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Edvard Munch (1863- 1944) var en 

norsk maler, grafiker, tidlig representant 

for ekspresjonismen, og den internasjonalt best kjente 

norske bildende kunstner. 

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

Alle elever og foresatte oppfordres til å abonnere på nyheter på skolens hjemmeside, 

www.gosenskole.no. 

Her finner dere blant annet informasjon om standpunktkarakterer og hva en eventuelt må gjøre hvis en 

skal klage på en karakter. Elevene får i 9.klasse standpunktkarakterer i Mat og helse og valgfag.  

Sunn livsstil 
 

På timeplanen har vi lagt inn 1 time med fysisk aktivitet hver dag. Vi oppfordrer alle elvene 

til å gjøre aktivitetene som står på planen og ha fokus på sunt kosthold i løpet av skoledagen.  
   

Vurdering – Se kalender bakerst i planen. 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Utdanningsvalgtimene benyttes nå til studietid. 

 

http://www.udir.no/
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Norsk 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

Språk, litteratur 

og kultur 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

Presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med relevant 

terminologi og formålstjenlig 

bruk av digitale verktøy og 

medier 

 

Beskrive samspillet mellom 

estetiske virkemidler i 

sammensatte tekster, og 

reflektere over hvordan vi 

påvirkes av lyd, språk og bilder 

 

Bruke grammatiske begreper til å 

sammenligne nynorsk og bokmål 

 

Samtale om form, innhold og 

formål i litteratur, teater og film 

og framføre tolkende opplesing 

og dramatisering 

 

Vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige 

kriterier 

 

 

Kontekst 

Basisbok 

 

https://ndla.no/n

b/subjects/subjec

t:19/topic:1:195

257/topic:1:1951

02/ 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=iUKy__k8t4o 

 

 

https://tv.nrk.no/

program/MSUI3

1009516 

 

https://utenenrod

traad.com/2018/

11/11/skylappje

nta-vs-rodhette/ 

 

https://tv.nrk.no/

program/koif750

00817 

 

 

 

Muntlig 
Kommunisere med andre og uttrykke 

kunnskap, tanker og ideer. Presentere 

muntlig tekst.  

 

Skriftlig 
Uttrykker, bearbeider og kommuniserer 

tanker og meninger 

 

Lesing 
Engasjere seg i tekster og få innsikt i andre 

menneskers tanker, opplevelser og 

skaperkraft 

 

Regning 
Tolke og forstå informasjon i tekster som 

inneholder tall, størrelser eller geometriske 

figurer 

 

Digital  
Bruke digitale medier og verktøy til å 

innhente informasjon og redigere tekster 
 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 
● Presenterer emnet sammensatte tekster 

og analyserer en selvvalgt sammensatt 

tekst.  

● Bruker fagterminologi presist 

● Beskriver virkemidler i sammensatte 

tekster og reflekterer over hvordan vi 

påvirkes av lyd språk og bilder.  

● Begrunner egne tanker om tema og 

formålet med sammensatte tekster.  

. 

 

Forstår og tolker 

● Presenterer emnet sammensatte tekster 

og presenterer en selvvalgt sammensatt 

tekst.  

● Bruker fagbegrep stort sett presist 

● Beskriver virkemidler som er tatt i bruk  

● Begrunner i noen grad egne tanker om 

tema og formålet med sammensatte 

tekster.   

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan fortelle hva en sammensatt tekst er 

og presenterer en selvvalgt sammensatt 

tekst.  

