser.  

 
Elevmedvirkning  
 

Valg   av   nivå   på   arbeidsutfordringer.   Delta   i   forsøk   og   planlegging   rundt  
dette.  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige,   skriftlige,   lese,   regne   og   digitale   ferdigheter  

Læringsressurser/  
læringsarena  

Eureka!9  

 

 

Tysk  
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
Kommunikasjon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Språklæring   og  
flerspråklighet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lytte   til   og   forstå   enkel   og  
tydelig   tale   om   personlige   og  
dagligdagse   emner  
 
skrive   enkle   tekster   om  
dagligliv   og   opplevelser   som  
forteller,   beskriver   og  
informerer,   med   og   uten  
hjelpemidler  
 
bruke   enkle   språklige   strukturer,  
regler   for   uttale   og   rettskriving  
og   språkets   offisielle   alfabet  
eller   tegn   for   å   kommunisere   på  
en   situasjonstilpasset   måte  

Karakter   5   og   6  
● Behersker   å   skrive   om   seg   selv,   hobbyer,  

fritid,   følelser,   venner   og   familie.  
● Behersker   bøyningen   war   og   hatte   i  

preteritum  
● Kan   spørreordene   wo,   wie,   was   og   wer  
● Kan   sammenligne   det   tyske   og   norske  

skolesystemet.  
 
 
Karakter   3   og   4  

● Kan    skrive   om   noe   om   seg   selv,  
hobbyer   og   familie.  

● Kan   bøyningen   war   og   hatte   i   preteritum  
● Kan   noen   av    spørreordene   wo,   wie,   was  

og   wer  
● Kan   noe   om   det   tyske   skolesystemet.  

 
Karakter   2  

● Kan   skrive   litt   om   seg   selv  
● Kan   noen   gloser   fra   emnet  
● Kan   et   par   av   spørreordene  

 
Elevmedvirkning  Eleven   får   være   med   å   bestemme   hvilke   gloser   de   skal   lære.  
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Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter  
Lytte,   snakke   og   samtale   i   ulike   kommunikasjonssituasjoner  
 
Å   kunne   skrive  
Å   skape   ulike   typer   tekster   som   kommuniserer   et   innhold  
 
Å   kunne   lese  
Å   forstå   innholdet   i   tekster,   både   på   papir    og   digitalt.  
 
Digitale   ferdigheter  
Bruke   digitale   ressurser   og   medier   til   å   utvide   læringsarenaen   og   tilføre  
læringsprosessen   verdifulle   dimensjoner.  
 

Læringsressurser/  
læringsarena  

Auf   Deutsch   2  
Leute   9  
Kap.   1   Das   ist   meine   Welt  
Nettressurser:  
www.urplay.se  
www.hiof.no  

Français  
Tverrfaglige   emner   
Demokrati   og   medborgerskap  
 
Kjerneelement 
er  

Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  

 
Språklæring   og  
flerspråklighet  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikasjon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bruke   relevante   lærings-   og  
kommunikasjonsstrategier,   digitale  
ressurser   og   erfaringer   fra   tidligere  
språklæring   i   læringsprosessen  
 
Skrive   enkle   tekster   om   dagligliv  
og   opplevelser   som   forteller,  
beskriver   og   informerer,   med   og  
uten   hjelpemidler  
 
Delta   i   enkle   samtaler   i  
dagligdagse   situasjoner   om  
aktiviteter   og   kjente   emner  
 
Bruke   enkle   språklige   strukturer,  
regler   for   uttale   og   rettskriving   og  
språkets   offisielle   alfabet   eller  
tegn   for   å   kommunisere   på   en  
situasjonstilpasset   måte  
 
Lese   og   forstå   tilpassede   og  
enklere   autentiske   tekster   om  
personlige   og   dagligdagse   emner  

Karakter   5   og   6  
● Mestrer   bøyning   av   regelrette   og  

uregelrette   verb   i   entall   og   flertall  
● Behersker   bøyning   av   substantiv  
● Skriver   enkle   tekster   om   dagligliv   og  

opplevelser   som   forteller   og   beskriver  
● Mestrer   tallene   0-100   i   praktiske  

situasjoner  
● Snakker   fransk   med   god   flyt   og  

forståelig   uttale  
 
Karakter   3   og   4  

● Kan   bøye   verb   riktig   i   entall   og   flertall  
● Forstår   hvordan   substantiv   bøyes   på  

fransk  
● Skriver   enkle   tekster   om   dagligliv   og  

opplevelser  
● Bruker   tall   i   praktiske   situasjoner  
● Snakker   fransk   med   forståelig   uttale  

 
Karakter   2  

● Kan   bøye   regelrette   verb  
● Gjenkjenner   substantiv  
● Skriver   noen   setninger   om   dagligliv   og  

opplevelser  
● Finner   og   uttaler   tall   i   praktiske  

situasjoner  
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● Leser   fransk   med   forståelig   uttale  
 
Elevmedvirkning  
 

Velge   arbeidsmetode   for   innlæring   og   repetisjon   av   ord.  
Eleven   velger   selv   emner   til   repetisjon.  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter:  
Skape   mening   gjennom   å   lytte,   snakke   og   samtale   i   ulike  
kommunikasjonssituasjoner.  
 
Å   kunne   skrive:   
Skape   ulike   typer   tekster   som   kommuniserer   et   innhold.  
 
Å   kunne   lese:  
Forstå   innholdet   i   ulike   typer   tekster,   både   på   papir   og   digitalt.  
 
Digitale   ferdigheter:  
Bruke   digitale   ressurser   og   medier.   Innhente   kunnskap,   utforske   kultur   og  
geografi   og   lage   sammensatte   produkter.  

Læringsressurser/  
læringsarena  

Ouverture   9  
Kap.   1.  

