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Innledning 
 

På 10.trinn er mange elever over den mest turbulente puberteten, og de opptrer nå i høyere grad 

som voksne blant voksne. De viser en oppvåkning i tankelivet og et mer nyansert følelsesregister. 

De har en ny kraft til å hevde egne meninger. Dette åpner for samtaler om vanskelige emner og 

problemer, for eksempel om etikk og samfunn, tro og viten. Etter hvert som elevene blir 

oppmerksomme på at de har sine egne standpunkter, kan de oppleve en ny form for trygghet. 

Selvrespekt, og respekt for andre og deres standpunkter, henger tett sammen. 

 

Idealisme og overblikk 

Fagene har nå blitt så detaljerte og spesifiserte at det er mulig å knytte sammen trådene og skape 

overblikk og sammenheng. Tankemessig vil vi stimulere elevene til å oppdage de 

fagoverskridende perspektivene og se helheten. Det dreier seg like mye om å utøve stringent 

logikk som å oppnå forståelse på et ideplan. Da må elevene utfordres til å tanke over problemer 

og fenomener på et mer prinsipielt nivå. Enten det dreier seg om teknologiske, politiske eller 

eksistensielle spørsmål, bør de stimuleres til ståsted. Det kan understøtte elevenes egne 

personlighetsdannende prosesser. Samtidig aktualiserer det faginnholdet, fordi stoffet knyttes til 

egne erfaringer. Målet er å hjelpe elevene til modning, så de kan gjøre overblikk og helhet til et 

ledemotiv. 

 

Der fokuset i 9.klasse var på handlingen, utførelsen og resultatene, handler det nå mer om hvilke 

ideer, beveggrunner og motiver som lå bak mange historiske impulser og ismer. Ideologier som 

marxisme, liberalisme, feminisme, nasjonalisme må forstås ut fra sin tid, hvilke idealer de ville 

realisere og hvilke problemer de ville løse. 

 

Arbeid med ideologier kan være en hjelp for elevene til å frigjøre seg fra etablerte autoriteter i sin 

søken mot selvstendighet. Utover å følge plikter og moralske påbud gitt utenfra, fra skole, 

foreldre eller samfunn, kan de stole på sin egen frihetsopplevelse og selvstendige, etiske 

dømmekraft. Skrittet fra en emosjonsbasert til en tankebasert vurdering av verdens kulturelle, 

religiøse, moralske og naturlovmessige fenomener krever at elevene får anledning til å bruke sin 

egen dømmekraft, ikke bare overta andres synspunkter.  

 

Hentet ut fra «Fra Askeladden til Einstein» (side 125). 
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Norsk 
Faglig innhold 

 

Muntlig språk 

 Samtaler om litteratur, innhold og litterære virkemidler 

 Referater fra litteraturhistorieopplæringen; undervisningssamtale 

 Resitasjon av dikt, fra norrøn tid til romantikken og videre til modernismen 

 Litterære og andre faglige foredrag 

 Drøfte språkbruk i offentlig og privat debatt; sosiale medier 

 Utforske og drøfte språklig mangfold i Norge 

 Lese, eventuelt dramatisere (deler av) skuespill 

 

Skriftlig språk 

 Norsk litteraturhistorie, fra norrøn tid frem til nåtid, med særlig vekt på romantikken 

 Lese eldre og nyere ungdomsromaner, bokmål og nynorsk 

 Særoppgave om en norsk forfatter; biografi og verk 

 Utvikle tekster om litteraturhistorie, litteraturhistoriske essays 

 Egne tekster med litteraturhistoriske forelegg 

 Bruke kunnskap om sjangertrekk i egne tekster, bokmål og nynorsk 

 Skriveøvelser, for eksempel med personifisering og intuitiv skriving 

 Skriveoppgaver som utfordrer refleksjonsevnen, diktanalyser, argumenterende tekster 

 Kildekvalitet, kildevalg til ulike typer tekst, referere til benyttete kilder 

 Bruke tekstbehandlingsverktøy til utvikling, arkivering og systematisering av egne tekster 

 Grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett 

 

Språkkunnskap 

 Repetisjon av grammatikk, bokmål og nynorsk 

 Utvide analysen og setningslæren; skrivestil, forfeltets betydning 

 Sjangre innen sakprosa og fiksjon 

 Gjenkjenne og skape informative, ekspressive og appellative tekster 

 Språklige virkemidler som rim, rytme, humor, ironi, gjentakelse, kontraster og språklige 

bilder 

 Retoriske begreper som logos, patos, etos 

 Tekst- og bildeanalyse i forbindelse med sammensatte tekster i reklame og 

underholdningsmedier 

 Grunnleggende trekk ved norsk språkhistorie 

 

Arbeidsmåter 

Muntlig: 

 Samtaler og diskusjoner i klassen 

 Lage film/rollespill 
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 Høytlesing og resitasjon  

 Gruppearbeid 

 Presentasjon 

 

Skriftlig: 

 Skrive egne tekster (håndskrevet og digitalt) 

 Arbeidsbok 

 Presentasjoner 

 Skriftlig arbeid i gruppearbeid 

 

Språkkunnskap: 

 Oppgaver i grammatikk, setningslære og setningsanalyse. Bokmål og nynorsk. 

 Sjangere innen sakprosa og fiksjon. 

 Grunnleggende trekk ved norsk språkhistorie. 

 

Kompetansemål 

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne 

 

 delta i kunstnerisk bearbeidelse av dikt fra ulike litteraturhistoriske perioder 

 formidle fortellende tekster gjennom høytlesning og som fri fortelling 

 sette seg inn i og presentere fagstoff muntlig; velge passende presentasjonsform 

 bruke begreper fra litteraturkunnskap i samtale om og utforskning av tekster i ulike 

sjangrer 

 utforske og beskrive karakteristiske trekk ved litteratur, teater og film fra forskjellige 

epoker 

 bearbeide fagstoff som tekst og bilde i arbeidsbok eller på annen relevant måte, analogt 

og digitalt 

 skrive informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål 

 ta i bruk kunnskap om sjangernormer og språklige virkemidler i egen kreativ tekstskaping 

 planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt og vurdere dem 

underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 

 vurdere estetiske og retoriske virkemidler i sammensatte tekster i informasjons- og 

underholdningsmedier, reklame og kunst 

 bruke kilder på en kritisk måte, mestre grunnleggende regler for sitatteknikk og 

henvisningspraksis 

 gjøre rede for og ta i bruk grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett 

 uttrykke egne meninger i diskusjoner på en saklig måte og kunne gjengi andres meninger 

 drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende 

 forklare ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap hvordan tekster er 

bygget opp 

 skrive hovedspråket ortografisk og grammatikalsk korrekt, uttrykke seg med et variert 

ordforråd og bruke sentrale teknikker for tekstbinding 
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 utforske og reflektere over språklig mangfold i Norge og gjøre rede for utbredelsen av de 

samiske språkene og for rettighetene for samisk språk i Norge 

 gjøre rede for hovedtrekk i norsk språkutvikling etter 1814 og forklare hvorfor vi har to 

likestilte skriftspråk i Norge i dag 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Engelsk 
Faglig innhold 

 

Språk og kommunikasjon 

 Formidle engelsk tekst ved høytlesing 

 Kommunikasjon over landegrenser med engelsk som kontaktspråk 

 Nyansering av språklige uttrykk i forhold til emne, situasjon og mottaker 

 Bearbeiding av litteratur og samfunnsfaglige temaer 

 Kildesøk, kildebruk og kildekritikk 

 Bruk av engelskspråklige kilder for skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner 

 Forskjellige typer sakprosa 

 Gjennomgang av grammatikken som er behandlet fra 4.–9. klasse 

 Trekk fra engelsk språkhistorie 

 

Språk og kultur 

 Variert utvalg av autentiske litterære tekster: skuespill, noveller, dikt 

 Litteratur som omhandler utvikling og endring i engelskspråklige land 

 Bokomtaler og skriveoppgaver om samtidslitteratur 

 Engelsk som førstespråk og kontaktspråk 

 Frihetsgudinnen og amerikanske verdier 

 Gandhi, India og Pakistan 

 Afroamerikansk historie 

 