 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195257/topic:1:195102/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195257/topic:1:195102/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195257/topic:1:195102/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195257/topic:1:195102/
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195257/topic:1:195102/
https://www.youtube.com/watch?v=iUKy__k8t4o
https://www.youtube.com/watch?v=iUKy__k8t4o
https://www.youtube.com/watch?v=iUKy__k8t4o
https://tv.nrk.no/program/MSUI31009516
https://tv.nrk.no/program/MSUI31009516
https://tv.nrk.no/program/MSUI31009516
https://utenenrodtraad.com/2018/11/11/skylappjenta-vs-rodhette/
https://utenenrodtraad.com/2018/11/11/skylappjenta-vs-rodhette/
https://utenenrodtraad.com/2018/11/11/skylappjenta-vs-rodhette/
https://utenenrodtraad.com/2018/11/11/skylappjenta-vs-rodhette/
https://tv.nrk.no/program/koif75000817
https://tv.nrk.no/program/koif75000817
https://tv.nrk.no/program/koif75000817
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ENGLISH 

Topic Theme Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 

Language- 

learning 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, society  

and literature 

 

Learn English through different 

approaches, methods and 

strategies. 

Understand the main content and 

details of different types of oral 

texts on different topics 

Demonstrate the ability to 

distinguish positively and 

negatively loaded expressions 

referring to individuals and 

groups 

Use digital tools and formal 

requirements for information 

processing, text production and 

communication 

Discuss and elaborate on the way 

people live and how they 

socialise in Great Britain, USA 

and other English-speaking 

countries and Norway 

 

Communicate and converse about 

contemporary and academic 

topics 

 

 

Booklet of 

lyrics 

 

Internet 

 

Youtube 

 

Writing 

Expressing ideas and opinions 

proficiently, and adapted to context. 

Using written English for language 

learning. 

 

Oral 

Using and adapting one’s oral English 

for interaction and communication with 

others. 

 

Reading 
Reading English language texts to 

understand, reflect on and acquire insight 

and knowledge across cultural borders and 

within specific fields of study. 

 

Numeracy 

Understanding and using units of 

measurement, graphic representations, 

tables and statistics in English. 

 

Digital tools 

Use sources independently, 

intentionally, and critically. 

Analysis and reflection 

Understands and discusses the 

main content and details of 

different song lyrics 

Discusses and elaborates with 

relevant arguments 

Communicates in English with 

fluency, relevant vocabulary 

and few mistakes 

Comprehension and usage 

Understands and mentions the 

main content and details of 

song lyrics 

 

Gives reasons for opinions 

 

Communicates in English with 

a few mistakes, but mostly 

relevant vocabulary 

 

Reproduction of facts 
Understands the main content 

of song lyrics 

Gives opinions 

Speaks in English 
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Funksjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage funksjonar som 

beskriv numeriske 

samanhengar og 

praktiske situasjonar, 

med og utan digitale 

verktøy, beskrive og 

tolke dei og omsetje 

mellom ulike 

representasjonar av 

funksjonar, som grafar, 

tabellar, formlar og 

tekstar 

Identifisere og utnytte 

eigenskapane til 

proporsjonale, omvendt 

proporsjonale, lineære 

og kvadratiske 

funksjonar og gje døme 

på praktiske situasjonar 

som kan beskrivast 

med desse funksjonane 

 

 

Oppgaver på 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Stiller spørsmål og argumenterer 

ved hjelp av både eit uformelt 

språk, presis fagterminologi og 

omgrepsbruk 

Skriving  

Bruker matematiske symbol og det 

formelle matematiske språket til å 

løyse problem og presenterer 

løysingar. [...] lager [...] grafar, 

tabellar og diagram som er tilpassa 

mottakaren og situasjonen. 

Lesing  

Leser sammensatte tekster som 

inneholder grafer, tabeller, formler 

og logiske resonnement. 

Regning  

Bruker varierte strategier, gjøre 

overslag og vurdere hvor rimelige 

svarene er. 

Digitale ferdigheter  

Bruker GeoGebra til å løse 

ligninger/ulkheter og tegne grafer. 

 

Analyserer og reflekterer  

● Lager funksjoner som beskriver numeriske 

sammenhenger og praktiske situasjoner.   

● Beskriver og tolker ulike representasjoner av 

funksjoner. 

 

Forstår og tolker 

● Lager funksjoner som beskriver numeriske 

sammenhenger og praktiske situasjoner.   

