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Innledning 

 

For de fleste er femtenårsalderen pubertetens tyngdepunkt. Det er både godt og vondt å river seg 

løs fra det kjente, det vante og det trygge. Og det krever øvelser for å finstille selvhevdelsenes 

uttrykk så volumet står i forhold til intensiteten, eller intensiteten, står i forhold til viktigheten. 

Det er ikke alltid forståelig sammenheng mellom det en ungdom tenker eller føler, og det som 

kommer ut i handling. Det er en tid for prøving og feiling, og ungdommene må få anledning til å 

klatre over de voksnes mur og løpe ut i verden.  

 

Likevel har elevene fremdeles bruk for idealer, personer eller fantasifigurer, som kan drive dem til 

å skape seg målsetninger, som kan gi dem ønsker for sin egen fremtid. Grunnen til at idealer er så 

viktige, er at de imøtekommer elevenes trang til å søke en høyere målsetning i livet. Det gjelder å 

se de store sammenhenger. Livet må være rettet mot noe som det er verd å kjempe for.  

 

Samtidig viser elevene en ny interesse for hverandre og for sterkere vennskap. Det vokser frem 

en ny evne til kjærlighet, en ny bevissthet om medmennesket, og den må ivaretas gjennom denne 

fasen.  

 

Uavhengighet og forandring 

All den kunnskapen menneskene fikk gjennom sine oppdagelser, ble anvendt og utnyttet til å 

gjøre menneskenes liv bedre. Sentralt i år står beretningen om dette; hvordan nye oppfinnelser på 

mange plan revolusjonerte verden. Historien viser hvordan det er enkeltmenneskers ideer, 

initiativer og oppdagelser som fører til endringer på alle plan i samfunnet. Kunnskap gjør 

enkeltmennesket uavhengig av autoriteter og gir det redskaper til å forandre sine egen og andres 

kår. Ved å formidle slike verdier gjennom fagene, vil vi stimulerer elevene til å riste gamle 

autoriteter av seg og søke nye forbilder på veien mot å finne seg selv. Elevene oppfordres i stadig 

større grad til å skape og forme sin egen virkelighet og til selv å virke i verden. Om det er å 

designe og sy sine egne sko eller å engasjere seg i sosiale spørsmål, dreier det seg om å finne sin 

egen retning og kraft og bruke den til å forandre verden til det bedre.  

 

Hentet ut fra «Fra Askeladden til Einstein» (side 113). 
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Norsk 
 

Faglig innhold 

Muntlig språk 

 Biografier fra fortid og nåtid for fortelling, lesning og drøfting 

 Litteraturhistorie gjennom å kjenne forfatteres liv, verk og tid 

 Dikt fra eldre og nyere tid, lesing og resitasjon, vekt på nynorsk lyrikk 

 Drama- og improvisasjonsøvelse 

 Undervisningssamtale 

 Diskutere aktuelle spørsmål 

 Undersøke og diskutere språklige og estetiske virkemidler i medier 

 

Skriftlig språk 

 Lesestoff til litteraturhistorien 

 Lesing og skriftlig referat av nyere litteratur på nynorsk 

 Skriveøvelser i saktekstsjangre 

 Framlegg og presentasjoner 

 Skriveoppgaver med drøftende og reflekterende karakter Språkkunnskap 

 Bakgrunnen for to skriftspråk i Norge 

 Sidemålets grunnleggende grammatikk 

 Dialekter, sosiolekter 

 Fremmedord, lånord, nyord 

 Billedlig språk 

 Litterære stiløvelser 

 De samiske språkene 

 Grammatikk, rettskrivning, tegnsetting 

 

Arbeidsmåter 

Det vil være stor variasjon i arbeidsmåtene.  

 Muntlige presentasjoner 

 Samtaler i små grupper og diskusjon med hele klassen 

 Lese stille, lese høyt, fortelle 

 Kunstnerisk bearbeidelse av poetiske tekster gjennom gruppearbeid og fremvisninger 

 Resitasjon 

 Dramaleker og teateroppsetning 

 Dataskrevne innleveringer i ulike sjangre 

 Arbeidsbok i nynorsk (informativ regelbok og for utfylling av oppgaver) 

 Lage felles grammatikk-hefte 

 Egen norskbok for individuelle tekster skrevet for hånd 
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Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er i norsk gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 9. og 10. 

klasse vil vi arbeide for å nå disse målene, slik at alle målene er ivaretatt innen utgangen av 10. 

klasse. Målene 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 

  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. 