Arbeidsmåter 

8.–10. klasse Samtidig som elevenes evne til selvstendig, variert og oppdatert bruk av muntlig og 

skriftlig engelsk utvides, er årene også fylt av møter med litteratur og kultur og møter med 

markante historiske hendelser og personligheter i den engelskspråklige verden. Slik forblir 

engelskfaget både et bruksfag og et danningsfag med kunstfaglige elementer. Elevene arbeider 

med å tilpasse språket til ulike temaer og ulike mottakere, både muntlig og skriftlig. De får 

oppgaver som innebærer kommunikasjon på tvers av landegrenser. Språk og struktur i aktuelle 

tekster kan utforskes og brukes i eget tekstarbeid. Prosesskrivings-teknikker kan brukes, og 

elevene samarbeider om utvikling av muntlige og skriftlige oppgaver. Å oppsøke og vurdere 

engelskspråklige kilder aktualiserer drøfting av kildekvalitet og kildekritikk. Elevene utforsker og 

beskriver karakteristiske trekk, muntlig og skriftlig, ved engelsk innen språkområdet, særlig 

amerikansk-engelsk i forhold til britisk-engelsk. Strategier i språklæringen tas opp til drøfting, 

inkludert bruk av digitale verktøy og ulike medier. Flerspråklighet som ressurs og engelsk som 

globalt kontaktspråk blir tematisert. Elevene øver mot til improvisasjon ved å produsere tekster 

på engelsk med kort refleksjonstid. Øvelsene skal være konsentrerte og hyppige, med temaer som 

fenger og engasjerer. Målet er å øve flyt, ikke perfeksjon. Skriftlige oppgaver kan være å skrive så 

mye man kan om et gitt tema på kort tid. Muntlige oppgaver vil for eksempel være å samtale kort 

og spontant om kjente temaer. Elevene øver seg i å reflektere og begrunne samt uttrykke 

meninger med egne ord.  
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Grammatikktemaene fra forutgående år hentes opp, utvides og forankres. Elevene finner og 

bruker språklig terminologi til å beskrive språklige mønstre og tekststrukturer. Engelskspråklig 

litteratur, gammel og ny, har en sentral plass i engelskfaget i 8. til 10. klasse. Resitasjon av 

Shakespeare-sonetter og andre klassiske perler fra engelsk litteraturhistorie kan følges opp av dikt 

fra amerikansk tradisjon og nyere diktning fra andre Læreplan for steinerskolene Engelsk 191 

deler av det engelske språkområdet, inkludert de tidligere koloniene. Lesing av skuespill, gjerne 

Shakespeare, kan utvikles til dramatisering i 8. eller 9. klasse. Tekster av Charles Dickens, Mark 

Twain og andre klassikere utvider 9. klasses historietema industrialisering og kolonisering. 

Livshistoriene til oppdagelsesreisende, vitenskapsmenn og -kvinner og samfunnsendrende aktører 

i den engelskspråklige verden brukes som lesestoff og som temaer for muntlige og skriftlige 

presentasjoner. I 10. klasse er nyere engelskspråklig litteratur tema, fra John Steinbeck og 

framover. Aktuell ungdomslitteratur, gjerne i form av noveller og andre kortere tekster, leses i alle 

tre årene. I bearbeidelsen av litteratur er den ytre handlingen i fokus i 8. klasse, mens karakterene 

og de underliggende motivene tematiseres i 9. og 10. klasse. Framveksten av engelsk som 

verdensspråk tematiseres i 9. klasse i forbindelse med historietemaene industrialisering, 

kolonisering og konsekvenser for urfolk. I 10. klasse følges årets historietemaer opp i arbeid med 

den amerikanske revolusjon og kampen for selvstyre i koloniene på 1900-tallet. Historietemaene 

og aktuelle samfunnsspørsmål knyttet til dem, åpner for samtale og refleksjon. 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene i engelsk er gitt etter 10 klasse. Dette betyr at vi arbeider gjennom hele 

ungdomstrinnet for å nå disse målene. Samtidig er det slik at enkelte mål hører naturlig sammen 

med bestemte deler av faglig innhold, derfor er det i listen over kompetansemål markert hvilke 

klassetrinn som jobber med hvilke mål. Det er markert med FET skrift i listen hvilket klassetrinn 

som har hovedansvaret for å nå målet. 

 

Klasse   Elevene skal kunne….. 

8,  9, 10 1 lese og samtale om ulike tekster med god forståelse, diksjon og intonasjon. 

 9 2 bruke hensiktsmessige strategier og hjelpemidler for språkinnlæring og planlegge 

og vurdere arbeidsmåter i forhold til ulike oppgaver. 

 10 3 utvikle og presentere tekster som er tilpasset ulike temaer og mottakere, skriftlig 

og muntlig. 

8, 9, 10 4 ta i bruk hensiktsmessige medier i arbeidet med engelsk som globalt kontakt- og 

kommunikasjonsspråk. 

8, 9, 10 5 forstå og bruke et variert ordforråd og ulike språklige strukturer. 

9, 10 6 søke og bruke engelskspråklige kilder på en tekstkritisk måte. 

8, 10 7 samtale med god flyt og sammenheng i uforberedt og forberedt tale. 

8, 9, 10 8 gi muntlige presentasjoner av ulike temaer. 

8, 9, 10 9 delta i bearbeidelse av engelskspråklig litteratur, poesi, drama og prosa 

8, 9 10 samarbeide om formidling, gjennom resitasjon og/ eller dramatisering av 

engelskspråklig litteratur. 

8 11 utforske og drøfte varianter av engelsk som førstespråk og kontaktspråk. 

8, 9, 10 12 undersøke og presentere viktige hendelser i engelskspråklige lands historie. 

8, 9, 10 13 utforske situasjonen til urfolk i engelskspråklige land. 
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 9 14 drøfte levesett, verdier og institusjoner i engelskspråklige land og Norge. 

 
Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Tysk 
Faglig innhold 

Språk og kommunikasjon   

 Formidle tekst ved høytlesing  

 Språklige uttrykk i forhold til emne, situasjon og mottaker  

 Bearbeiding av litteraturutdrag og samfunnsfaglige temaer  

 Bruk av kilder på/om målspråket for skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner   

 Forskjellige typer sakprosa   

 Faste uttrykk som brukes i bestemte situasjoner, typisk tyske konstruksjoner som ikke 

som ikke kan oversettes direkte, slang og ungdomsspråk 

 Gjennomgang av grammatikken 

 

Språk og kultur   

 Variert utvalg av autentiske og tilrettelagte tekster: skuespill, noveller, dikt, film   

 Tekster om aktuelle samfunnsspørsmål i målspråksområdene 

 Kildesøk, varierte skrive- og presentasjonsoppgaver, individuelt og i gruppe   

 Grunntrekk i målspråkets historie og varianter 

 

Arbeidsmåter 

Å kunne et språk omfatter ulike ferdigheter som ikke nødvendigvis utvikler seg i samme tempo. 

Arbeidsmåter brukt i timen skal gi elevene mulighet til å øve i alle de relevante områder og 

omfatter derfor det følgende: 

 

Elevene arbeider med å tilpasse språket til ulike temaer. Språk og struktur i tekster kan utforskes 

og brukes i eget tekstarbeid. Prosess-skrivings teknikker kan brukes, og elevene samarbeider om 

utvikling av muntlige og skriftlige oppgaver.  

 

Strategier i språklæringen tas opp til drøfting, inkludert bruk av digitale verktøy og ulike medier. 

Flerspråklighet som ressurs og fremmedspråket i globalt perspektiv blir tematisert. Elevene øver 

mot improvisasjon ved å produsere små tekstet med kort refleksjonstid. Muntlige oppgaver kan 

være kort og spontant om kjente temaer. Elevene øver seg i å uttrykke meninger med egne ord. 

Foto, film og andre uttrykksmidler kan tas i bruk for presentasjoner.  

 

Trekk fra språkets historie, ords historie og relevante kontrastive og sammenlignende 

språkbetraktninger integreres i fremmedspråkarbeid. Grammatikktemaene fra forutgående år 

hentes opp, utvides og forankres. Elevene finner og bruker språklig terminologi til å beskrive 

språklige mønstre og tekststrukturer.  

 

Litteratur på målspråket, gammel og ny, har en sentral plass i fremmedspråkfaget. Så langt det er 

formålstjenlig brukes autentiske tekster med et rikt vokabular fremfor tilrettelagte tekster med et 

begrenset ordforråd. Det gjelder både skjønnlitterære tekster og ulike former for saktekster, for 

eksempel oppskrifter. I bearbeidelsen av lesetekster brukes tekst nær gjenfortelling, muntlig og 
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skriftlig. Skriving av tekster på fremmedspråket tar fortrinnsvis utgangspunkt i et tema, ikke i en 

norsk tekst som skal oversettes. 

 

Å bli kjent med ordtak, faste uttrykk og karakteristiske billedlige uttrykk i målspråket utvider 

elevens erfaring av de dypere sjiktene i språket. Resitasjon av små klassiske perler fra målspråkets 

litteratur kan følges opp av aktuelle dikt og sangtekster fra ulike kulturelle miljøer. Livshistorie til 

kvinner og menn fra målspråksområdene som har bidratt på avgjørende måter, før og nå, brukes 

som lesestoff og for muntlige og skriftlige presentasjoner. Men også skildringer av hverdagslivet 

til vanlige enkeltmennesker. Aktuell ungdomslitteratur, gjerne i form av noveller og andre korte 

tekster leses. I bearbeidelsen av litteratur er karakterene og de underliggende motivene i fokus. 

 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 8. og 9. klasse har 

vi derfor arbeidet mot disse målene, slik at det er mulig å nå alle ved sluttvurderingen i 10. klasse. 