 
 
 

Español   
Tverrfaglige   emner   
Demokrati   og   medborgerskap  
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
Kommunikasjon  
 
 
 
 
 
 
 
 
Språklæring   og  
flerspråklighet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delta   i   enkle   samtaler   i  
dagligdagse   situasjoner   om  
aktiviteter   og   kjente   emner  
 
Lese   og   forstå   tilpassede   og  
enklere   autentiske   tekster   om  
personlige   og   dagligdagse  
emner  
 
Skrive   enkle   tekster   om  
dagligliv   og   opplevelser   som  
forteller,   beskriver   og  
informerer,   med   og   uten  
hjelpemidler  
 
Bruke   enkle   språklige  
strukturer,   regler   for   uttale   og  
rettskriving   og   språkets  
offisielle   alfabet   eller   tegn   for   å  
kommunisere   på   en  
situasjonstilpasset   måte  

Karakter   5   og   6  
● Har   et   rikt   ordforråd   av   spanske   gloser  

om   ulike   tema   
● Mestrer   bøyning   av   regelrette   og  

uregelrette   verb   i   entall   og   flertall  
● Behersker   bøyning   av   adjektiv   og  

substantiv   (gradbøying/  
samsvarsbøying)  

● Forstår   og   kan   bruke   tall   i   praktiske  
situasjoner  

 
Karakter   3   og   4  

● Kan   bruke   en   del   gloser   om   noen   ulike  
tema  

● Bøyer   verb   riktig   i   entall   og   flertall  
● Forstår   hvordan   adjektiv   og   substantiv  

bøyes   på   spansk  
● Bruker   tall   i   praktiske   situasjoner  

 
Karakter   2  

● Kan   bruke   grunnleggende   gloser   om  
noen   tema   

● Kan   bøye   verb   i   entall  
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● Kan   bøye   adjektiv   etter   kjønn   og   kjenner  
til   substantiv  

● Finner   og   uttaler   tall   i   praktiske  
situasjoner  

 
Elevmedvirkning  
 

Eleven   er   med   og   velger   egne   tema   til   repetisjon.  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter:   
Lytte,   snakke   og   samtale   i   ulike   kommunikasjonssituasjoner  
Å   kunne   skrive:   
Skape   ulike   typer   tekster   som   kommuniserer   et   innhold  
Å   kunne   lese:   
Forstå   innholdet   i   ulike   typer   tekster,   både   på   papir   og   digitalt  
Digitale   ferdigheter:   
Bruke   digitale   ressurser   og   medier.   Innhente   kunnskap,   utforske   kultur   og  
geografi   og   lage   sammensatte   produkter.  

Læringsressurser/  
læringsarena  

Vale   2  
Utdelt   repetisjonshefte  
Ulike   nettressurser   (se   classroom)  

 
 
 
 
 
 
   
 

Engelsk   fordypning  
Tverrfaglige   emner   
Folkehelse   og   livsmestring   
Demokrati   og   medborgerskap  
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
 
Kommunikasjon  
 
Språklæring  
 
Språk   og   teknologi  
 
Interkulturell  
kompetanse  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skape   ulike   typer   muntlige   og  
skriftlige   tekster   om   selvvalgte  
emner   som   presenterer,   forteller  
eller   forklarer   gjennom   ulike  
medier.  
 
Utforske   og   presentere   innhold,  
form   og   formål   i   spill,   film   og  
musikk.  
 
Presentere   selvvalgte  
interesseområder.  

Karakter   5   og   6  
Skriver   engelske   tekster   med   variert   og  
hensiktsmessig   ordforråd   som   kommuniserer  
svært   godt   med   leseren.  
 
Snakker   engelsk   med   svært   god   uttale,   rikt   og  
variert   ordforråd   som   er   hensiktsmessig   til  
formålet.  
 
Karakter   3   og   4  
 
Skriver   engelske   tekster   med   noe   variert   og  
hensiktsmessig   ordforråd   som   kommuniserer  
ganske   godt   med   leseren.  

Snakker   engelsk   med   ganske    god   uttale,   noe  
variert   ordforråd   som   fungerer    til   formålet.  

13  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karakter   2  
Skriver   engelske   tekster   som   kommuniserer   noe  
med   leseren.  
 
Snakker   engelsk   som   til   en   viss   grad   får   fram  
opplevelser,   erfaringer   og   meninger.  
 
 

 
Elevmedvirkning  
 

Selvvalgte   emner   til   fordypning  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

-Muntlige   ferdigheter   i   fordypning   engelsk   er   å   kunne   lytte,   tale   og   samtale  
og   tilpasse   språket   til   formål,   mottaker   og   situasjon.  
-Å   kunne   skrive   i   fordypning   engelsk   er   å   skape   tekst   og   formidle   budskap.  
-Å   kunne   lese   i   fordypning   engelsk   innebærer   å   forstå   og   reflektere   over  
innholdet   i   ulike   tekster.   
-Digitale   ferdigheter   i   fordypning   engelsk   er   å   kunne   bruke   digitale   medier  
og   ressurser   for   kommunikasjon,   samhandling   og   tilegning   av   kunnskap.  

Læringsressurser/  
læringsarena  

Materiell   hentet   fra   internett,   fjernsyn   på   nett,   artikler,   aviser,   filmer,  
engelsk   litteratur   etc.  

 
 
 
 
   
 

 

Musikk  
Tverrfaglige   emner   
Folkehelse   og   livsmestring   
Demokrati   og   medborgerskap  

Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  

Lage   musikk  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Skape   og   programmere  
musikalske   forløp   ved   å  
eksperimentere   med   lyd   fra  
ulike   kilder  

Lytte   og   prøve   ut   ulike  
uttrykk   og   begrunne   valg   i  
skapende   prosesser   fra   idé  
til   ferdig   resultat  

Karakteren   5   og   6  
● Utøver   et   variert   repertoar   av   sang  
● Reflekterer    over   hvordan   musikalske   tradisjoner,  

inkludert   samiske   musikktradisjoner,   bevares   og  
fornyes  

● Viser   god   kjennskap   til   aktuelle   musikkstykker,   og  
er   aktiv   og   målrettet   i   samspill  

● Bruker   digitalt   opptaksutstyr   og   musikkprogram   til  
å   skape   og   sette   sammen   egne  
sanger/komposisjoner   med   god   melodi,   rytme,  
harmoni   og   oppbygging   og   gi   god   begrunnelse   for  
valg   i   den   skapende   prosessen  
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Utøve   musikk  

 
 
 
 

Oppleve   musikk  

 

Bruke   gehør   og  
notasjonsteknikker   som  
støtte   i   skapende   arbeid  

Utøve   et   variert   repertoar  
av   musikk,   sang,   andre  
vokale   uttrykk   og   dans  

Velge   uttrykk   og  
formidlingsform   i   egen  
musisering   og   grunngi  
valgene  

Reflektere   over   hvordan  
musikalske   tradisjoner,  
inkludert   samiske  
musikktradisjoner,   bevares  
og   fornyes  

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

Karakteren   3   og   4   
● Utøver   sang  
● Viser   kjennskap   til   musikalske   tradisjoner  
● Kjenner   til   aktuelle   musikkstykker,   og   er   fokusert  

på   egne   arbeidsoppgaver   i   samspill  
● Bruker   digitalt   opptaksutstyr   og   musikkprogram   til  

å   sette   sammen   sanger/komposisjoner   med   god  
melodi,   rytme,   harmoni   og   oppbygging  

 
Karakteren   2  
● Kjenner   til   musikkstykker   fra   ulike   perioder  
● Musiserer   delvis   i   samspill  
● Bruker   digitalt   opptaksutstyr   og   musikkprogram  

til   å   sette   sammen   et   musikkstykke.   