● Beskriver ulike representasjoner av 

funksjoner. 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Lager funksjoner som beskriver enkle 

praktiske situasjoner.   
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KRLE  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 
Noen kristne 

trossamfunn  
 

 

 

 

 

 

 
Gi en oversikt over andre 

frikirkesamfunn og 

kristne bevegelser, 

herunder pinsebevegelsen 
 
Drøfte kristendommens 

betydning for kultur og 

samfunnsliv 

 

Utforske kristendommens 

stilling og særpreg i et 

land utenfor Europa og 

drøfte spørsmål knyttet til 

kristen misjon, 

humanitært arbeid og 

økumenisk virksomhet 

 

 

 
Horisonter 9, kap. 8 

 

Ulike nettressurser 

 

Materiell på classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Bruker muntlige ferdigheter som middel til 

undring og deltakelse, refleksjon og 

argumentasjon 

 

Skriftlig 

Uttrykker erfaringer, kunnskap og 

forestillinger om norske trossamfunn  

 

Lesing 

Opplever og forstår tekster. Innhenter 

informasjon, søker mening i, tolker og 

reflekterer over fagstoff 

 

Regning 

Anvender ulike tidsregninger 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy til å utforske kristne 

trossamfunn 

 

Analyserer og reflekterer 

● Gir en oversikt over ulike 

frikirkesamfunn og kristne bevegelser 

● Forteller utdypende om opprinnelse, 

særpreg og utbredelse av et kristent 

trossamfunn 

 

 
Forstår og tolker 

● Nevner noen frikirkesamfunn og kristne 

bevegelser 

● Forteller om opprinnelse, særpreg og 

utbredelse av et kristent trossamfunn 

 
Finner og henter ut informasjon 

● Sier noe om frikirkesamfunn og kristne 

bevegelser  

● Kjenner til særpreg og utbredelse av et 

kristent trossamfunn 
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Historie 

 

Mellomkrigsti

den 

 

 

 

 

 

 

Drøfte årsaker og 

virkninger av sentrale 

internasjonale 

konflikter på 1900- og 

2000-tallet  

 

Drøfte ideal om 

menneskeverd, 

diskriminering og 

utvikling av rasisme i 

et historisk og nåtidig 

perspektiv 

 

Finne eksempler på 

hendelser som har vært 

med på å forme dagens 

Norge 

 

Vise hvordan hendelser 

kan fremstilles ulikt, og 

drøfte interesser og 

ideologi kan prege 

synet på hva som 

oppleves som fakta og 

sannhet 

 

 

Underveis, Historie 

9 

 

Kapittel 3, 4, 5 og 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til, vurdere og gi 

respons på  

 

Skriftlig 

Gjengi og oppsummere 

tekster 

 

Lesing 

Utforske, tolke og reflektere 

over fagalige tekster 

 

Regning 

Sammenfatte og sammenligne 

informasjon 

 

Digital 

Søke etter informasjon 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Kan reflektere over hvordan utviklingen var i 

Norge, Europa og USA etter 1. verdenskrig. 

● Kan drøfte årsaker til at andre verdenskrig 

skjedde.  

● Kan drøfte ideal om menneskeverd, 

diskriminering og utvikling av rasisme i et 

historisk og nåtidig perspektiv. 

 

 

Forstår og tolker 

● Kan si noe om hvordan forholdene i Europa var 

etter 1. verdenskrig. 

● Kan forklare noen årsaker til at andre 

verdenskrig skjedde. 

● Kan formidle tanker om menneskeverd, 

diskriminering og utvikling av rasisme. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan noe om diskriminering og rasisme. 

● Kan si noe om hva nazismen var.  