Målene for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 

 lese og gjenfortelle ulike typer tekst med god forståelse og uttale  

 bruke hensiktsmessige strategier og hjelpemidler for språkinnlæring og planlegge og 

vurdere arbeidsmåter i forhold til ulike oppgaver  

 bruke kjennskap til strukturene i målspråket i eget tekstarbeid  

 bruke et variert ordforråd i samtale om kjente temaer  

 velge temaer og finne kilder for muntlige og skriftlige presentasjoner  

 bruke kilder på målspråket på en tekstkritisk måte  

 samtale om målspråkets stilling i verden og egne erfaringer med det i Norge  

 bearbeide og formidle skjønnlitterære tekster på målspråket  

 samtale om viktige hendelser i målspråksområdenes historie  

 drøfte levesett, verdier og institusjoner i målspråksområdene og i Norge 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Historie  
Faglig innhold 

Forslag til ulike temaer som kan brukes for å nå ulike kompetansemål i læreplan. 

 

De store oppdagelsesreisende/Oppdagelsestiden (1400-1600): 

- Den geografiske revolusjon 

- Henrik Sjøfareren 

- Christoffer Columbus 

- Vasco da Gama 

- Ferdinand Magellan 

- Kappløpet til å finne nye landområder. 

- Sjøruter, monopol, handel og nye varer. 

 

Den Franske Revolusjon (1789-1799): 

- Opplysningstidens ideer og tanker 

- Utviklingen av kongedømmet og det overdådige hoffet i Frankrike 

- Stendersamfunnet 

- Opptakten til Den franske revolusjon 

- Robespierres biografi 

- Terrorveldet under Robespierre 

 

Napoleon og gjeninnføringen av kongedømme 

- Napoleons biografi 

- Napoleonskrigene (1803 - 1815) 

 

Spring of nations – nasjonenes vårløsning (1848) 

 

Tysklands samling – Blod og jern (1848, 1866 og 1871) 

- Bismarck og Keiserne Vilhem I og Vilhelm III 

- Tysklands utenrikspolitikk 

 

Opptakten til første verdenskrig - årsaker (1800-1914) 

- Skuddene i Sarajevo – balkankrigene og Serbia (Panslavismen) 

- Imperialisme og kappløpet om koloniene - Fashoda 

- Flåteopprustning - våpenkappløp 

- Allianser, militarisme, hemmelig diplomati, politikk og revansjelyst. 

- Marokko-krisene 

- Ideologier – ismer. 

 

Første verdenskrig (1914-1918) 

- Blodbad – de store slagene: Verdun, Marne, Gallipolli og Somme 

- Forsvarskrig – livet i skyttergravene - Intet nytt fra vestfronten - Erich Maria Remarque 
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- Propaganda 

 

Mellomkrigstiden i Europa (1918-1939) 

- Fredsoppgjøret - Versaille-traktaten 

- Ismer – kommunisme, nasjonalisme, fascisme, nazisme og isolasjonisme  

- Hitlers vei til makten (biografi) - dolkestøtslegenden, ølkjellerkuppet, politiske spillet 

(1923-1933), anschluss, Sudetenland og remilitarisering av Rhinland. 

- Verden i endring – den store depresjonen (1929), ustabil verdensfred. 

- Asia og Midtøsten - Japan vokser frem som en industrimakt, okkupasjon av Kina og SØ 

Asia. Osmanske rike oppløses - Europas syke mann. (1922). Arabisk nasjonalisme. 

- Nagasaki og Hiroshima – atomalderen starter (1945) 

- Utbruddet – invasjon av Polen 

- Holocaust 

- Spanske borgerkrigen 

 

Russland (fra Trondheims læreplan) 

- Den russiske revolusjon (1917) 

- Det russiske samfunnet før revolusjonen 

- Tsarens biografi 

- Lenins biografi 

- Stalins biografi 

- 1. verdenskrig og revolusjon 

- Borgerkrigstiden 

- Etableringen av Sovjetunionen 

- Moskvaprosessene 

 

Den kalde krigen (1945-1991) 

- Berlin – blokade og delingen av Tyskland. Jernteppe. 

- Koreakrigen 

- Vietnamkrigen – dominoeffekten, USAs sump 

- McCarthyismen 

- Afghanistan – Sovjets Vietnam 

- Cubakrisen – Grisebukta. Spenningen på topp, minutter fra atomkrig. 

- Kappløpet til månen - den kalde krigen kommer til rommet. 

- Detente – spenningen reduseres mellom supermaktene. 

 

Kommunismens fall – Glasnost og Perestrojka 

 

Fra 2001 til i dag – 11/9, krigen mot terror – ekstremisme. 22.juli. 

 

Arbeidsmåter 

Klasseromsundervisning og diskusjoner. Elevene lager egne arbeidsbøker med tekster og 

illustrasjoner forbundet med de ulike periodene. 
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Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 8. og 9. klasse har 

vi derfor arbeidet mot disse målene, slik at det er mulig å nå alle ved sluttvurderingen i 10. klasse. 

Målene for opplæringen er at elevene skal kunne:  

 

 reflektere over drivkreftene bak oppdagelsesreisene og konsekvensene av dem 

(10.klasse) 

 beskrive hovedlinjer i utviklingen fra det førindustrielle samfunn til innføringen av ny 

teknologi under den industrielle revolusjon og fram til vår tid 

 drøfte utviklingen av kolonialisme og imperialisme (10.klasse) og gi eksempler på 

avkolonisering 

 beskrive trekk ved Norge i senmiddelalder og under dansk overherredømme 

 undersøke og gjøre rede for idéer og krefter som førte til frihetskamp og revolusjoner på 

1700- og 1800-tallet og for følgene dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge 

(10.klasse) 

 presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800- og 1900-tallet og hvordan de 

peker fram mot samfunnet i dag 

 undersøke og presentere hovedtrekk ved samenes historie og rettighetskamp fra midten 

av 1800-tallet til i dag 

 drøfte årsaker til og virkningene av sentrale internasjonale konflikter og 

samfunnsomveltninger på 1900- og 2000-tallet og reflektere over betydningen av 

handlingene til sentrale personer i moderne historie (10.klasse) 

 drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens 

samfunn åpner for nye omveltninger (10.klasse) 

 samtale om politiske ideologier og standpunkter og om hvordan de påvirker tolkninger av 

historiske begivenheter (10.klasse) 

 reflektere over historiske hendelser og over hvordan samfunnet kunne ha blitt annerledes 

dersom disse hendelsene hadde utviklet seg på en annen måte 

  søke, lese og vurdere kritisk utvalgte historiske kilder for eget arbeid (8.-10.klasse) 

  drøfte idealene om menneskeverd og reflektere over utviklingen av rasisme og 

diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv (10.klasse) 

 skrive samfunnsfaglige tekster i ulike sjangrer og lage, eller finne, illustrasjoner som 

bygger opp under den skriftlige fremstillingen (8.-10.klasse) 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Samfunnskunnskap 
Faglig perspektiv 

Samfunnskunnskap handler om grunnleggende verdier og kunnskaper knyttet til demokrati og 

medborgerskap. Målet er hele tiden å bidra til elevenes evne til deltakelse i samfunnet ut fra egne 

erfaringer, med selvtillit og med både kunnskap om og følsomhet for andres rett til deltakelse.  

 

Faglig innhold 

 Rettighetslovgivning, menneskerettigheter og spørsmål knyttet til rettsvesen og 

rettspraksis 

 Samfunnsfaglig undersøkelse 

 Fordommer, rasisme og diskriminering. Behandling av etiske og religiøse minoriteter, i 

Norge og i andre land 

 Terrorhandlingene 22. Juli 2011 

 Kjønnsroller, kjønnsidentitet og seksuell orientering 

 Politikk og demokratiforståelse 

- Utvikling av grunnloven, maktfordeling og parlamentarisme 

- Politiske partier og sentrale politiske institusjoner 

- Internasjonale organisasjoner der Norge er medlem 

- Globalisering av handel og moderne verdensøkonomi 

- Årsaker til og mulige løsninger på globale klima- og miljøutfordringer; bærekraftig 

utvikling 

 

Arbeidsmåter 

Forelesninger, klassediskusjoner, prosjektarbeider. Undervisningen vil legges opp slik at vi tar 

opp aktuelle nyhetssaker og bruker disse som en inngangsport til fagstoffet. 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 8. og 9. klasse har 

vi derfor arbeidet mot disse målene, slik at det er mulig å nå alle ved sluttvurderingen i 10. klasse. 