 
Elev-  
medvirkning  

Gjenskape   populærmusikk   valgt   av   elevgruppe.  
Komponere   musikk   gjennom   bruk   av   selvstendig   valgte   elementer.  
Fordypning   i   egenvalgt   artist/sjanger  

Grunnleggen 
de  
ferdigheter  
 

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   -    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  

Lærings-  
ressurser  
 

Digitale   verktøy   for    musikkredigering   (Soundtrap)  
 
Besifring   av   sanger   tilrettelagt   for   samspill.  

 

Kroppsøving  
Tverrfaglige   emner  
Folkehelse   og   livsmestring   
 
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
 
 
Bevegelse   og  
kroppslig   læring  
 
Deltakelse   og  
samspill   i  
bevegelsesaktiviteter   
 

● Utforske   eigne  
moglegheiter   til  
trening,   helse   og  
velvære   gjennom   leik,  
dans,   friluftsliv,  
idrettsaktivitetar   og  
andre  
bevegelsesaktivitetar.  

Karakter   5   og   6  
● Bruker   egne   ferdigheter   og   kunnskaper  

til   å   hjelpe   andre   til   å   få   fremgang.  
● Inkluderer   alle   i   kroppsøvingen.  
● Utforsker   mulighetene   til   trening,   helse  

og   velvære   gjennom   idrettsaktiviteter   og  
andre   bevegelsesaktiviteter.  

Karakter   3   og   4  
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● trene   på   og   utvikle  
ferdigheiter   i   varierte  
bevegelsesaktivitetar.   

● bruke   eigne  
ferdigheter   og  
kunnskapar   på   ein   slik  
måte   at   det   kan  
medverke   til   framgang  
for   andre.  

● anerkjenne   ulikskap  
mellom   seg   sjølv   og  
andre   i  
bevegelsesaktivitetar  
inkludere   alle,  
uavhengig   av  
føresetnader.  

● Prøver   å   bruke   egne   ferdigheter   til   å  
hjelpe   andre.  

● Kjenner   til   inkluderingsprinsippet.  
● Kjenner   til   mulighetene   til   trening,   helse  

og   velvære   gjennom   idrettsaktiviteter   og  
andre   bevegelsesaktiviteter.  

Karakter   2  

● Har   hørt   om   inkluderingsprinsippet.  
● Deltar   i   trening   gjennom   ulike  

idrettsaktiviteter   og   andre  
bevegelsesaktiviteter.  

 

 
Elevmedvirkning  
 

Elevene   er   med   og   velger   aktiviteter   i   kroppsøvingstimene  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter:    å   kunne   lytte   og   kommunisere   i  
bevegelsesaktiviteter,   og   å   kunne   forklare   og   uttrykke   egne   erfaringer   og  
refleksjoner.  
Å   kunne   skrive:    Planlegge,   gi   uttrykk   for   og   vurdere   egen   utvikling   i   faget.  
Å   kunne   lese:    FInne,   tolke   og   kritisk   vurdere   ulike   former   for   tekster   og  
informasjon   og   å   søke   kunnskap   som   er   nødvendig   for   utvikling   i   faget.  
Å   kunne   regne:    erfare   avstand,   tid,   fart,   kraft   og   mengde.  
Digitale   ferdigheter:    Bruke   digitale   ferdigheter   til   å   bli   bevisst   og   kritisk   til  
å   utvikle   en   trygg   identitet   og   et   positivt   selvbilde.  

Læringsressurser/  
læringsarena  

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

Utdanningsvalg  
Tverrfaglige   emner  
Folkehelse   og   livsmestring   
 
 
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
 
Karriere-  
kompetanse  
 

 
Beskrive   egne   styrker   og  
egenskaper   og   interesser,  
og   kunne   se   dette   i  

 
● Kjenner   til   egne   interesser   og  

egenskaper  
● Kan   fortelle   om   egne   styrker  

16  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sammenheng   med  
utdannings-   og  
yrkesønsker   og  
livsmestring  
 
Samle,   analysere   og   bruke  
informasjon   om   utdanning  
og   arbeid  

● Kan   navn   på   flere   ulike   yrker  
 
 
 
I   utdanningsvalg   får   du   ikke   vurdering  
med   karakter,   men   D   for   deltatt   på  
karakterkortet   ditt.  
 

 
Elevmedvirkning  
 

Delta   i   diskusjoner.   Ta   egne,   selvstendige   valg.  

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter:    Drøfte   egne   muligheter   når   det   gjelder  
utdanning   og   arbeid.   
Å   kunne   skrive:    Dokumentere   kunnskap   og   arbeidsprosesser.  
Grunngi   og   argumentere   for   egne   utdannings-   og   yrkesønsker.  
Å   kunne   lese:    Forstå,   systematisere   og   bruke   informasjon   fra  
tekster,   bilder,   film   og   andre   informasjonskanaler.  
Å   kunne   regne:    Bruke   tallmateriale   om   økonomisk   verdi   av  
arbeid.  
Digitale   ferdigheter:    Samle,   analysere   og   bruke   informasjon  
fra   digitale   kilder   og   vurdere   disse   kritisk  

Læringsressurser/  
læringsarena  

Ulike   nettressurser:  
www.vilbli.no  
www.utdanning.no  
Diverse   kopier  

 
 
 
   
 

Kunst   og   håndverk      
Kjerneelementer  Kompetanse 

mål  
Kjennetegn   på   måloppnåelse  

Visuell  
kommunikasjon  
 
 
 

Visualisere   form  
ved   hjelp   av  
frihåndstegninger,  
arbeidstegninger,  
modeller   og  