● Kjenner til noen begreper om emnet 
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Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomener og 

stoffer 

Formulere testbare 

hypoteser, planlegge og 

gjennomføre 

undersøkelser av dem og 

diskutere observasjoner 

og resultater i en rapport 

 

Bruke begrepene strøm, 

spenning, resistans, 

effekt og induksjon til å 

forklare resultater fra 

forsøk med strømkretser 

Gjennomføre forsøk 

med lys, syn og farger, 

og beskrive og forklare 

resultatene 

 

Eureka! 9 

Kapittel 6 Lys, syn 

og farger  

 

Eureka! 9 

Kapittel 11 

Elektrisitet  

 

Eureka! 9 

Kapittel 12 

Teknologi og design: 

Bruk av elektronikk 

 

 

https://www.nrk.no/v

ideo/PS*58991  

 

https://www.youtube.

com/watch?v=dJy8x

mFh-mo | 

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 

● Tar i bruk presise naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap, formulere spørsmål, 

argumenter og forklaringer. 
● Formulerer testbare hypoteser, planlegger og 

gjennomfører undersøkelser av dem og 

diskuterer observasjoner og resultater i en 

rapport 
● Bruker forståelse om brytning av lys til å 

forklare synssansen og 

informasjonsoverføring.  

● Forklarer begreper med egne ord og ser 

sammenhengen mellom dem.  

Forstår og tolker 

● Tar i bruk naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap og forklaringer. 
● Planlegger og gjennomfører undersøkelser 

og beskriver observasjoner og resultater i en 

rapport. 
● Forklarer hvordan lys brytes i øyets anatomi 

og hvordan signalene når hjernen 

● Forklarer begreper med egne ord.  

Finner og henter ut informasjon 

● Tar i bruk noen naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap 
● Gjennomfører forsøk og fører resultatene inn 

i en rapport. 
● Navngir deler av øyet  

● Forklarer enkle begrep. 

https://www.nrk.no/video/PS*58991
https://www.nrk.no/video/PS*58991
https://www.youtube.com/watch?v=dJy8xmFh-mo
https://www.youtube.com/watch?v=dJy8xmFh-mo
https://www.youtube.com/watch?v=dJy8xmFh-mo
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                                           Deutsch 

Hovedområde  

Emne  

Kompetansemål Kilder  Grunnleggende ferdigheter  Kjennetegn på måloppnåelse  

 

Språklæring 

Modale hjelpeverb 

 

 

 

Kommunikasjon  

Muntlig deltakelse 

i timene og dialog 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og  

Samfunn 

Kjøpesentre og 

varemagasin, navn 

på klær og andre 

aktuelle varer i en 

butikk 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

 

 

 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet 

og i Norge 

 

 

Digitale 

verktøy 

 

 

   

  Muntlig  

  Viser evne til å lytte og tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i stadig mer 

krevende sammenhenger  

   

  Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over stadig mer 

utfordrende tekster 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digitale verktøy 

Bruker digitale verktøy for å 

møte autentisk språk 

 

Analyserer og reflekterer 

● Kan navn på klær og andre 

aktuelle varer i en butikk 

● Kan ord og uttrykk for å kjøpe 

og selge 

● Kan beskrive mennesker  

● Kan delta i en muntlig dialog 

 

Forstår og tolker 

● Kan i noen grad finne frem i 

kjøpesentre og varemagasin  

● Kjenner til navn på noen klær 

og andre aktuelle varer i en 

butikk 

● Kan noen ord og uttrykk for å 

kjøpe og selge  

● Kan beskrive mennesker 

● Kan delta i en muntlig dialog 

●  

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 

Passé composé 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon 

Å uttrykke 

meninger 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Fransk geografi 

og historie 

 

utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

gi uttrykk for egne meninger 

og følelser 

 

bruke lytte-, tale-, lese- og 

skrivestrategier tilpasset 

formålet 

 

sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og 

levemåter i språkområdet og i 

Norge 

 

samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i 

språkområdet 

 

gi uttrykk for opplevelser 

knyttet til språkområdets 

kultur 

 

Ouverture 9, 

chapitre 9: 

Connais-tu La 

France? 

 

Slides 

 

Repetisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- Bøyer franske verb vi har lært på 

riktig måte 

- Kan gi uttrykk for egne meninger og 

følelser på fransk og begrunne det.  