Målene for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 

 sette seg inn i og presentere en samfunnsfaglig undersøkelse; planlegge og gjennomføre 

en samfunnsfaglig småskala-undersøkelse, alene eller sammen med andre  

  gjøre rede for sentrale politiske institusjoner i Norge og rollefordelingen mellom dem og 

sammenligne med institusjoner i andre land  

 undersøke og gjøre rede for nasjonale minoriteters stilling i Norge, før og nå, med vekt på 

fornorskning av samene og deres rettighetskamp  

 beskrive hva rettighetslovgivning går ut på gjennom sentrale eksempler  

 gi eksempler på hva samarbeid, medvirkning og demokrati innebærer nasjonalt, lokalt, i 

organisasjoner og i skolen  

  beskrive hovedtrekkene i norsk økonomi og hvordan de henger sammen med den 

globale økonomien  
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  forklare begrepene holdninger, fordommer, rasisme og ekstremisme, vurdere hvordan 

holdninger kan bli påvirket og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide 

fordommer og rasisme  

 gi eksempler på hvordan et lovbrudd blir behandlet, diskutere årsaker til og følger av 

kriminalitet og forklare hvordan rettsstaten og rettspleien fungerer  

 gjøre rede for oppgavene til viktige internasjonale organisasjoner der Norge er medlem  

 undersøke og presentere grunnleggende menneskerettigheter og deres opprinnelse og 

reflektere over verdien av at de blir respektert  

 beskrive og drøfte sider ved bærekraftig utvikling; den enkeltes ansvar og 

påvirkningsmulighet og betydningen av politiske beslutninger og strukturelle endringer 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Religion og livssyn 
Faglig innhold 

 Biografier. 

 Jødedom: Sentrale skrifter, arkitektur og kunst, ritualer og tradisjoner. 

 Hinduisme: Sentrale skrifter, arkitektur og kunst, ritualer og tradisjoner. 

 Islam: Sentrale skrifter, arkitektur og kunst, ritualer og tradisjoner. 

 Buddhisme: Sentrale skrifter, arkitektur og kunst, ritualer og tradisjoner. 

 Sentrale ideer i livssynshumanismen; framvekst og etikk. 

 Mangfold innen religionene. 

 Private og samfunnsbaserte ritualer og tradisjoner i et flerkulturelt og sekulært perspektiv. 

 Ulike livspraksiser knyttet til religion og livssyn. 

 Etiske og filosofiske spørsmål og dilemmaer i lys av religioner og livssyn. 

  

Arbeidsmåter 

Forelesninger, ekskursjoner, prosjektoppgaver og klassediskusjoner. Arbeidsbok. 
 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 8. og 9. klasse har 

vi derfor arbeidet mot disse målene, slik at det er mulig å nå alle ved sluttvurderingen i 10. klasse. 

Målene for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn  

 sammenligne og vurdere ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn  

 delta i samtaler om kristendommens betydning i Europa i middelalder og renessanse og 

gjøre rede for viktige hendelser og skikkelser i kristendommens historie fra reformasjonen 

til i dag  

 presentere hovedtrekk ved kunst og arkitektur knyttet til kristendommen  

 utforske og presentere sentrale trekk ved mangfold og utbredelse av kristendommen i dag  

 gjøre rede for og reflektere over samenes og andre urfolks religions- og 

livssynstradisjoner  

 gi eksempler på karakteristiske trekk ved jødedom, islam, hinduisme og buddhisme i dag 

og vise kjennskap til kulturelle og sosiale impulser som er særegne for disse religionene  

 undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse 

livssyn  

 øve faglig innenfraperspektiv i presentasjon av ulike religioner og livssyn som livstolkning  

 reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til oppvekst og liv i et mangfoldig og 

globalt samfunn  

 identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og 

levekår globalt sett  

 utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og i religiøse og 

livssynsbaserte tradisjoner 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Matematikk 

Faglig innhold 

Tall og tallforståelse 

 Tallsystemer og deres historiske utvikling 

 Videreføring av negative tall 

 

Algebra 

 Repetisjon og videreføring av potenser, addisjon og subtraksjon av bokstavuttrykk, 

multiplikasjon med parenteser, faktorisering og brøk 

 Faktorisering av 2. grads polynomer 

 Enkle eksponentialfunksjoner 

 

Likninger 

 Repetisjon og videreføring av likningsreglene, andregradslikninger og sette prøve på 

svaret 

 Likninger med flere brøkledd  

 

Geometri 

 Repetisjon og videreføring av konstruksjon av vinkler, normaler, paralleller, trekanter og 

firkanter 

 Konstruksjon av tangenten til en sirkel 

 Repetisjon og videreføring av læresetningen til Pytagoras 

 Formlike trekanter 

 Kjeglesnittenes kurver 

 Oversikt over alle geometriske setninger for løsning av komplekse konstruksjoner 

 Forskjellige framstillinger av 3-dimensjonale legemer i et 2-dimensjonalt-bilde 

 Geometriens betydning i teknologi, arkitektur og kunst 

 

Økonomi 

 Repetisjon og videreføring av prosent og promille, utenlandske penger, lønn, skatt og 

feriepenger 

 Beregninger av renter og rentedager 

 Beregninger av varer og moms 

 

Målinger og beregninger 

 Valg av måleenheter og måleinstrumenter 

 Repetisjon av lengde-, areal- og volumenhetene 

 Masse- og tidsenhetene 

 Repetisjon og videreføring av omkrets, areal, volum og overflate av geometriske figurer 

 Tetthet 

 

Statistikk og sannsynlighet 
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 Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk (Pascals talltrekant) 

 

Funksjoner og likninger med to ukjente 

 Koordinatsystemet 

 Repetere sammenhengen mellom størrelser 

 Lineære funksjoner fra dagliglivet 

 Proporsjonale funksjoner 

 Omvendt proporsjonale funksjoner 

 Andregradsfunksjoner  

 Videreføring av algoritmisk tenkning og anvendelse i problemløsningsstrategier; utvikle 

og utprøve modeller 

 Likningssystemer med 2 ukjente av 1. grad og 2. grad, algebraisk og grafisk løsning 

 

Arbeidsmåter 

Tall og tallforståelse - Arbeid med reelle tall i de fire regneartene blir videreført i 8. og 9. klasse. 

Alle slags praktiske forhold og situasjoner i samfunnet der det kan gjøres beregninger kan tas som 

utgangspunkt, slik som regnskap og budsjett, handel, bygge- og driftskostnader. Elevene kan 

oppsøke kilder om aktuelle prosjekter og bruke dem i matematikkarbeidet. De kan diskutere hva 

som skjer når en eller flere forutsetninger endres. Enkle eksponentialfunksjoner ses i 

sammenheng med andre endringsfaktorer, eksempelvis prosentvis endring.  

 

I 9. klasse kan elevene ta i bruk regneark for å løse problemstillinger knyttet til personlig 

økonomi. De diskuterer og vurderer formålstjenlig bruk av digitale verktøy for blant annet grafisk 

framstilling av praktiske forhold og beregninger. Arbeidsmåtene er utforskende og dialogiske. 

Elevene utvikler og bruker formålstjenlige strategier for å løse problemer. De diskuterer og 

vurderer ulike framgangsmåter. Også innen måling søker man å samle tråder som kan gi et 

oversiktlig bilde basert på en iboende rasjonalitet. Elevene utforsker overslag for lengder og areal 

og utvikler beregningsmåter for vei, fart og tid. I 9. klasse beregner elevene overflate, masse, 

volum og tetthet for ulike legemer. I måleoppgaver tas feilregning med i betraktning, og en kan 

drøfte presisjon og usikkerhet ved måling. 

 

I behandlingen av tall blir potenser og kvadratrot utviklet gjennom utprøving av tabeller og 

eksempler i 8. klasse. Regnereglene for de fire operasjonene og regning med brøk repeteres, 

inkludert reglene for multiplikasjon og divisjon av to brøker. Videre fordypning i negative tall er 

sentralt. 

 

Tallet π utforskes videre, fra fysiske former til en generell forståelse. Standardform for tall 

introduseres i 9. klasse, og omregning av alle slags tall til standardtall øves. Forståelsen av at tall er 

en representasjonsform for ulike tallsystem trenger variert bearbeidelse, for representasjonsform 

og begrep flyter sammen i de fleste sammenhengene. En mulig innfallsvinkel til å løsne på 

sammenflettingen er å reflektere over hvordan form og bilde kan sees som to ulike kvaliteter som 

blir forent i tallet. Det legger et godt grunnlag for at elevene kan forstå og bruke det binære 

tallsystemet. Slik refleksjon og drøfting kan knyttes til temaet tallsystemer og deres historiske 

opphav. 
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Funksjoner blir introdusert med frie og avhengige variabler. Elevene arbeider med å kunne 

forklare og beregne alle elementære forhold dekket av funksjoner som de lineære, inverse og 

enkle kvadratiske funksjoner. Elevene utforsker og øver seg på å formulere en tallmessig analyse 

av den samlete geometriske og tallmessige framstillingen.  

 

Algebra - Innføring av variabler og konstanter utvider elevenes erfaringer med algebra, og å 

formulere erfaringene utvider elevenes algebraiske forståelse av tallene. Elevene arbeider med en 

begrepsmessig bearbeidelse av tidligere stoff, for eksempel primtallsfaktorisering, og med å sette 

ord på hvordan tallregning kan generaliseres. Dermed øver de en algebraisk tenkemåte. 