Analyserer   og   reflekterer  
reflekterer   kritisk   over   visuelle   virkemidler  
skisser   som   viser   eksperimentering   av   blyant   i   arbeid   med  
tegneøvelser   og   portrett  
ferdig   portrett   med   tydelig   formlikhet   til   modellen   
reflekterer   over   hvordan   bruk   av   blyant   skaper   et   visuelt   uttrykk   
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digitale   verktøy  

 

 

 
Forstår   og   tolker  
forstår   ulike   visuelle   virkemidler  
skisser   som   viser   testing   av   blyant   i   arbeid   med   tegneøvelser   og  
portrett  
ferdig   portrett   med   formlikhet   til   modellen  
forklarer   hvordan   bruk   av   blyant   skaper   et   visuelt   uttrykk   
 

Finner   og   henter   ut   informasjon  
kjenner   til   visuelle   virkemidler  
skisser   som   viser   øvelser   med   blyant   og   proporsjoner   
ferdig   portrett   
fortelle   om   arbeidet   ditt  

 
Elevmedvirkning  
 

Velger   portrett   til   endelig   oppgave.    Elevene   skal   de   få   mulighet   til   å   sette   ord   på  
hva   de   opplever   at   de   får   til,   og   reflektere   over   egen   faglig   utvikling   når   det   gjelder  
både   prosess   og   produkt.   Eleven   får    veiledning   slik   at   elevene   kan   bruke  
veiledningen   for   å   utvikle   kompetansen   sin   i   faget.   

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlig   -   fortelle   om   egne   observasjoner   og   opplevelser   til   å   kunne   beskrive  
visuelle   virkemidler  
Skriftlig   -   skrive   tekster   for   å   synliggjøre   ideer,   valg   og   meninger   under   det  
praktiske   arbeidet  
Lese   -   reflektere   kritisk   over   visuelle   virkemidler  
Regne   -   ta   nøyaktige   mål,   å   beregne   målestokk,   volum   og   proporsjoner   
Digitale   ferdigheter   -   bruke   digitale   verktøy   og   medier   til   inspirasjon,   utprøving,  
dokumentasjon   og   presentasjon.  
 

Læringsressurser/  
læringsarena  

Presentasjon   og   digitale   ressurser   på   Classroom,   utdelte   oppgaver,   Chromebook  
Utstyr:   Blyant,   visk   og   ark  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fysisk   aktivitet   og   helse   
 
Hovedområde  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
 
Fysisk   aktivitet  
 

  Analysere   og   reflektere  
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Øve   på   og    gjennomføre  
varierte  
bevegelsesaktiviteter   alene  
og   sammen   med   andre  
 
 
Anerkjenne   forskjeller  
mellom   seg   selv   og   andre   i  
bevegelsesaktiviteter,  
inkludere   alle,    samarbeide  
og   oppmuntre   medelever   til  
å   delta   i   fysisk   aktivitet  

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

● Bidrar   aktivt   til   positiv   samhandling.  
Oppmuntrer,   veileder   og   inkluderer  
medelever  

 
Forstå   og   tolke  

● Trener   på,   og   utfordrer   egne  
fysiske   ferdigheter  

● Bidrar   til   positiv   samhandling  
 

Finne    og   hente   ut   informasjon  
● Deltar   på   ulike  

bevegelsesaktiviteter  
● Samhandler   med   andre   elever   i  

ulike   aktiviteter  
 
Grunnleggend 
e   ferdigheter  
 

Skrive:   Egenevaluering  

Læringsressur 
ser  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innsats   for   andre  
Hovedområde  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
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Frivillighet   og  
sosialt  
entreprenørskap  
 
 
 
 
Ansvarlighet   og  
samhandling  
 
 
 
 
 
 
 
 

Utforske   og   reflektere   over   hva  
frivillig   arbeid   og   sosialt  
entreprenørskap   innebærer   og   hva  
dette   betyr   i   praksis  
 
 
 
Planlegge   og   utvikle   sosiale   tiltak  
som   bidrar   til   et   inkluderende  
samfunn  

Analysere   og   reflektere  
● Utforsker   og   reflekterer   over   hva  

frivillig   arbeid   og   sosialt  
entreprenørskap   innebærer  

● Planlegger   (sosiale)   tiltak   som   bidrar   til  
et   inkluderende   samfunn  

 
 
Forstå   og   tolke  
 

● Forklarer   hva   frivillig   arbeid   og   sosialt  
entreprenørskap   innebærer  

● Planlegger   (sosiale)    tiltak    til   nytte   for  
fellesskapet  

 
Finne    og   hente   ut   informasjon  

● Kan   kort   forklare   hva   frivillig   arbeid   er  
og   gir   eksempler   på   dette.   

● Gir   en   kort   plan   for   et   praktisk   tiltak   til  
nytte   for   fellesskapet.   

 
Grunnleggende  
ferdigheter  
 

Muntlige   ferdigheter  
Samhandling   med   valgt   målgruppe   og   presenterer   arbeidet.   
 
Skriving  
Dokumenterer   arbeidet   hver   uke.   
 
Lesing  
Orienterer   seg   i   relevant   kildemateriale   og   leser   oppgavebeskrivelsen  
nøye.  
 
 
Regning  
Planlegger   praktisk   arbeid   og   holder   seg   til   oppsatt   timeplan,   og  
leverer   arbeid   innen   tidsfrist.   
 
 
Digitale   ferdigheter  
Orienterer   seg   i   aktuelle   kilder   på   nett  
Oppdaterer   seg   på   Classroom.  
 
 
 

Læringsressurser  
 

frivillig.no  
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Programmering  
Kjerneelementer  Kompetansemål  Kjennetegn   på   måloppnåelse  
Algoritmisk   tenkning  
 
Koding  
 
Programvareutviklin 
g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruke   (flere)  
programmeringsspråk   (..).  
Bruke   grunnleggende  
prinsipper   i  
programmering,   slik   som  
variabler,   løkker,   vilkår   og  
funksjoner,   og   reflektere  
over   bruken   av   disse.  
Analysere   problemer,   gjøre  
dem   om   til   delproblemer  
og   gjøre   rede   for   hvordan  
noen   av   delproblemene   kan  
løses   med   programmering.  
Planlegge   og   skape   et  
digitalt   produkt   og   vurdere  

dette   med   tanke   på  
brukervennlighet  

Utvikle   og   feilsøke  
dataprogram   som   løser  
definerte   problemer,  
inkludert   kontrollering   eller  
simulering   av   fysiske  
objekter  
 

Karakter   5   og   6  
● Bruke   grunnleggende   prinsipper   i  

programmering,   slik   som   variabler,  
løkker,   vilkår   og   funksjoner,   og  
reflektere   over   bruken   av   disse.  