 



Skolens årsplan for 9.klasse 

 5 

Engelsk 
 

Faglig innhold 

Språk og kommunikasjon 

 Oppskrifter, bruksanvisninger og andre saktekster 

 Biografier, muntlig og skriftlig 

 Bearbeiding og presentasjon av temaer fra litteratur, kultur og samfunn 

 Kommunikasjon over landegrenser med engelsk som kontaktspråk 

 Prosess-skriving: indre liv, refleksjoner, tanker 

 Strategier i språklæring 

 Tilpasse språket til emne og situasjon 

 Setningsstrukturer med leddsetninger, engelsk og norsk 

 Videre om adverb 

 Passiv- og aktivsetninger 

 

Språk og kultur 

 Dikt og sangtekster fra engelskspråklige land 

 Negro Spirituals og tekster av og om urfolk i engelskspråklige land 

 Tekster fra eldre litteratur 

 Samtidslitteratur for ungdom 

 Trekk fra språkområdets historie: industrialisering, kolonisering, urfolks skjebne 

 Utvandringen fra Europa til Amerika 

 Engelsk i Amerika og Oseania 

 

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 
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meninger med egne ord. 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. 
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8, 9, 10 13 utforske situasjonen til urfolk i engelskspråklige land. 

 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 

 Saktekster fra ulike kilder 

 Biografier, muntlig og skriftlig 

 Bearbeiding av temaer fra litteratur, kultur og samfunnsliv 

 Prosess-skriving: uttrykke tanker og meninger  

 Strategier i språklæringen 

 Kontrastive elementer norsk – målspråket 

 Grammatiske strukturer knyttet til muntlig og skriftlig tekst, eksempelvis 

setningsstrukturer med leddsetninger på fremmedspråket og norsk, aktiv- og 

passivsetninger, videre om adverb 

 

Språk og kultur 

 Dikt og sangtekster fra målspråksområdene 

 Dramatisering 

 Tekstutdrag fra eldre litteratur 

 Samtidslitteratur for ungdom 

 Trekk fra målspråksområdenes historie: industrialisering, eventuelt kolonisering/urfolk, 

dagens nærliv 

 

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.  
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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 

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. Lesing av 

skuespilltekster kan utvikles til dramatisering. 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 ungdomsskolen er i tysk gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 9. og 10. 

klasse vil vi arbeide mot disse målene, slik at det er mulig å nå dem 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. 

 



Skolens årsplan for 9.klasse 

 10 

Historie 
 

Faglig innhold 

- Den industrielle revolusjon i England  

- Det førindustrielle samfunn; befolkningsvekst og endringer i jordbruket  

- Endringer i tekstilindustrien - Dampmaskinen; nye produksjons- og transportmåter  

- Fabrikker, byer; bo- og arbeidsforhold  

- Amerika - Trekanthandelen, slaveriet  

- Den amerikanske revolusjon, borgerkrig, avskaffelse av slaveriet  

- Norge - Industrialisering; Oslo, eller annet område  

- Kolonialisering, globalisering  

- Linjer fra historiske hendelser til nåtidige spørsmål  
 

Arbeidsmåter 

Elevene lager egne tekster og illustrasjoner basert på forelesningene.  
 

Kompetansemål 

Kompetansemål etter 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 og gi eksempler på avkolonisering  

 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  

 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  

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

samfunn åpner for nye omveltninger  

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

historiske begivenheter  

 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  

 Drøfte idealene om menneskeverd og reflektere over utviklingen av rasisme og 

diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv  

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

bygger opp under den skriftlige fremstillingen 
 

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. I en kompleks verden i rask endring kan samfunnskunnskap bidra til utvikling av 

holdninger, tankemåter og innsikt om individets ansvar og om samfunnets mulighet til å styrke 

demokratiske prosesser og globalt medansvar. Faget skal stimulere elevene til å bli deltakende, 

engasjerte og kritisk tenkende medborgere. Faget skal gi elevene innsikt i hvordan mennesker 

skaper ulike former for samhandling i sosiale nettverk, organisasjoner, institusjoner og samfunn. 