 

I 10. klasse utvikles likninger til likningssett med 2 variabler av 2. grad, og de løses både 

algebraisk og geometrisk. Faktorisering utvides til 2. grads polynomer i 10. klasse. Enkle 

algoritmer for koding og programmering i 8. klasse utvikles videre i de neste to årene. 

 

Geometri - I 10. klasse utvikles begrepet proporsjon. Sammen med begrepet om periferivinkler 

arbeider elevene på en samlet oversikt over alt som er gjennomgått for å kunne løse komplekse 

oppgaver med utradisjonelle metoder. Framstillinger av 3-dimensjonale former i 2-dimensjonalt 

bilde går videre, både isometriske framstillinger og normalprojeksjoner. Statistikk og 

sannsynlighet 

Introduksjon av statistikk i 8. klasse kan skje ved at elevene gjør en enkel innsamling av data og 

beregninger av gjennomsnitt, hyppighet, variasjonsbredde og utfallsrom. Dette kan kobles med 

bruk av forskjellige former for tabeller og diagrammer. Å analysere dataene er del av 

arbeidsprosessen. Elevene kan også oppsøke og lese ulike statistiske undersøkelser av aktuelle 

spørsmål og drøfte sider ved metode og kvalitet i undersøkelsene. Det er læringsaktiviteter som 

utfordrer elevenes kritiske tenkning og utvikling av kildekritikk. Metoder, innhold og funn kan 

presenteres og representeres på ulike vis (tabeller, diagram, figurer, grafisk framstilling, verbale 

uttrykk m.m.). Statistikk og sannsynlighetsregning øves videre i 9. klasse og utvides med 

kombinatorikk i 10. klasse. 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene i matematikk er gitt etter 10. trinn. Det betyr at vi arbeider gjennom hele 

ungdomstrinnet for å nå disse målene. Målene for opplæringen er at elevene skal kunne:  

 

 utvikle modeller, utforske framgangsmåter og begrunne løsningsstrategier i møte med 

ulike matematiske utfordringer – (8.klasse – 10.klasse). 

 sammenligne og omgjøre tallkategorier til standardform – (9.klasse). 

 regne med ulike tallsystemer (10.klasse). 

 ta i bruk algoritmene for primtallfaktorisering og utregninger med algebraiske uttrykk – 

(8.klasse – 10.klasse). 

 bruke potenser og kvadratrøtter og anvende kvadratsetningene og polynomer i 

beregninger – (9.klasse – 10.klasse). 

 løse likninger og ulikheter av første grad og løse enkle likningssystemer med to ukjente, 

algebraisk og geometrisk, med bruk av koordinater – (8.klasse – 10.klasse). 
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 utforske sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og 

eksponentialfunksjoner – (10.klasse). 

 lage og tolke funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger i praktiske situasjoner – 

(9.klasse – 10.klasse). 

 identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og 

enkle kvadratiske funksjoner – (9.klasse – 10.klasse). 

 løse oppgaver ved bruk av målestokk og proporsjoner og utføre beregninger med 

variabler i praktiske situasjoner – (8.klasse – 10.klasse). 

 sette opp budsjett og føre regnskap; drøfte spørsmål knyttet til personlig økonomi, lån, 

kjøp og salg – (9.klasse – 10.klasse). 

 gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate og utføre 

beregninger med vei, fart, tid, masse, volum og tetthet – (8.klasse – 10.klasse). 

 forklare definisjonen av π og bruke det i beregninger av omkrets, areal og volum og bruke 

formlikhet, kongruens og Pythagoras’ læresetning i beregninger – (8.klasse – 10.klasse). 

 analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke egenskapene i 

beregninger – (9.klasse – 10.klasse). 

 utføre komplekse geometriske konstruksjoner, som kjeglesnitt, og lage 

perspektivtegninger med forsvinningspunkter – (8.klasse – 10.klasse). 

 undersøke og analysere sannsynlighet ved bruk av databaser og praktiske eksperimenter; 

beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynlighet i ulike talluttrykk ç 

 vise med eksempler og finne mulige løsninger på enkle kombinatoriske begreper i 

praktiske situasjoner – (9.klasse – 10.klasse). 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Naturfag (biologi) 

Faglig innhold 

 Befruktning, fostertid, fødsel og spebarnstid 

o Menneskets opprinnelse; human evolusjon 

 Økologi 

o Artsrike og artsfattige økosystemer; resiliens 

o Økosystemer og stabilitet, forholdet mellom biodiversitet og stabilitet 

o Næringskjeder 

o Miljøtemaer 

 Betydningen av biologisk mangfold 

 Nøkkelarter, rødlistearter 

 Klima og global oppvarming 

 Evolusjon, Darwins lære om naturlig seleksjon 

Arbeidsmåter 

Vi skal få en oversikt over sammenhengene i naturen, fra økosystemer, til næringskjeder og til 

biologisk mangfold igjennom små utflukter og ekskursjoner i nærområdet. Temaet vil også 

undervises med tavleundervisning. I tillegg er det forventet at elevene deltar i muntlig aktivitet, 

både med lærer og medelever. Vi vil også kunne drive med små prosjektoppgaver i grupper som 

presenteres for hverandre. 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for naturfagene er gitt samlet etter 10. klasse.  

 

 utforske naturfaglige fenomener gjennom systematisk og eksakt iakttakelse og formulere 

iakttakelsene i kunstfaglige uttrykk og fagtilpasset språk 

 stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og 

samle data for å finne svar 

 gjøre om observasjoner til kvantifiserbare data som kan behandles ved hjelp av enkel 

statistikk og forklare årsaks-virkningsforhold i omtalen av observasjoner, forsøk og 

forsøksresultater i naturfaget 

 gi eksempler på sentrale arbeidsmåter og forklaringsmodeller i naturvitenskap, drøfte 

eksisterende kunnskap ut fra en kritisk tilnærming og identifisere sammenhenger mellom 

naturvitenskap, teknologi og samfunnsutvikling 

 redegjøre for prinsippene i et økosystem, beskrive ulike typer økosystemer og bruke 

kunnskapen i drøfting av betydningen av naturmangfold, trusler mot mangfoldet og 

mulige tiltak 

 drøfte ulike energiformer, energibruk og –overforbruk, lokalt og globalt 

 gjøre rede for begrepene vær og klima, drøfte ulike klimamodeller og hvordan 

menneskelig aktivitet kan påvirke klima 

 beskrive hovedtrekk i evolusjonsteorien og teorien om naturlig seleksjon 

 gjøre rede for hovedgruppene av næringsstoffer, deres karakteristiske egenskaper og 

betydning for ernæringsprosessene hos mennesket 
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 bruke kunnskap om næringsmidler for å undersøke og drøfte spørsmål knyttet til helse 

 formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens organer, funksjoner og 

prosesser 

 drøfte spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og seksualitet 

 lese et geosentrisk stjernekart, gjenkjenne stjernetegn og planeter og gjøre rede for 

solsystemet, sol- og måneformørkelse og bruk av almanakk 

 forklare prinsippene om platetektonikk, vise kjennskap til viktige bergartsdannende 

mineraler og bruke grunnbegreper i geologisk systematikk 

 beskrive grunntrekk ved forbrenning og petrokjemiske prosesser, forklare oksidasjon og 

reduksjon og presentere kjemiske forsøk med hjelpestoffer som reagens og indikator 

 bruke kunnskap om grunnstoffer til å forklare grunnstrukturene i det periodiske systemet 

 utforske en bredde av fenomener innen fysikkens ulike områder, prøve ut hypoteser og 

gjøre rede for sentrale lovmessigheter og hvordan de er tatt i bruk i utvikling av redskaper 

og teknologi 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Naturfag (fysikk) 

Faglig innhold 

 Varmelære og mekanikk 

o Utvidelse og sammentrekning 

o Faseoverganger som fordampning, smelting, størkning, kondensasjon 

o Temperatur, kokepunkt, trykk og volum, Boyles lov og entropi 

o Dampturbin, dampmaskin, kjøleskap, varmepumpe 

o Forbrenningsmotor, rakettmotor 

o Moderne varmetekniske maskiner/apparater 

o Energibegrepet 

o Adiabatiske prosesser 

 Elektrisitetslære og akustikk 

o Frekvens og tonehøyde 

o Elektriske svingninger i mikrofon/høyttaler/telefon, overføring til akustiske 

svingninger 

Arbeidsmåter 

I fysikk og kjemi isoleres krefter, prosesser og stoffer i naturen for å bli undersøkt og forstått. 

Der det er mulig, danner hverdagshendelser, hverdagsteknologi og aktuelle samfunnstemaer 

utgangspunkt for å stille spørsmål som kan lede til å undersøke fenomener og sammenhenger. 