● Utvikle   og   feilsøke   dataprogram   som  
løser   definerte   problemer,   inkludert  
kontrollering   eller   simulering   av  
fysiske   objekter  

 
Karakter   3   og   4  

● Bruke   grunnleggende   prinsipper   i  
programmering,   slik   som   variabler,  
løkker,   vilkår   og   funksjoner.  
 

Karakter   2  
● Bruke   programmeringsspråk.  

 
Elevmedvirkning  
 

Elvene   designer   sin   egen   robot   og   utvikler   sin   egen   kode   for   å   løse  
problemer   fysisk   (og   digitalt).   

Grunnleggende  
ferdigheter  
 

 

Læringsressurser/  
læringsarena  

Lego   mindstorm   (EV3,   Scratch,   Python)  
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Arbeidsplaner   Uke   35-   Uke   40  
UKE   -   35  
Fag  Basis  Karakter   2  

 
Karakter   3-4  
 

  Karakter   5-6  
 

NOR  
 

Å   skrive   novelle  
 
Kontekst   s.  
248-250  

Test   deg   selv   1-3,  
s.250.   

Test   deg   selv   1-3  
Oppg.   3-5,   s.250.  

Test   deg   selv   1-3  
Oppg.   4-8,   s.250  

MAT  
 

Grunntall   9  
s.90-98  
Rep.likning   og  
likning   som  
metode.  

3.54   3.55   3.56   3.57  
3.62   4.1   4.11   4.12  
4.13   4.15  

3.58   3.59   3.60   3.63  
4.4   4.16   4.17   4.18  

3.60   3.61   3.63   3.64   4.10  
4.19   4.20   4.21  

ENG  
 

Key   English   9  
s.10-11   

Oppg.   1   og   2   s.12  
Finn   ut   mer   om  
Alicia!  

Oppg.   1,   2   og   3   s.12.  
Finn   ut   mer   om  
Alicia!  
 

Oppg.1,   2   og   3   s.12.  
Finn   ut   mer   om   Alicia!  
 

NAT  
 

Grunnstoff   og  
periodesystemet  
Les   s.8-11  
Aktivitet   2   s.32  

Forklar   begrepene:   
grunnstoff,  
atomsymbol,   kjemisk  
forbindelse,  
atomsymbol,atomnum 
mer,   klassifisere.  
 
 

Hvordan   viser   den  
kjemiske   formelen   om  
et   stoff   er   et  
grunnstoff?  
Forklar   hvordan  
periodesystemet   er  
bygd   opp.  
 

Hvordan   viser   den  
kjemiske   formelen   om   et  
stoff   er   et   grunnstoff?  
Ved   bruk   av   naturfaglige  
begreper,   forklar   hvordan  
periodesystemet   er   bygd  
opp.   

SAM  
 

Lov   og   rett  
Les   s.   155   -   161  

Forklar   begrepene:  
Grovt   ran,   pågripelse,  
personalia,   aktor,  
forsvarer,   å   sikte,  
aktor,   forsvarer,  
tiltale.  

Forklar   begrepene:  
Grovt   ran,   pågripelse,  
personalia,   aktor,  
forsvarer,   å   sikte,  
aktor,   forsvarer,  
tiltale.  

Forklar   begrepene:  
Grovt   ran,   pågripelse,  
personalia,   aktor,  
forsvarer,   å   sikte,   aktor,  
forsvarer,   tiltale.  

KRLE  
 

Hinduismen  
Les   s.   7-12  

Forklar   begrepene:  
dharma,   samsara   og  
karma   

Forklar   begrepene:  
dharma,   samsara,  
karma,   moksha   og  
Brahman  

Skriv   en   halv   side   hvor  
du   forklarer   hva   hinduer  
tror   på,   med   hjelp   av  
fagord.   

ENG  
ford  
 

Exploring  Watch   a   tv-programme.   Discussion   in   class.  
Write   facts   about   the   programme   and   hand   in!  

Tysk  
 

Repetisjon   Lag   en   presentasjon   om   deg   selv.   Bruk   hefte,   Das   ist   meine   Welt   side   8   og  
9,    om   Emilie.  

Spansk  
 

Repetisjon   
 

Repeter   bøying   av  
AR,ER   og   IR   verb   i  

Repeter   bøying   av  
AR,ER,IR   verb   i  

Skriv   en   liten   tekst   der   du  
forteller   litt   om   deg   selv  
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presens.   Skriv   ned  
alle   formene.  

presens   og   verbene  
SER,ESTAR,IR,TEN 
ER.   Skriv   ned   alle  
formene   og   lag   3  
setninger   der   du  
bruker   noen   av   disse  
verbene.   

og   familien.   Fortell  
gjerne   hva   du   og  
familiemedlemmene   dine  
liker/ikke   liker    å   gjøre.   

Fransk  
 

Repetisjon  
kap.1.s.   13-14  
Hilse  

Svar   på   spm.   s.   30.   Les   dialogen   s.   13   og   lær   så   mange   gloser   du   klarer   s.  
30-31.  

UTV  Introduksjon   av  
faget:   Læreplan,  
kompetansemål,  
mm.  

Presentasjon   av   faget   og   kompetansemål.   
Netttressurser:    www.utdanning.no    og    www.vilbli.no  
Mitt   liv   så   langt   (oppgave)  

Mat   og  
helse  

 Smoothiebowl  

VF  
 

    

KRØ  
 

    

 
UKE   -   36  
Fag  Basis  Karakter   2  

 
Karakter   3-4  
 

  Karakter   5-6  
 

NOR  
 

Språkutviklingen   i  
Norge  
 
Kontekst  
s.302-306  

Test   deg   selv   1-3.,  
s.307  

Test   deg   selv   1-5,  
s.307  

Test   deg   selv   4-5  
Oppg.   6,   s.307  

MAT  
 

Egenskaper   til  
trekanter.   Areal.  
Rettvinklet   trekant;  
bevis   for   pytagoras.  

5.1   5.2   5.3   5.4   5.16  
5.17   5.18   5.19   5.20  

5.5   5.6   5.7   5.8   5.9  
5.10   5.11   5.21   5.25  
5.27   5.29  

5.11   5.12   5.15   5.21   5.22  
5.25   5.27   5.28    5.29  

ENG  
 

Key   English  
s.17-19  

Oppg.13   og   14  
s.20.  