Elevene skal utvikle kunnskap om ulike styreformer og hvordan disse påvirker enkeltindividers 

og gruppers muligheter til å delta i og påvirke samfunnsutviklingen. 

 

Faglig innhold 

- Samfunnsfaglig undersøkelse 

- Fordommer, rasisme og diskriminering 

- Kjønnsroller, kjønnsidentitet og seksuell orientering 

 

Arbeidsmåter 

Forelesninger, klassediskusjoner og prosjektoppgaver individuelt og i grupper. 

Det vil i stor grad bli lagt opp til en muntlig bearbeidelse av fagstoffet, gjerne med utgangspunkt i 

aktuelle nyhetssaker. 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er i samfunnsfag gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 9. og 

10. klasse vil vi arbeide for å nå disse målene, slik at alle er ivaretatt innen utgangen av 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 hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser, drøfte 

dette i forbindelse med aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for egne synspunkter  

 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  

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

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

fordommer og rasisme  
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 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. 

- Naturreligioner, urfolks religioner. 

- Kristendom: Kirkehistorie fra reformasjonen til i dag. Sentrale skrifter, arkitektur og 

kunst, ritualer og tradisjoner. 

- Sentrale ideer i livssynshumanismen; framvekst og etikk. 

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

 

Arbeidsmåter 

Forelesninger, ekskursjoner og prosjektarbeider. Klassediskusjoner om temaer knuttet til for 

eksempel etiske spørsmål, ytringsfrihet og eksistensielle spørsmål. Integrering i fagene historie, 

samfunnskunnskap, geografi m.fl. 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er i religion og livssyn gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 

9. og 10. klasse vil vi arbeide for å nå disse målene, slik at alle er ivaretatt innen utgangen av 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. 



Skolens årsplan for 9.klasse 

 14 

Matematikk 
 

Faglig innhold 

Tall og tallforståelse 

 Repetisjon og videreføring av negative tall 

 Tallteori: Potenser og kvadratrot  

 

Algebra  

 Utregning av bokstavledd 

 Bokstavuttrykk og parenteser 

 Potenser med bokstaver 

 Multiplisere med bokstaver og potenser 

 Regne sammen ledd med potenser 

 Multiplisere med et og to parentesuttrykk 

 Verdien av en formel 

 

Likninger 

 Repetisjon og videreføring av subtraksjon- og addisjonsreglene, flytte-bytteregelen, 

multiplikasjonsregelen og divisjonregelen 

 Likninger med parenteser 

 Andregradslikninger  

 

Matematikk i dagliglivet 

 Regne med utenlandske penger 

 Prosent 

 Beregning av fart, tid og strekning 

 Beregninger av målestokk 

 Beregninger av lønn, skatt, feriepenger og indirekte skatt.  

 

Geometri 

 Arbeid med Pythagoras setning 

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

firkanter 

 Vinkelsummen i trekanter og mangekanter 

 Areal og omkrets av ulike geometriske figurer 

 Lengde- og arealenhetene 

 introduksjon av kjeglesnitt 

 vite noe om matematikere som har utviklet og brukt geometri i sitt arbeid, for eksempel 

Kepler, ellipsen og planetbanene 

 

Funksjoner 

 plassering i rutenett 
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 tegning av lineære funksjoner, betydning av stigningstall og konstantledd, finne funksjon 

ut fra graf 

 tegne og tolke grafer 

 beskrive sammenhengen mellom to størrelser med tekst, i en tabell som en graf og som 

formel 

 løse lineære likninger grafisk og for hånd - bruk av digitale verktøy for grafisk framstilling 

 tolke empiriske funksjoner og lese av verdier 

 arbeid med proporsjonalitet 

 Bruk av regneark 

 

Geometri i rommet 

 Volumenhetene 

 overflate og volum av ulike romlegemer 

 regning med massetetthet 

 

Statistikk 

 enkel statistikk med linje- og søylediagram 

 beregning av gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde 

 

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. 
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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. 