 

Undersøkelsen skjer i form av forsøk der prosesser kan iakttas og i form av modeller for det som 

ikke kan iakttas. Gjennom systematiske forsøk får elevene demonstrert ikke bare faglig innhold, 

men også grunnlaget for å forklare fenomener og prosesser, trekke slutninger og i noen tilfeller 

utlede hypoteser som kan testes gjennom nye forsøk. Som del av disse arbeidsmåtene utvikler 

elevene et fagtilpasset språk. Det må bygges en bredde av erfaring og innsikt for å utvikle 

forståelse for forskjellen på naturlov, teori og hypotese og hvordan man har kommet fram til 

grunnleggende naturvitenskapelige paradigmer og modeller. Biografiene til sentrale bidragsytere 

til naturvitenskapenes utvikling tas inn i arbeidet med fysikk og kjemi. 

 

Fysikk 

I fysikkfaget opparbeider elevene en systematisk og eksakt iakttakelsesevne. Den sentrale 

arbeidsmåten er å bli kjent med lover som virker i den fysiske verden gjennom et systematisk 

arbeid med å bygge hypoteser på grunnlag av observasjoner. Så langt som mulig følger elevene 

erkjennelsesveien fra iakttakelse av fenomenene til abstraksjon, begrepsdannelse og formulering 

av lovmessighetene uten å ta konklusjonen på forskudd. Enkeltfenomenene som undersøkes er 

allikevel ikke isolerte hendelser i klasserommet, men knyttes til kjente sammenhenger i samfunnet 

og elevenes liv. Lærer skaper forforståelse for fenomenet som skal undersøkes og legger til rette 

for at det kan observeres og helst prøves gjentatte ganger. Den språklige bearbeidelsen legger 

vekt på en nøyaktig og saklig gjengivelse i tekst og bilde av iakttakelsene. Detaljtegning er et viktig 

redskap for å iaktta, studere, forstå og huske fagstoffet ved å synliggjøre former, prosesser og 

sammenhenger. Enkelte lover kan formuleres i enkle matematiske uttrykk. Statistikk, tabeller og 

gjennomsnittsregning brukes som refleksjonsgrunnlag i vurderingen av forsøkene. I 10. klasse er 

utviklingen av den kulldrevne dampmaskinen et sentralt utgangspunkt for å gå videre til å bli 

kjent med hvordan en forbrenningsmotor fungerer. Dermed er man midt i dagens debatt om 
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fornybar og ikke-fornybar energi. Vannets kretsløp og grunnleggende fysiske lover knyttet til 

vann, luft og varme utforskes i henhold til elementene i sentrale innhold for fysikk i 9. og 10. 

klasse. I den forbindelse kan elevene få i oppgave å lage en varmluftballong og eksperimentere 

seg frem til gode forhold mellom stoff, form og varmekilde. Elevene kan velge en oppfinnelse, 

gammel eller ny, og presentere den i klassen.  
 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for naturfagene er gitt samlet etter 10. klasse.  

 utforske naturfaglige fenomener gjennom systematisk og eksakt iakttakelse og formulere 

iakttakelsene i kunstfaglige uttrykk og fagtilpasset språk 

 stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og 

samle data for å finne svar 

 gjøre om observasjoner til kvantifiserbare data som kan behandles ved hjelp av enkel 

statistikk og forklare årsaks-virkningsforhold i omtalen av observasjoner, forsøk og 

forsøksresultater i naturfaget 

 gi eksempler på sentrale arbeidsmåter og forklaringsmodeller i naturvitenskap, drøfte 

eksisterende kunnskap ut fra en kritisk tilnærming og identifisere sammenhenger mellom 

naturvitenskap, teknologi og samfunnsutvikling 

 redegjøre for prinsippene i et økosystem, beskrive ulike typer økosystemer og bruke 

kunnskapen i drøfting av betydningen av naturmangfold, trusler mot mangfoldet og 

mulige tiltak 

 drøfte ulike energiformer, energibruk og –overforbruk, lokalt og globalt 

 gjøre rede for begrepene vær og klima, drøfte ulike klimamodeller og hvordan 

menneskelig aktivitet kan påvirke klima 

 beskrive hovedtrekk i evolusjonsteorien og teorien om naturlig seleksjon 

 gjøre rede for hovedgruppene av næringsstoffer, deres karakteristiske egenskaper og 

betydning for ernæringsprosessene hos mennesket 

 bruke kunnskap om næringsmidler for å undersøke og drøfte spørsmål knyttet til helse 

 formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens organer, funksjoner og 

prosesser 

 drøfte spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og seksualitet 

 lese et geosentrisk stjernekart, gjenkjenne stjernetegn og planeter og gjøre rede for 

solsystemet, sol- og måneformørkelse og bruk av almanakk 

 forklare prinsippene om platetektonikk, vise kjennskap til viktige bergartsdannende 

mineraler og bruke grunnbegreper i geologisk systematikk 

 beskrive grunntrekk ved forbrenning og petrokjemiske prosesser, forklare oksidasjon og 

reduksjon og presentere kjemiske forsøk med hjelpestoffer som reagens og indikator 

 bruke kunnskap om grunnstoffer til å forklare grunnstrukturene i det periodiske systemet 

 utforske en bredde av fenomener innen fysikkens ulike områder, prøve ut hypoteser og 

gjøre rede for sentrale lovmessigheter og hvordan de er tatt i bruk i utvikling av redskaper 

og teknologi 
 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Naturfag (kjemi) 

Faglig innhold 

 Grunnstoffene 

o Forekomst i naturen 

o Egenskaper og anvendelse 

o Kjemisk systematikk; periodesystemet 

 Atommodeller 

 Karbonkretsløpet 

o Organiske syrer; alkohol, estere og aromastoffer 

o Drivhuseffekten 

 Oksidasjon og reduksjon 

 Petrokjemiske prosesser 

o Oljeraffinering; katalysator 

o Fra råolje til plast 

o Hydrokarboner 

o Syntetiske stoffer 
 

Arbeidsmåter 

I fysikk og kjemi isoleres krefter, prosesser og stoffer i naturen for å bli undersøkt og forstått. 

Der det er mulig, danner hverdagshendelser, hverdagsteknologi og aktuelle samfunnstemaer 

utgangspunkt for å stille spørsmål som kan lede til å undersøke fenomener og sammenhenger. 
 

Undersøkelsen skjer i form av forsøk der prosesser kan iakttas og i form av modeller for det som 

ikke kan iakttas. Gjennom systematiske forsøk får elevene demonstrert ikke bare faglig innhold, 

men også grunnlaget for å forklare fenomener og prosesser, trekke slutninger og i noen tilfeller 

utlede hypoteser som kan testes gjennom nye forsøk. Som del av disse arbeidsmåtene utvikler 

elevene et fagtilpasset språk. Det må bygges en bredde av erfaring og innsikt for å utvikle 

forståelse for forskjellen på naturlov, teori og hypotese og hvordan man har kommet fram til 

grunnleggende naturvitenskapelige paradigmer og modeller. Biografiene til sentrale bidragsytere 

til naturvitenskapenes utvikling tas inn i arbeidet med fysikk og kjemi. 
 

Kjemi 

Navn på grunnstoffer og sentrale kjemiske formler behandles i forhold til temaene i kjemi 8. – 

10. klasse. I 10. klasse blir grunnstoffenes systematikk og periodesystemet behandlet i sin helhet, 

gjerne presentert i store visuelle modeller. Atommodeller presenteres og konkretiseres i forhold 

til enkelte grunnstoffer. Lærer har ansvar for at store kjemiske prosesser med samfunnsfaglige 

implikasjoner blir presentert, behandlet og drøftet. Det omfatter en innføring i oljeraffinering, 

petrokjemi og industriell utnyttelse av naturressurser. De kjemiske forbindelsene hydrokarboner 

omtales. Råoljens og kullets opprinnelse i plantematerialer tematiseres. Raffinering av olje til 

gasser og brennbare væsker ved hjelp av katalysator, med asfalt som restprodukt, gjennomgås. De 

petrokjemiske prosessene som muliggjør plastframstilling blir omtalt, og tilknyttete aktuelle 

utfordringer blir undersøkt. Raffineringsprosesser med katalysator av andre stoffer, eksempelvis 

ved framstilling av kunstgjødsel, kan inkluderes. Som demonstrasjonsforsøk kan destillasjon av 

alkohol utføres gjennom en gjæringsprosess i frukt. Resultatet er et brennbart stoff som kan 

iakttas ved forbrenning. Framstilling av estere (alkohol + organisk syre) er utgangspunkt for ulike 
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kunstige aromastoffer. Oksidasjon (oksygen blir bundet til et stoff) og reduksjon (oksygen 

fjernes) er også et tema i 10. klasse. Oksidasjons- og reduksjonsprosesser kan konkretiseres for 

eksempel ved å iaktta hvordan oppvarmet kobber blir svart gjennom oksidasjon, men kan få 

igjen og beholde sin kobberfarge ved hjelp av syredamp – en reduksjonsprosess. Kjemiens 

mangfoldige betydning i industri, jordbruk og medisin undersøkes og drøftes. 
 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for naturfagene er gitt samlet etter 10. klasse.  