Oppg.13,14,   og   15  
s.20.  

Oppg.13,14,15,16   og   17  
s.20.  

NAT  
 

Klassifisering   og  
skallmodell  
Les   s.12-15  
Aktivitet   1   s.32  

Tegn   grunnstoffet  
natrium,   ved   bruk  
av   skallmodellen.  
Hvilket  
atomnummer   har  
natrium   og   hvor  
mange   protoner   og  
elektroner   har   det?  

Hvordan   blir  
grunnstoffene  
klassifisert   i  
periodesystemet.  
Hva   vil   det   si   at   et  
atom   er   elektrisk  
nøytralt?  

Hva   er    “åtteregelen”    og  
hvorfor   er   dette   en  
“ønskesituasjon”?  
Hva   er   årsaken   til   fargene  
i   fyrverkeri?   

SAM  
 

Rettssystemet  
Les   s.   161   -   169  

Gjør:   oppg   8   s.166  
oppg   12,   14   og   18  
s.   169  

Gjør:   oppg   7-9   s.   166  
oppg   10-12,   14-16   s.  
169  

Gjør:   oppg   7-9   s.   166  
Skriv   et   kort   sammendrag  
om   lagmannsretten   og  
Høyesterett.  
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KRLE  
 

Hinduismen  
Les   s.   13-19  

Skriv   fem  
faktasetninger   om  
klassesystemet  
eller   pudsja  

Skriv   en   halv   side   om  
klassesystemet   eller  
pudsja.   

Skriv   en  
sammenhengende   tekst  
om   klassesystemet.   Gjør  
rede   for   fagord.   

ENG  
ford  
 

Exploring  
Stavanger  

Make   a   page   with   information   about   Stavanger.   Use   pictures   as   well!  
What   is   important   information   a   tourist   would   find   useful?  
Hand   in   your   page   about   Stavanger!  

Tysk  
 

Verbene   war   og  
hatte.  
Spørreord.  

Skriv   ned   en  
setning   med   et   av  
verbene   war   eller  
hatte.  

Skriv   ned   4   setninger  
med   verbene   war   og  
hatte.  

Skriv   ned   6   setninger  
med   verbene   war   og  
hatte.  

Spansk  
 

Repetisjon   -   vi  
forbereder   prøve   i  
uke   37  

Jobb   med  
repetisjonsheftet   og  
oppgaver   på   nett  
(se   Classroom).  

Jobb   med  
repetisjonsheftet   og  
oppgaver   på   nett   (se  
Classroom).  

Jobb   med  
repetisjonsheftet   og  
oppgaver   på   nett   (se  
Classroom).  

Fransk  
 

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

Les   s.   22   og   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.  

UTV  Hvem   er   jeg?  
Interesser   og  
drømmer  

Vi   jobber   med   hefte,   individuelt   og   med   diskusjon   i   grupper   og   i  
klassen.  

Mat   og  
helse  

Matlyst   s.54-57  Krydder-   og   søte   scones  
Oppskrift   s.   130   (digital   kokebok)  

VF  
 

    

KRØ  
 

    

 
UKE   -   37  
Fag  Basis  Karakter   2  

 
Karakter   3-4  
 

  Karakter   5-6  
 

NOR  
 

Språkutviklingen   i  
Norge.   
Kontekst   
s.   302-306  

Skriv   fem  
faktasetninger   om  
språkdebatten.  

Skriv   10-15   setninger  
om   språkdebatten.   

Skriv   en   halv   side   om   det  
du   har   lært   om  
språkdebatten.  

MAT  
 

Grunntall   10   kapt.4  
s.153-162.  
Spesialtilfeller   av  
pytagoras.  

4.59   4.60   4.65   4.66  
4.67   4.80  

4.68   4.69   4.70   4.71  
4.75   4.80  

4.72   4.74   4.75   4.83   4.87  
4.89  

ENG  
 

Key   English  
s.30-32  
Find   out   more  
about   NASA,   FOX  
television,   Nevada,  
Neil   Armstrong,  

Write   half   a   page.  Write   one   page.  Write   more   than   one  
page.  

24  
 
 



conspiracy  
theories.  

NAT  
 

Perioder   og  
grupper  
Les   s.16-19  
Aktivitet   5   s.32  

Gjør  
nøkkelspørsmålene  
1-3   s.17   og   1-4  
s.19   i   boka.  

Hva   mener   vi   med  
perioder   og   grupper   i  
periodesystemet?  
Hva   vet   vi   om   et  
grunnstoff   som   står   i  
gruppe   2   og   periode  
3?  

Hva   vet   vi   om   et  
grunnstoff   som   står   i  
gruppe   1   og   periode   3?  
Hvorfor   reagerer   dette  
stoffet   kraftigere   med  
vann,   enn   grunnstoffet  
som   står   i   gruppe   1   og  
periode   2?  

SAM  
 

Lov   og   rett  
Les   s.   169   -   171  

Husker   du   s.   171  
Oppgave   20-22  

Spørsmål   s.   172  

Oppgave   s.   1-4  

Videre   arbeid   s.   173  

Oppgave   5.  

Videre   arbeid   s.   172  

Oppgave   4,   5   og   6.  

KRLE  
 

Hinduismen  
Les   s.   20-22  

Skriv   fem  
faktasetninger   om  
Gandhi  

Velg   ut   to   av   de  
historiske   feltene   på  
tidslinja.   Søk   på   nett  
om   mer   informasjon,  
og   skriv   en   kort   tekst.   

Skriv   en   tekst   hvor   du  
gjør   rede   for   hvorfor  
Gandhi   er   en   sentral  
skikkelse   i   hinduismen.   

ENG  
ford  
 

Exploring   Norway  Make   a   fact   sheet   about   Norway.   Include   at   least   three   pictures.   
Hand   in   your   product   in   classroom   by   the   end   of   the   week!  

Tysk  
 

Skolen   i   Tyskland  
s.   12   og   13   i   heftet  
Das   ist   meine   Welt.  

Lær   5   gloser   fra  
emnet.   Skriv   ned   to  
setninger   på   norsk  
om   den   tyske  
skolen.  

Lær   8   gloser   fra  
emnet.   Skriv   ned   to  
setninger   om   den  
tyske   skolen   og   to  
setninger   om   den  
norske   skolen.   Skriv  
på   tysk   eller   norsk.  