- Viser utstrakt kunnskap om fransk 

kultur, geografi og historie  

 

Forstår og tolker 

- Bøyer verb vi har lært på stort sett 

riktig måte 

- Kan gi uttrykk for egne meninger og 

følelser på fransk 

- Viser grunnleggende kunnskap om 

fransk kultur, geografi og historie 

 

Finner og henter ut informasjon 

- Kan noen franske verb.  

- Kan si hva han/hun liker eller ikke 

liker 

- Viser noe kunnskap om Frankrike 

 



   

 
 

12 
 

ESPAÑOL 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Verbbøying 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kunne snakke om 

mat, hva en må 

handle 

 

Kan fortelle om 

noe du har gjort 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Mat i Spania og 

Norge 

 

 

 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye språket 

og utnytte dette i egen språklæring 

 

 

Finne relevante opplysninger og forstå 

hovedinnholdet i skriftlige og muntlig 

tilpassede tekster 

 

Tilpasse språkbruken i noen grad til 

ulike kommunikasjonssituasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

 

Sammenlikne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområde og i Norge 

 

 

 

¡Vale! 2 

 

Ulike 

nettressurser 

 

Utdelt 

materiell på 

classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommuniserer 

med forståelig 

uttale 

 

Skriftlig 

Forstår og bruker 

språket i egne 

tekster 

 

Lesing 

Forstår og finner 

informasjon i ulike 

tekster 

 

Regning 

Bruker tall i 

praktiske 

situasjoner 

 

Digital  

Bruke digitale 

hjelpemidler som 

støtte i 

språklæringen 

Sende e-post 

Analyserer og reflekterer 

● Forstår og kan bruke GUSTAR for å 

uttrykke hva du og andre liker/ikke liker 

● Forstår og kan bruke ord du trenger for å 

planlegge en fest med venner 

● Behersker flere verbtider (nåtid, framtid 

og fortid) 

● Kan bruke forskjellige verb i en epost for 

å fortelle om noe du har gjort 

 

Forstår og tolker 

● Forstår og kan bruke GUSTAR for å 

uttrykke hva du liker/ikke liker 

● Kan si hva du trenger for å handle inn til 

en fest 

● Bøyer verb i noen verbtider (nåtid, framtid 

og fortid) 

● Kan bruke noen verb i en epost for å 

fortelle om noe du har gjort 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan si hva du liker med å bruke Me gusta 

● Kjenner til noen ord knyttet til mat 

● Kjenner til at verb bøyes i ulike tider 

● Kan skrive en epost 
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Engelsk fordypning 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

Tekst og 

mening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifisere kjennetegn ved ulike 

teksttyper og bruke disse i egen 

tekstproduksjon. 

Eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike sjangere. 

Framføre et program sammensatt 

av ulike uttrykksformer basert på 

egne eller andres tekster 

Lese og presentere et utvalg 

selvvalgt skjønnlitteratur og 

sakprosa 

Produsere skriftlig og presentere 

muntlig selvvalgte 

fordypningsarbeider 

 

 

Internett 

 

Selvvalgt 

litteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og 

bruke språket i varierte 

sammenhenger 

  

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i 

varierte sammenhenger 

 

Lesing 

Styrke leseferdighetene og 

utforske og reflektere over 

stadig mer krevende tekster 

 

Regning 

Lære nødvendige uttrykk 

og forstå grafiske 

framstillinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

 Digital 

Utvikle språkkompetanse 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Formidler egne opplevelser av film til 

andre 

● Presenterer en engelskspråklig sang de 

liker godt med språklig presisjon og 

innlevelse 

● Bruker en hensiktsmessig muntlig og 

skriftlig uttrykksform. 

 

Forstår og tolker 

● Formidler egne opplevelser av film til 

andre. 