 utforske naturfaglige fenomener gjennom systematisk og eksakt iakttakelse og formulere 

iakttakelsene i kunstfaglige uttrykk og fagtilpasset språk 

 stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og 

samle data for å finne svar 

 gjøre om observasjoner til kvantifiserbare data som kan behandles ved hjelp av enkel 

statistikk og forklare årsaks-virkningsforhold i omtalen av observasjoner, forsøk og 

forsøksresultater i naturfaget 

 gi eksempler på sentrale arbeidsmåter og forklaringsmodeller i naturvitenskap, drøfte 

eksisterende kunnskap ut fra en kritisk tilnærming og identifisere sammenhenger mellom 

naturvitenskap, teknologi og samfunnsutvikling 

 redegjøre for prinsippene i et økosystem, beskrive ulike typer økosystemer og bruke 

kunnskapen i drøfting av betydningen av naturmangfold, trusler mot mangfoldet og 

mulige tiltak 

 drøfte ulike energiformer, energibruk og –overforbruk, lokalt og globalt 

 gjøre rede for begrepene vær og klima, drøfte ulike klimamodeller og hvordan 

menneskelig aktivitet kan påvirke klima 

 beskrive hovedtrekk i evolusjonsteorien og teorien om naturlig seleksjon 

 gjøre rede for hovedgruppene av næringsstoffer, deres karakteristiske egenskaper og 

betydning for ernæringsprosessene hos mennesket 

 bruke kunnskap om næringsmidler for å undersøke og drøfte spørsmål knyttet til helse 

 formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens organer, funksjoner og 

prosesser 

 drøfte spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og seksualitet 

 lese et geosentrisk stjernekart, gjenkjenne stjernetegn og planeter og gjøre rede for 

solsystemet, sol- og måneformørkelse og bruk av almanakk 

 forklare prinsippene om platetektonikk, vise kjennskap til viktige bergartsdannende 

mineraler og bruke grunnbegreper i geologisk systematikk 

 beskrive grunntrekk ved forbrenning og petrokjemiske prosesser, forklare oksidasjon og 

reduksjon og presentere kjemiske forsøk med hjelpestoffer som reagens og indikator 

 bruke kunnskap om grunnstoffer til å forklare grunnstrukturene i det periodiske systemet 

 utforske en bredde av fenomener innen fysikkens ulike områder, prøve ut hypoteser og 

gjøre rede for sentrale lovmessigheter og hvordan de er tatt i bruk i utvikling av redskaper 

og teknologi 
 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Geologi 
Faglig innhold 

 Jordklodens geologi med mineralogi og petrografi 

  Jordskorpens struktur, de oppbyggende og formdannende kreftene og ulike 

former for erosjon (kvartærgeologi). 

 Fjellkjedefoldningene og klodens karakteristiske fjellkjedeformasjoner 

 Grunnlinjene platetektonikk og kontinentaldrift  

 Kjemisk, mekanisk og organisk forvitring og forholdet til jordsmonnet  

 Forenklet oversikt over jordklodens geologiske utvikling i sammenheng med de 

store masseutryddelsene og fossile forekomster av plante- og dyreliv fra urtid til 

nåtid  

 Olje- og gassdannelse i jordskorpen 

 

Arbeidsmåter 

Perioden tar utgangspunkt i kloden som helhet, hvor vi vil bruke modeller og kart som 

supplement til tavleundervisning og annen hensiktsmessig formidling.  

 

Det er også ønskelig med observasjon i felt for å studere ulike jordsmonn, slik at elevene kan selv 

erfare og observere hvordan berggrunn, flora og forvitring kan påvirke jordsmonn.  

 

Elevene jobber med stoffet igjennom å lage periodebok. 

 

Kompetansemål 

 gi eksempler på sentrale arbeidsmåter og forklaringsmodeller i naturvitenskap, drøfte 

eksisterende kunnskap ut fra en kritisk tilnærming og identifisere sammenhenger mellom 

naturvitenskap, teknologi og samfunnsutvikling 

 forklare prinsippene om platetektonikk, vise kjennskap til viktige bergartsdannende mineraler og 

bruke grunnbegreper i geologisk systematikk 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Historie (kunsthistorie) 

Faglig innhold 

Et hovedanliggende er å utvikle en grunnleggende evne til stilbestemmelse. Her kan man arbeide 

seg konkret og praktisk gjennom de ulike epokene, fra de første kjente kunstuttrykk og fram til 

og med barokken, med skissering av tiden fram til i dag. Elevene er selv med på å forme, tegne, 

male, for slik å tilegne seg forståelse for ulike kunsthistoriske uttrykk og deres plass i det store 

kulturbildet. Alt elevene har lært i de kunstneriske fagene gjennom grunnskolen tas i bruk i dette 

arbeidet. Hensikten er å belyse karakteristiske trekk i ulike epokers verdensforståelse. Elevenes 

praktiskkunstneriske arbeid kan med dette bli en utforskende aktivitet, hvor de kan reflektere 

over og siden bedømme sider ved menneskehetens utviklingsgang og skiftende idémessige 

innhold. Kunsthistorien blir også en vei til selvforståelse, idet den skildrer noe av menneskets 

egen bevissthetsutvikling og indre vei. Spørsmål knyttet til dagsaktuelle visuelle uttrykk og 

virkemidler kan drøftes. 

 

Arbeidsmåter 

Læreren foreleser om de ulike tema, og bruker bilder til å underbygge emner som blir 

gjennomgått. Daglig faglige samtaler og diskusjoner knyttet til stoffet. 

Elevene lager hovedfagsbok med tekst og illustrasjoner av ulike bilder, relieffer, ikoner og 

skulpturer fra kunsthistorien. Elevene får ulike prosjekter knyttet opp mot tema som er 

gjennomgått som for eksempel portrettegning, felles tegneoppgaver, en liten valgfri særoppgave 

med mer. 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 8. og 9. klasse har 

vi derfor arbeidet mot disse målene, slik at det er mulig å nå alle ved sluttvurderingen i 10. klasse. 

Målene for kunsthistorie er at elevene skal kunne: 

 

 Undersøke og beskrive karakteristiske trekk ved ornamentikk, formspråk, fargebruk og 

kunstneriske uttrykksformer fra ulike kunsthistoriske epoker 

 Reflektere over historiske hendelser og over hvordan samfunnet kunne ha blitt 

annerledes dersom disse hendelsene hadde utviklet seg på en annen måte 

 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Kunst og håndverk (Håndarbeid og sløyd) 

Faglig innhold 

 Oppgaver knyttet til kunst- og kulturhistorien 

 Grafikk; høytrykksteknikker 

 Digitale teknikker 

 Sort/hvitt med kull. Lavering – volum. Tusjmaleri 

 Erfaringer med tekstil, lær, tre og metaller 

 Oppgaver knyttet til den menneskelige skikkelse 

 Forhold mellom form og funksjon 

 Globale og miljømessige spørsmål i forbindelse med materialbruk  

 

Arbeidsmåter 

 Arbeide med periodebok i ulike fag 

 Tverrfaglige prosjekter  

 Ulike grafiske trykkmetoder og materialer; linosnitt, tresnitt, sjablongtrykk, temperamaling 

og lignende 

 Maleoppgaver knyttet til tema som for eksempel den franske revolusjon 

 Modellering i leire 

 Arbeide med prosjektet/tv-aksjonen “Plast i havet. WWF 
 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 8. og 9. klasse har 

vi derfor arbeidet mot disse målene, slik at det er mulig å nå alle ved sluttvurderingen i 10. klasse. 

Målene for opplæringen er at elevene skal kunne: 
 

 utforske lys- og skyggevirkninger og linjeperspektiv i tegning   

 utforske faginnhold i naturfag gjennom saktegning   

 planlegge og utføre enkle trykkteknikker  

 undersøke og beskrive karakteristiske trekk ved ornamentikk, formspråk, fargebruk og 

kunstneriske uttrykksformer fra ulike kunsthistoriske epoker  

 undersøke og drøfte aktuelle samfunnsspørsmål knyttet til kunst og håndverk  

 bruke ulike teknikker og programmer for bilde- og filmproduksjon  

 vurdere visuell kvalitet og estetiske problemstillinger i ulike digitale uttrykk  

 utforske og anvende hensiktsmessige teknikker for komposisjon, fargebruk, lys og skygge  

 skape tredimensjonale former i ulike materialer  

 designe og framstille bruksgjenstander med god funksjon  

 velge egnete redskaper og teknikker i planlegging og gjennomføring av oppgaver med 

materialer som tre, metall, lær, tekstil og papir  

 undersøke og drøfte bruk av materialer og teknikker ut fra hensyn til miljø og bærekraftig 

ressursbruk 
 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Musikk 

Faglig innhold 

 Sang i ulike sjangrer 

 Korsang 

 Oppvarmingsøvelser for sang 

 Samspill med instrumenter og sang 

 Musikalske leker og øvelser: sangleker, bevegelser, dans, rytmiske øvelser, improvisasjon, 

komposisjon 

 Komponistbiografier 

 Symfoniorkesterets oppbygging  

 Repetisjon og fordypning av musikkteoretiske emner fra 8. – 10.klasse 

 Samtaler og refleksjoner om musikk som menneskelig uttrykksmiddel og musikk i et 

samfunnsperspektiv 

 

Arbeidsmåter 

 Sang og spill i klassen og i koret, oppvarmingsøvelser, dans. Elevene kan være med i 

prosessen til å velge musikken / låten de skal spille i grupper. 