Lær   12   gloser   fra   emnet.  
Skriv   ned   to   setninger   om  
den   tyske   skolen   og   to  
setninger   om   den   norske  
skolen.   Skriv   på   tysk.  

Spansk  
 

Skriftlig   prøve   med  
karakter   (fredag)  
Se   Classroom   for  
informasjon.  

Øv   til   prøven  Øv   til   prøven  Øv   til   prøven  

Fransk  
 

Repetisjon   kap.1.  
Sterke   verb  
Substantiv  

Repeter   verbene  
être,   avoir   og   aller.  

Skriv   minst   5  
setninger   der   du  
bruker   verbene   être,  
avoir   og   aller.  

Skriv   minst   5   setninger  
der   du   bruker   verbene  
être,   avoir   og   aller.   

UTV  Hvem   er   jeg?  
Interesser   og  
drømmer  

Vi   jobber   med   hefte,   individuelt   og   med   diskusjon   i   grupper   og   i  
klassen.  

Mat   og  
helse  

Matlyst   s.58-61  Spansk   omelett   (oppskrift   på   classroom)  

VF  
 

    

KRØ      
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UKE   -   38  
Fag  Basis  Karakter   2  

 
Karakter   3-4  
 

  Karakter   5-6  
 

NOR  
 

Sjanger  
 
Kontekst  
s.126-129  

Test   deg   selv   1-3,   s.  
131  

Test   deg   selv   1-5,  
s.131.  

Test   deg   selv   1-5,   s.131.  
Oppg.   5,   s.130.   

MAT  
 

Campus  
Matematikk:   Tema  
3.7   3.8   og   3.9  
Pytagoras  

Oppgaver   etter  
nivå.   Etter   avtale  
med   lærer.  

Oppgaver   etter   nivå.  
Etter   avtale   med   lærer.  

Oppgaver   etter   nivå.   Etter  
avtale   med   lærer.  

ENG  
 

Key   English  
s.34-35  

Oppg.1   s.36.  Oppg.   1   og   5   s.36  Oppg.1   og   5   s.36.  
Write   two   paragraphs  
about   your   trip   to   Mars!  

NAT  
 

Ioner   og   metaller   
Les   s.20-23  
Aktivitet   4  

Hvordan   dannes  
det   et   ion?  
Tegn   og   forklar.  

Tegn   og   forklar  
hvordan   et   ion   dannes.  
Hvorfor   danner  
metaller   positive  
ioner?   

Hvorfor   danner   metaller  
positive   ioner,   og  
ikke-metaller   negative  
ioner?   Tegn   og   forklar.  
Hvorfor   er   metall   gode  
ledere   av   elektrisk   strøm  
og   varme?  

SAM  
 

Kriminalitet   og  
straff.  
Les   s.   175-181  
 
 

Husker   du   s.   181.  
Oppgave   1-6  

Husker   du   s.   181.  
Oppgave   1-6  

Hva   er   kriminalitet,   er   vi  
født   forbrytere   -   eller   blir  
vi   det   etterhvert?   Hva  
mener   du?   Skriv   en   halv  
til   en   side.  

KRLE  
 

Hinduismen  
Les   s.   25-28  

Tegn   symbolet  
“om”   og   forklar  
hva   det   betyr  

Finn   tre   eksempler   på  
hinduistiske   templer.  
Forklar   hva   som  
kjennetegner   et  
tempel.  

Finn   tre   eksempler   på  
hinduistiske   templer.  
Forklar   hva   som  
kjennetegner   et   tempel.  

ENG  
ford  
 

Exploring   an  
English-speaking  
country!  

We   will   make   a   list   in   class   for   you   to   choose   from!   What   will   you  
include   about   “your”   country?   What   is   interesting/strange/different   etc?  
Include   at   least   three   pictures   in   your   product   and   hand   in   by   the   end   of  
the   week.  

Tysk  
 

Skriftlig   vurdering  
fredag.  

Dette   må   du   lese   på:   Presentere   deg   selv   på   tysk.   Bøyningen   av   war   og  
hatte.   Spørreordene   wo,   wie,   was   og   wer.   Tyske   og   norske  
skolesystemet.  

Spansk  
 

En   el   aeropuerto    p.  
8   y   9.  

Les   godt   på   teksten   s.   8.   Forstå   og   svar   skriftlig   på   spørsmålene   på   s.   9.  
Skriv   ned   10   nye   gloser   du   vil   lære   deg.  
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Fransk  
 

Skriftlig   vurdering  Skriftlig   vurdering    (fredag):   gloser   (uke   35),   regelrette   -er   og   -ir   verb,  
être,   avoir   og   aller,   substantivbøyning.   Ferien   din.   

UTV  Hvem   er   jeg?  Vi   snakker   om   egenskaper   og   verdier.   Ulike   øvelser   og   oppgaver.   
Mat   og  
helse  

Matlyst   s.28-32  TEORIUKE  

VF  
 

    

KRØ  
 

    

 
UKE   -   39  
Fag  Basis  Karakter   2  

 
Karakter   3-4  
 

  Karakter   5-6  
 

NOR  
 

Repetisjon   av  
litterære  
virkemidler  
 
Kontekst  

Forklar   begrepene  
gjentakelse,  
kontrast    og  
sammenligning .   

Forklar   begrepene  
gjentakelse,   kontrast,  
sammenlikning ,  
metafor    og    besjeling.  

Forklar   begrepene  
gjentakelse,   kontrast,  
sammenlikning ,    metafor,  
besjeling.   
Gjør   oppg.   6,   s.141.  

MAT  
 

Areal   s.176   -   192  
Grunntall   9  

5.90   5.97   5.99  
5.110   5.113   (b,c,d)  
5.120   5.126   5.127  

5.92   5.103   5.111  
5.115   (b,c)   5.123  
5.130   5.131  

5.93   (b,c,d)   5.107   5.111  
5.117   (b,c,d,e)   5.123  
5.132   5.133  

ENG  
 

Key   English  
s.41-43  

Oppg.12   a   og   b   +  
16   s.45.  

Oppg.12   a   og   b.   +   16  
s.45.  

Oppg.12   a   og   b   +   16   s.45.  

NAT  
 

Ikke-metaller   og  
karbon  
Les   s.24-27  
Aktivitet   3   s.33  

Gjør  
nøkkelspørsmålene  
på   side   25.   Tegn   og  
forklar.  

Hvorfor   består  
edelgasser   av  
enkeltatomer   og  
ikke-metallene   av  
molekyler?  
Gjør   nøkkelspørsmål  
1   og   2   s.27.  