● Kan fortelle om en engelskspråklig 

sang de liker godt med noe språklig 

presisjon og innlevelse 

● Presenterer muntlig og skriftlig 

produkt med noe flyt og sammenheng. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan gjenfortelle innhold fra 

engelskspråklige filmer på norsk 

● Kan si noe om en engelskspråklig sang 

● Skriver en engelsk tekst med noe 

innhold 
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Kunst og håndverk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Arkitektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

forklare hvordan klima, 

kultur og 

samfunnsforhold 

påvirker bygningers 

konstruksjon, valg av 

materialer, form, uttrykk 

og symbolfunksjon 

Internett 

 

http://plan

k-

arkitekter.

no/prosjekt

er/oygardst

ol/ 

 

 

Muntlig 
Elevene deler sine idéer og forteller om sitt 

arbeid i forbindelse med veiledning og 

vurdering. 

 

Skriftlig 
Elevene leverer en presentasjon hvor de 

beskriver og reflekterer over oppgavens 

innhold. 

 

Lesing 
Elevene trener på å lese bilder og arkitektur 

for å gjenkjenne visuelle virkemidler som de 

skal skrive om i oppgaven 

 

Regning 
Elevene regner ut størrelsesforhold, og bruker 

dette aktivt i utviklingen av egne verk. 

 

Digital  
Elevene bruker digitale hjelpemidler for å 

finne inspirasjon og fagstoff knyttet til 

oppgaven. Eleven dokumenterer eget arbeid i 

presentasjoner 

Analyserer og reflekterer 
forklarer klima, kultur og samfunnsforhold i omgivelsene til 

en bygning 

 

forklarer hvordan dette påvirker bygningers konstruksjon,  

valg av materialer,  

form, uttrykk og  

symbolfunksjon   

 

Forstår og tolker 
beskriver klima, kultur og/eller samfunnsforhold i 

omgivelsene til en bygning 

 

beskriver hvordan dette påvirker bygningers konstruksjon,  

valg av materialer,  

form, uttrykk og/eller symbolfunksjon    

 

Finner og henter ut informasjon 
sier noe om hvordan klima, kultur eller samfunnsforhold 

rundt en bygning 

 

sier noe om hvordan dette påvirker bygningers konstruksjon/  

valg av materialer/  

form/ uttrykk eller symbolfunksjon          

http://plank-arkitekter.no/prosjekter/oygardstol/
http://plank-arkitekter.no/prosjekter/oygardstol/
http://plank-arkitekter.no/prosjekter/oygardstol/
http://plank-arkitekter.no/prosjekter/oygardstol/
http://plank-arkitekter.no/prosjekter/oygardstol/
http://plank-arkitekter.no/prosjekter/oygardstol/
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

 

 

 

 

Friluftsliv 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

Praktisere fair play ved 

å bruke egne 

ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre 

andre gode  

 

Praktisere friluftsliv i 

ulike naturmiljø og 

gjere greie for 

allemannsretten 
 

Bruke lek og ulike 

treningsformer for å 

utvikle egen kropp og 

helse 

 

Praktisere og forklare 

grunnleggende prinsipp 

for trening 

 

Google 

classroom 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Formidler regler og spill i 

samhandling. Forklarer og 

veileder andre 

 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer resultat 

 

Digital 

Informasjonssøk 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Praktiserer og forklarer grunnleggende prinsipp for 

trening i treningslogg 

● Praktiserer friluftsliv i ulike naturmiljø 

● Bruker lek og ulike treningsformer for å utvikle egen 

kropp og helse 

● Hjelper medelever ved overføring av egen kunnskap 

 

 

Forstår og tolker 

● Praktiserer grunnleggende prinsipp for trening og 

noterer i treningslogg 

● Praktiserer friluftsliv 

● Bruker lek og ulike treningsformer 

● Samhandler med andre elever på en positiv måte 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Praktiserer trening 
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Mat og helse  
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mat og livsstil: 

 

 

 

 

 

Mat og forbruk 

 

Planlegge og lage trygg 

og ernæringsmessig 

god mat, og forklare 

hvilke næringsstoffer 

matvarene inneholder 

 

Vurdere 

kostholdsinformasjon 

og reklame i media. 