 Komponering 

 Individuelt- og gruppearbeid. Muntlige presentasjoner 

 Samtaler om musikk  

 Fremføringer i klassen og i skolens arrangementer 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomskolen er i musikk gitt etter 10. klasse.  Vi har gjennom hele 8. og 

9. klasse arbeidet mot å nå disse målene. I år vil vi sørge for at absolutt alle kompetansemålene er 

ivaretatt. 

 bruke stemmen og kroppen i musikalske oppvarmingsøvelser og korsang  

 øve inn og fremføre sanger fra ulike sjangrer, kulturer og historiske epoker 

 delta i samspillgrupper med sang og instrumenter  

 benytte et partitur med både g- og f-nøkkel  

 gjenkjenne ulike musikksjangrer og beskrive noen av deres grunnelementer  

 beskrive noen typiske kjennetegn for sentrale komponisters musikk 

 diskutere betydningen av musikk som et menneskelig uttrykksmiddel og i et 

samfunnsperspektiv       

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Eurytmi 
Faglig innhold 

 Grunnelementer innen lydeurytmi kombineres til et helhetlig kunstnerisk 

bevegelsesuttrykk, utført til et lengere dikt. 

 Grunnelementer innen toneeurytmi beveges til et musikkstykke, der elementer settes 

sammen for å gi musikken et korrekt kunstnerisk bevegelsesuttrykk. 

 Varierte stavøvelser utføres i kombinasjon og beveges på romformer, til musikk. 

 

Arbeidsmåter 

 De eurytmiske øvelsene utføres på krets eller frontalt i rommet. 

 Øvelsene utføres med gruppen som helhet eller delt i mindre grupper. 

 Selvstendige gruppeoppgaver og gruppeutførelser der elevene utarbeider egne 

koreografier og armbevegelser. 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 8. og 9. klasse har 

vi derfor arbeidet mot disse målene, slik at det er mulig å nå alle ved sluttvurderingen i 10. klasse. 

Målene for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 

 skape og uttrykke helhet og sammenheng mellom form, innhold og gester i lyriske, episke 

og dramatiske tekster sammen med andre. 

 gi et samlet og helhetlig bevegelsesuttrykk til utvalgte musikkstykkers innhold og form 

sammen med andre. 

 bruke grunnelementer i språk og musikk i arbeidet med egne koreografier.  

 utføre stavøvelser med sikkerhet, samt skape egne former og koreografier bygget på disse. 

 utføre ulike geometriske former og formforvandlinger. 

 planlegge, innøve og delta i fremførelser av eurytmi for et publikum, hvor arbeidet med 

kostymer og scenebelysning inngår. 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Kroppsøving 

Faglig innhold 

 Videreføring av aktivitetene i 8.–9. klasse  

 Individuell trening og riktig bruk av treningsutstyr  

 Løping og andre øvelser som styrker utholdenhet 

 Kroppsøving og livsstil; individuelle preferanser og forutsetninger 

 forklare og utføre livbergende førstehjelp 

 

Arbeidsmåter 

Teknikk og ferdigheter øves systematisk og utvikles videre, både i lagspill og individuelle idretter. 

Elevene lærer å presse seg selv for å se hvor langt de kan komme, hva det koster og hvor deres 

grenser går. Både gymnastikkøvelser, friidrett og individuell trening gir elevene gode muligheter 

til å oppleve kroppens muligheter og begrensninger. Lærerens oppgave er å gi god veiledning, 

både individuelt og i grupper, men også å bygge opp et læringsmiljø der elevene kan drøfte 

aktuelle spørsmål og samarbeide og veilede hverandre. Mange elever har gode kunnskaper og 

ferdigheter i en eller flere aktiviteter, og alle elever bør få erfaring med å instruere og veilede 

medelever. Det arbeides for at elevene bruker egne ferdigheter og kunnskaper på måter som 

medvirker til framgang for andre.  

 

I ballspill og andre lagspill kan elevene lære å se egne og andres styrker, analysere spillet sammen, 

øve på å legge en strategi og fordele oppgaver på laget sitt, gjennomføre og evaluere, framheve 

det som lyktes og samle læringspunkter for videre samarbeid. Å delta på et lag innebærer viktig 

sosial samhandling.  

 

Det skapes rom for drøfting og refleksjon rundt aktuelle spørsmål knyttet til kropp, trening og 

helse, også slik temaene behandles i ulike medier.  

Aktiviteter på fjellet, i skogen eller ved sjøen, sommer som vinter, har mange muligheter til å 

utfordre elevene og lære dem viktige ting om seg selv og andre. Svømming utvides med 

kjennskap til livredning utendørs, og elevene øver på grunnleggende førstehjelp. Ulike typer kart 

tas i bruk i orienteringsøvelser.  

 

Læreren må kjenne elevene sine godt, forsikre seg om at de forstår potensielle farer, lære dem å ta 

nødvendige forholdsregler og bruke riktige redskap og verktøy. Friluftsaktiviteter er egnet for å 

bygge opp lagånd og gode sosiale relasjoner i større og mindre grupper og gir muligheter for 

elevene til å oppleve et register av følelser, alt fra glede, samhørighet og ro, til risiko, frykt, mot og 

mestring 

 

Kompetansemål 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

 delta ut fra egne forutsetninger i et utvalg idretter og kjenne til teknikk, taktikk og 

 treningsprinsipper i et utvalg individuelle idretter og lagidretter 

 forklare og utføre livbergende førstehjelp 
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 reflektere over hvordan ulike framstillinger av kropp i media påvirker bevegelsesaktivitet 

og forhold til egen kropp 

 planlegge og lede kroppsøvingsaktiviteter med tanke på å inkludere alle 

 vurdere egne erfaringer fra kroppsøvingsaktiviteter og planlegge, gjennomføre og vurdere 

egentrening av ulike slag, også ved skade og sykdom 

 drøfte sammenhenger mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse 

 praktisere former for friluftsliv i ulike naturmiljø 

 orientere seg ved hjelp av ulike typer kart og spor i varierte terrengtyper 

 planlegge og ta medansvar for gjennomføring av overnattingsturer til ulike årstider 

 vurdere risiko og trygghet ved ulike uteaktiviteter 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Utdanningsvalg/arbeidslivsfag 

 

Faglig innhold 

 Videregående opplæring. Programfag og skoler. 

 Yrkesfag (ni ulike programfag) 

 Studieforberedende (fem ulike programfag) 

 Informasjonsmøte. Digitalt møte i regi av Trøndelag Fylkeskommune 

 Karrieredager i regi av Trøndelag Fylkeskommune 

 Nærskoleprinsippet 

 

 Hospitering i videregående skole 

 Søkeprosess 

 Åpen skole 

 Søke videregående skole 

 Kurs i “Økonomi og karriere” 

 Besøk av rollemodell 

 

Arbeidsmåter 

 Undervisningssamtaler 

 Gruppearbeid 

 Individuell veiledning 

 Informasjonsvideo 

 Hospitering i et selvvalgt programfag i videregående skole 

 Søke i Vigo 

 Besøk av ulike yrkesgrupper på skolen 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 8. og 9. klasse har 

vi derfor arbeidet mot disse målene, slik at det er mulig å nå alle ved sluttvurderingen i 10. klasse. 

Målene for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 

 oppsøke og tilegne seg kunnskap om lokalt nærings- og arbeidsliv gjennom direkte 

kommunikasjon og deltakelse 

 samle, bruke og analysere informasjon om utdanning og arbeid 

 vurdere arbeidsmåter og -muligheter innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker 

 reflektere over betydningen av å delta i arbeidslivet for livsmestring og personlig vekst 

 utvikle og bruke mestringsstrategier i møte med overganger og utfordringer knyttet til 

utdanning og yrkesvalg 

 formulere egne kortsiktige og langsiktige utdannings- og yrkesplaner og reflektere over 

utdanninger og yrker i forhold til egne interesser, styrker og egenskaper 
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  drøfte hvordan bærekraftsmål, teknologi og konjunkturer påvirker arbeidsliv, yrker og 

arbeidsmåter 

  utforske og drøfte hva og hvem som kan påvirke egne valg, blant annet hvordan kjønn 

kan påvirke utdannings- og yrkesvalg 

 tolke stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad med mottakerbevissthet 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 

 