 

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 8. klasse kobles likninger av 1. grad i stor grad til løsning av praktiske problemstillinger, men 

utvikles også teoretisk videre i 9. klasse til likninger med parenteser, brøk og monomer.  

 

Geometri - I geometrien i 9. klasse fortsetter elevene å utvide forståelsen av rommet ved å 

arbeide med andre representasjoner av det 3-dimensjonale. Plasseringen av punkter, linjer og plan 

i rommet øves, og de finner skjæringspunkt og skjæringslinjer. Elevene analyserer og beregner 

størrelser i regulære legemer som kasseformer og sylinder. Gradvis utvikles den romlige 

forståelsen. Å skape 3-dimensjonale modeller av de fem platonske legemene kan bidra til dette. I 

den 2-dimensjonale geometrien går elevene fram på samme utforskende måte for å finne flere 

geometriske steder, slik som Thales sirkel, parabelen og ellipsen. Utvikling av kjeglesnittene 

introduserer dynamiske former som har en stor grad av endring i seg. I konstruksjoner og samtale 

prøver man sammen å kategorisere og forstå det komplekse. 

 

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. 
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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). 

 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 

 Humanbiologi 

 Skjelett, ledd og muskulatur 

 Syn og hørsel, balanse, lukt, smak, varme- og berøringssans.  

 Øyets og ørets anatomi 

 Kjønn og kjønnsidentitet 

 

Arbeidsmåter 

I 9.klasse følges anatomien opp med hovedvekt på muskel- og skjelettsystemet samt 

sansefunksjoner. Å tegne eller modellere ulike knokler og/eller hodeskallen fordyper kunnskapen 

om kroppens rikdom av former. Sanseorganenes kompleksitet og sentrale betydning for 

livsutfoldelse drøftes. Kjønn og seksualitet er tema i 9.klasse. I Indre Østfold kommune kan 

helsesykepleiere komme til skolen for å gi seksualundervisning. 

 

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 
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 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 

Elektrisitet 

 Videre om elektromotor, generator og transformator 

 Spenning, strømstyrke, motstand og Ohms lov 

 Vind- og vannkraft 

 

Hydro- og aeromekanikk 

 Barometer og lufttrykk 

 Ulike prinsipper for pumper; trykkpumpe og sugepumpe 

 Adhesjon, overflatespenning og kapillarvirkning; dråper og såpebobler 

 Praktisk anvendelse i hydrauliske systemer; bremser, løftekraner 

 Teknologisk utvikling under den industrielle revolusjon 

 Vannets kretsløp 

 Vannstrømninger i elver, havstrømninger 

 Trykk og oppdrift i vann og luft; Arkimedes’ lov 

 

 Meteorologi 

 Værobservasjon 

 Fuktighetsinnhold i luften og skydannelse, forskjellige skyformer 

 Tidsutvikling av høytrykks- og lavtrykkssystemer, sykloners utvikling og utbredelse 

 Værkart, værmelding, vindstyrkeskala, spesielle fremherskende vinder som føn, passat, 

monsun, taifun, sydvestvind 

 

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 
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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. For eksempel vil utforskning av elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk 

knyttes til hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet. 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.  

 

Det behandles i elektrisitetslære i 8. klasse og 9. klasse og som del av varmelære og mekanikk i 10. 

klasse. Arbeidet tar utgangspunkt i lærers presentasjon og enkle elevforsøk i 8. klasse med 

magnetisme og elektrisk energi som naturfenomener. Deretter fortsetter arbeidet med å bli kjent 

med former for produksjon og bruk av elektrisk energi. Forbindelsen mellom teori og livspraksis 

går begge veier: hverdagsteknologi kan danne utgangspunkt for undersøkelse, og opparbeidet 

kunnskap om ulike fysiske prinsipper kan overføres til deres praktiske anvendelse i hverdagen. 

Det overordnete målet er å gjennomskue og vurdere kvaliteten av teknologi som vi bruker daglig. 