 

Drøfte hvordan ulike 

markedsføringsmetoder 

kan påvirke valget av 

matvarer som 

forbrukarane gjer 

 

Vurdere og velge varer 

ut fra etiske og 

bærekraftige kriterium 

 

 

 

 

 

 

 

Matlyst, Det Norske 

Samlaget, 

 

Presentasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Gjøre greie for smak, lukt og estetikk. 

Formulere praktiske problem og spørsmål, 

argumentere og kommunisere idéer i 

faget. 

 

Skriftlig 

Skrive egne oppskrifter og 

fremgangsmåter. 

 

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. 
● Vurderer ulike aspekt ved reklame, 

skjult reklame og effektene de har på 

forbrukeren. 
● Vurder effektene av å ta bevisste valg 

når man handler mat, ut fra ulike 

perspektiver 
 

Forstår og tolker 

● Følger oppskrifter selvstendig og 

begrunner valg, kan endre på 

oppskrifter ved behov 
● Kan beskrive hensikten med reklame og 

knytte det til ulike virkemidler.  
● Kjenner til hvordan valg av matvarer 

kan påvirke helsen og miljøet 
 

Finner og henter ut informasjon 

● Leser en oppskrift og følger 

fremgangsmåten med noe hjelp. 
● Kan nevne noen av virkemidlene 

reklame tar i bruk.  
● Gir eksempler på bærekraftige og etiske 

matvarevalg 
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Musikk 
Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Musisering 

 

 

Komponering 

 

 

 

Lytting 

 

 

 

Øve inn og framføre et repertoar 

av musikk og dans  fra ulike 

sjangere med vekt på rytmisk 

musikk 

bruke digitalt opptaksutstyr og 

musikkprogram til å manipulere 

lyd og sette sammen egne 

komposisjoner 

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 

 

internett 

 

 

Soundtrap 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Formidle musikalske opplevelser  
 
Regning  

Være kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike 

musikalske mønstre, 

variasjoner og former 
 

Digitale ferdigheter  

Bruke digitale 

komponeringsprogram 

 

Karakteren 5 og 6 
● Drøfter populæmusikalske verk i en historisk 

sammenheng  

● Uttrykker egne meninger rundt populærmusikk 

● Bruker musikkprogram til å manipulere lyd og 

sette sammen egne komposisjoner 

● Viser engasjement og god rytmikk i ulike 

danseøvelser 

● Bidrar til å planlegge ulike danser. 

Karakteren 3 og 4  

● Plasserer populærmusikalske verk i en 

historisk sammenheng 
● Bruker musikkprogram til å sette sammen 

egne komposisjoner 

● Danser for det meste rytmisk korrekt, og 

gjennomfører planlagte danseøvelser 

 

Karakteren 2 

● Kjenner til musikkstykker fra ulike perioder 

● Deltar i noen grad i danseøvelser.  
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Fysisk aktivitet og helse 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter eller 

individuelle aktiviteter som 

utfordrer både koordinative og 

fysiske ferdigheter 

Gjøre sitt beste, samhandle med 

og oppmuntre medelever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og 

veileder andre 

Skriftlig 

Egenevaluering 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

Regning 

Tolker og 

vurderer faglige 

tema 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy og 

medium for å 

tilegne seg faglig 

kunnskap 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Deltar aktivt og viser engasjement i ulike 

aktiviteter 
● Viser evne til å utfordre egne fysiske 

ferdigheter 
● Samhandler, veileder og motiverer andre 

elever i utvalgte aktiviteter  
 

Forstår og tolker 

● Samhandler, veileder og viser medelever i 

utvalgte aktiviteter 
● Trener på å utfordre egne fysiske ferdigheter 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Deltar og samhandler med andre elever i 

ulike aktiviteter 
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Innsats for andre 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Planlegging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk arbeid 

Planlegge praktiske 

tiltak som medfører 

sosial verdiskaping for 

valgt målgruppe 

 

Følge etiske 

retningslinjer og 

tilpasse 

kommunikasjon og 

samhandling til valgt 

målgruppe 

 

Gjennomføre 

planlagte tiltak 

 

Presentere og vurdere 

det frivillige arbeidet 

ut fra erfaringer og 

samhandling med 

målgruppen og 

relevante aktører 

 

 

 

 

 

Classroom 

 

 

Filmressurser 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samhandling med valgt 

målgruppe og presenterer 

arbeidet  

 

Skriftlig 

Dokumenterer arbeidet som 

dere gjør ukentlig, og 

beskriver arbeidet ved bruk 

av eksempler. Reflekterer 

over gjennomføringen av 

aktivitetene. 