Hvorfor   består   edelgasser  
av   enkeltatomer   og  
ikke-metallene   av  
molekyler?  
Hva   er   en  
elektronparbinding?   Tegn  
og   forklar.  

SAM  
 

Vurdering  
s.   155-181  

Vurdering  Vurdering  Vurdering  

KRLE  
 

Hinduismen  
Les   s.   29-34  

Velg   en   gud   fra   hinduismen.   Du   skal   lage   en   plakat   eller   presentasjon  
om   denne   guden.   Du   får   mer   informasjon   fra   faglæreren   din.  

ENG  
ford  
 

Exploring   even  
more!  

What   do   you   want   to   explore   next?   Jungle,   desert,   mountain,   river,  
ocean,   space?   You   choose!   Make   at   least   one   page   with   two   pictures   of  
your   choice.   What   can   you   find   out?   Hand   in   by   the   end   of   the   week.   

Tysk  
 

Das   ist   meine   Welt,  
s.   14   -   15  

Lær   en   frase   fra  
emnet.  
Skriv   en   tekst   om  
en   typisk   norsk  
ungdom.   Skriv   på  
norsk.  

Lær   8   gloser   og   en  
frase.   Skriv   en   tekst  
om   en   typisk   norsk  
tenåring.   Skriv   på  
tysk.  

Lær   10   gloser   og   2   fraser.  
Skriv   en   tekst   om   en  
typisk   norsk   tenåring.  
Skriv   på   tysk.  

Spansk  
 

En   el   aeropuerto  
p.10   y   11.  

Gå   til     https://avinor.no/flyplass/stavanger/flyinformasjon/avganger/    og   skriv  
på   spansk   når   5   ulike   fly   går   til   ulike   byer   i   verden.   Skriv   når   flyene   går   og  
hvilken   gate   de   går   fra:   El   avión   a   Estocolmo   sale   a   las   diez   y   diez   desde  
puerta   42.   
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Fransk  
 

Repetisjon   kap.1.  
Tall   0   -100  
Belgia   s.   17-19.   

Skriv   en   dialog   på   fransk   der   du   inkluderer   tallord   og   sterke   verb  
(uregelrette).  

UTV  Yrker  Arbeid   med   yrkessirkel   og   yrker   i   jobbkompasset.    www.utdanning.no   
Mat   og  
helse  

Matlyst   s.42-45  Pannekaker   og   eplemost   (oppskrift   på   classroom)  

VF  
 

    

KRØ  
 

    

 
Uke   40  
Fag  Basis  Karakter   2  

 
Karakter   3-4  
 

  Karakter   5-6  
 

NOR  
 

Forbered   deg   til   vurderingen   i   uke   42.   Forberedelsesmateriell   finner   du   i   Classroom.   

MAT  
 

Campus  
Matematikk:  
Tema   1   omkrets  
og   areal  

Oppgaver   etter   nivå.  
Etter   avtale   med  
lærer.  

Oppgaver   etter   nivå.  
Etter   avtale   med   lærer.  

Oppgaver   etter   nivå.   Etter  
avtale   med   lærer.  

ENG  
 

  Repetisjon   -  
Grammatikk/  
lesing  

Oppgaver   etter   avtale  
med   lærer.   

  

NAT  
 

Kjemiske  
reaksjoner  
Les   s.36-39  
Aktivitet   1   s.52  

Hva   vil   det   si   at  
atomer   i   molekyler  
deler    på   elektroner?  
Hva   er   en   ordlikning?  
Hva   vil   det   si   at   en  
likning   er   balansert?  
Tegn   hvordan   NaCl  
blir   

Hva   vil   det   si   at  
atomer   i   molekyler  
deler    på   elektroner?  
Hva   er   forskjellen   på  
en   ordlikning   og   en  
reaksjonslikning?  
 

Hva   vil   det   si   at   atomer   i  
molekyler    deler    på  
elektroner?  
Hva   er   forskjellen   på   en  
ordlikning   og   en  
reaksjonslikning?  

SAM  
 

Les.   s   182-189  Oppgave   2,   6,   8   og   11  Oppgave   2,   6,   8   og   11  Oppgave   2,   6,   8   og   11  

KRLE  
 

Repetisjon  
Vurdering   8A   og  
8B  

Velg   en   gud   fra   hinduismen.   Du   skal   lage   en   plakat   eller   presentasjon   om  
denne   guden.   Du   får   mer   informasjon   fra   faglæreren   din.  

ENG  
ford  
 

Film+discussion  We   will   watch   a   programme   or   a   film   and   discuss   in   class.  

Tysk  
 

Das   ist   meine  
Welt   s.   18   og   21.  

Lær   5   gloser   og   1  
frase   fra   emnet.  
Skriv   et   spørsmål   til  
journalisten   Nujeen.  
Skriv   på   norsk.  

Lær   8   gloser   fra   emnet  
og   1   frase.  
Skriv   3   spørsmål   til  
journalisten   Nujeen.  
Skriv   på   tysk.  

Lær   10   gloser   fra   emnet  
og   2   fraser.  
Skriv   4   spørsmål   til  
journalisten   Nujeen.  
Skriv   på   tysk.  

28  
 
 

http://www.utdanning.no/


Spansk  
 

Con   destino   a  
México    
s.   12-15.   Les   og  
forstå   teksten.  
Presens   futurum  
med   IR+A  
Tener   que  
 

Skriv   ned   hvordan   en  
sier   “jeg   skal   gjøre”   og  
“jeg   må   gjøre”.  
Bøy   verbene   IR   og  
TENER   (i   presens)   i  
alle   personer   og   skriv  
disse   ned.  

Skriv   2   ting   du   skal  
gjøre   og   2   ting   du   må  
gjøre.  
Bøy   verbene   IR   og  
TENER   (i   presens)   i   alle  
personer   og   skriv   disse  
ned.  

Skriv   2   ting   du   skal   gjøre  
og   2   ting   du   må   gjøre.  
 
Bøy   verbene   IR   og   TENER  
(i   presens)   i   alle   personer   og  
skriv   disse   ned.  

Fransk  
 

    

UTV  Valg  Diskusjoner   og   ulike   valgøvelser.  
Mat   og  
helse  

Matlyst   s.46-49  Løksuppe   med   brød  
Oppskrift   s.23   (digital   kokebok)  

VF  
 

    

KRØ  
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