For å kunne eksperimentere og forstå virkemåtene, starter man med det enkle, batteriet, og 

utvikler prinsippene videre til enkel elektromotor, som kan knyttes direkte til dagsaktuelle 

energispørsmål. Elektriske husholdningsapparater utvider temaet i 8. klasse. 

 

I 9. klasse fortsetter temaet elektrisitet med forsøk som leder fram til formulering av 

grunnleggende fysiske lover. Energitemaet tas videre til vind- og vannkraft som kilder til elektrisk 

kraft, med tilknytning til dagsaktuelle samfunnsspørsmål. 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. For fysikktemaet meteorologi i 9. 

klasse er loggføring over lengre tid, enkel statistikk og grafisk framstilling av 

observasjonsresultater en aktuell arbeidsmåte. 

 

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 
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 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 

Næringsstoffenes kjemi, organisk kjemi 

 Sukker 

 Forholdet til vann og varme 

 Sukkerdannelsen i planten; ulike sukkerarter 

 Forholdet mellom luft, lys og vann; fotosyntesen 

 Fehlings væske som reagens 

 Stivelse 

 Mel av korn og potet 

 Stivelsens forhold til vann og varme 

 Stivelse i planten 

 Cellulose – stivelse – sukker 

 Fett og olje 

 Kilder til vegetabilsk og animalsk fett 

 Oljer fra ulike planter; lukt, konsistens, forhold til ild og vann 

 Utvinning gjennom kaldpressing, varmepressing og ekstraksjon 

 Framstilling av såpe 

 Protein 

 Eggehvite; substansens forhold til vann, luft og varme 

 Brenne proteinrike substanser; nitrogen 

 Melk 

 Sukker, fett og protein 

 

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 

I 9. klasse er kjemisk undersøkelse og behandling av næringsstoffene og deres ulike egenskaper 

tema. Sentralt er fotosyntesens dannelse av sukker i planten og stoffskiftets nedbryting av sukker 
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til karbondioksid og vann. Omdannelse fra sukker til stivelse og cellulose i plantens ulike deler 

undersøkes gjennom forsøk og knyttes til den motsatte prosessen hos dyr og mennesker. 

Planteoljer og animalske fettstoffer, melk, korn, mineraler og sporstoffer blir undersøkt. Noen 

eksempler: stivelse fra mel og potet; jod som reagens på stivelse; forvandling fra stivelse til sukker 

ved hjelp av syre; fettets forbindelse til varme, ild og vann. Elevene kan gjennomføre og 

dokumentere en forsøksrekke med registrering av PH-verdi (potential hydrogen) i ulike 

næringsemner og kjemiske substanser med rødkål/lakmuspapir/BTB som indikator. Dermed blir 

også begrepene base og syre konkretisert. Forekomst av sukker registreres med Fehlings væske 

som reagens. Framstillingen av næringsstoffene knyttes til temaene ernæring og helse i 

humanbiologien.  

 

Elevene henter inn og deler kunnskap fra en bredde av kilder og tradisjoner om disse temaene. 

Beslektete temaer som å framstille såpe av fett og natronlut og papir av cellulose kan behandles 

som praktiske øvelser. Navn på grunnstoffer og sentrale kjemiske formler behandles i forhold til 

temaene i kjemi 8. – 10. klasse.  

 

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 



Skolens årsplan for 9.klasse 

 25 

 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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Geografi 
 

Faglig innhold 

Sammenhengen mellom naturgeografi og samfunnsgeografi er et sentralt tema. 

Økonomisk geografi  

- Viktige naturressurser i ulike deler av verden 

- Det naturgeografiske grunnlaget for handel 

- Fordeling og utnytting av ressurser fra førindustriell tid til i dag 

- Framveksten av en verdenshandel - Matvarer, fibre, mineraler, olje, plast, vann 

- Begrepet bærekraft, menneskets økologiske fotavtrykk 

- Bærekraftig utvikling; sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter 

Kunne plassere og kjenne til land, viktige byer, fjell, hav, øyer og sjøer i alle verdensdeler 

 

Arbeidsmåter 

Bruke ulike typer digitale og papirbaserte kart, politisk, fysisk og økonomisk 

Arbeide i grupper med en selvvalgt fordypningsoppgave; ett eller flere land eller landområde 

Presentere fordypningsoppgaven foran klassen 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er i geografi gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 9. og 10. 

klasse vil vi arbeide for å nå disse målene, slik at alle er ivaretatt innen utgangen av 10. klasse. 