 

Lesing 

Leser grundig 

oppgaveteksten.  

 

 

Regning 

Holder seg til oppsatt 

timeplan, og leverer arbeid 

innen tidsfrist.  

 

 

Digital 

Oppdaterer seg på 

Classroom. 

Analyserer og reflekterer 

● Planlegger og gjennomfører aktiviteter 

som medfører sosial verdiskaping for 

valgt målgruppe. 
● Følger etiske retningslinjer 
● Tilpasse kommunikasjon og samhandling 

til valgt målgruppe 
● Presenterer og vurderer det frivillige 

arbeidet 
 

Forstår og tolker 

● Viser en delvis plan over praktisk tiltak 

og gjennomfører aktiviteter og 

arbeidsoppdrag som avtalt 
● Følger etiske retningslinjer  
● Tilpasser til en viss grad kommunikasjon 

og samhandling til valgt målgruppe 
● Presenterer det frivillige arbeidet 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjennomfører noen aktiviteter 
● Følger til en viss grad etiske 

retningslinjer 
● Samhandler med valgt målgruppe 
● Presenterer kort det frivillige arbeidet 
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Programmering 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Kjennetegn på måloppnåelse 

Koding Bruke flere 

programmeringsspråk (...) 

 

Bruke grunnleggende 

prinsipper i 

programmering, slik som 

løkker, tester, variabler, 

funksjoner og enkel 

brukerinteraksjon 

 

Utvikle og feilsøke 

programmer som løser 

definerte problemer, 

inkludert realfaglige 

problemstillinger og 

kontrollering eller 

simulering av fysiske 

objekter 

 

Gjøre rede for hvordan 

datamaskiner og 

programmer fungerer, 

inkludert et utvalg utbredte 

programmeringsspråk og 

deres bruksområder 

http://processingjs.org

/ 

 

https://p5js.org/ 

 

http://oppgaver.kidsak

oder.no/processing/in

dex.html  
 

 

Editorer: 

 

https://www.openproces

sing.org/sketch/create 

 

https://editor.p5js.org/ 

Analyserer og reflekterer 

● Bruker Processing/p5js-editoren til å lage avanserte programmer 

● Bruker og utnytter grunnleggende prinsipper i programmering 

● Lager programmer som løser definerte kompliserte problemer 

Forstår og tolker 

● Bruker Processing/p5js-editoren til å lage enkle programmer 

● Bruker de fleste grunnleggende prinsipper i programmering 

● Lager programmer som løser definerte problemer 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker Processing/p5js-editoren 

● Bruker noen grunnleggende prinsipper i programmering 

● Følger gitte oppskrifter for programmer som løser noen enkle 

definerte problemer 

 

http://processingjs.org/
http://processingjs.org/
https://p5js.org/
http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html
http://oppgaver.kidsakoder.no/processing/index.html
https://www.openprocessing.org/sketch/create
https://www.openprocessing.org/sketch/create
https://editor.p5js.org/
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Kalender 6.periodeplan 
  
 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 18 Nynorsk skriveøkt   Skriveøkt nynorsk  FRI pga 1. mai 

Uke 19 Innlevering av 
individuell oppgave i 
samfunnsfag 
Innlevering musikk 
9c og 9d 

     

Uke 20 Vurdering Mat og 
helse 

    Vurdering Mat og 
helse 

Uke 21 Vurdering 
matematikk 

   FRI. Kristi 
Himmelfartsdag 

FRI 

Uke 22 Vurdering 
Fransk/Spansk 

     

Uke 23  FRI. 2. pinsedag     

Uke 24       

Uke 25       
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