Målene for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 

 undersøke og skildre karakteristiske naturgeografiske trekk ved jordens kontinenter og 

havområder   utforske og presentere eksempler på samvirket mellom menneskers levevis 

og naturgeografiske forhold 

 ta i bruk ulike typer kart; fysiske, politiske og økonomiske, digitale og papirbaserte      

 bruke kunnskap om målestokk og koordinater i eget arbeid  

 gjøre rede for og reflektere over forekomsten av betydningsfulle naturressurser og deres 

fordeling, utnyttelse og betydning for verdenshandelen  

 trekke linjer fra geografisk kunnskap til innhold fra andre fag som samfunnskunnskap, 

historie og naturfag  

 drøfte og vurdere aktuelle spørsmål knyttet til klima og bruk, pleie og vern av jordens 

naturgrunnlag 

 

Vurdering 

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

Faglig innhold 

 Enkel skyggelære 

 Sjablong, høytrykk og enkle grafiske teknikker på ulike papirkvaliteter 

 Tegninger/malerier med motiv knyttet til hovedfagsperioder 

 Sort/hvitt utvides med rikere fargenyanser. Varme/kalde farger 

 Modellering  

 Konstruksjon 

 Redesign 

 

Arbeidsmåter 

 Perspektivtegning med ett fluktpunkt 

 Enkle skyggetegningsoppgaver 

 Modellering  

 Sott/hvitt med kull, tusj 

 Øvelser med varme kalde farger i akryl 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet i kunst og håndverk etter 10. klasse. Gjennom alle tre 

trinnene på ungdomskolen vil vi arbeide for å nå disse målene, slik at alle er ivaretatt innen 

utgangen av 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 

 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 sjangre 

 Oppvarmingsøvelser for sang 

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

komposisjon 

 Videreføring av samspill i grupper med djembe eller andre rytmeinstrumenter, og/eller 

gitarspill (ukulele) med enkel besifring 

 Bruk av partitur med g- og f-nøkkel 

 Akkompagnement til sanger, i gruppe eller hel klasse 

 Sentrale trekk ved en musikkhistorisk epoke, med lytteeksempler  

 Komponistbiografier med tilknytning til klassetrinnets historietemaer 

 Forskjellige akkorders oppbygging og treklanger 

 Afroamerikansk sangtradisjon: work songs, spirituals, bluesmusikkens opprinnelse og 

videre utvikling, med lytteeksempler og/eller musikalsk aktivitet 

 Samtaler om musikk som menneskelig uttrykksmiddel 

 

Arbeidsmåter 

 Sang, spill, bevegelse og resitasjon i klassen og i grupper 

 Samspill m/ ulike instrumenter.  

 Skriftlige oppgaver 

 Samtaler om musikk 

 Sang og spill i grupper, klassen og på skolens arrangement 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomsskolen er i musikk gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 9. klasse 

vil vi arbeide mot disse målene, slik at det er mulig å nå dem ved sluttvurderingen i 10. klasse. 

Målene for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 

 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 

 Lydeurytmiske elementer videreutvikles og kombineres til et helhetlig eurytmisk 

bevegelsesuttrykk. Utøves til dikt. 

 Toneeurytmiske elementer videreutvikles og kombineres til et helhetlig musikalsk 

eurytmisk bevegelsesuttrykk. Utøves til et lengere musikkstykke. 

 Alle de eurytmiske stavøvelsene. 

 Kombinasjon av varierte stavøvelser utført på avanserte romformer. 

 Koordinasjons- og konsentrasjonsøvelser. 

 Utvikle større grad av presisjon og stilfullhet i utførelsene. 

 Mestre krevende fysiske utfordringer, som hurtighet og bevisst dynamikk i bevegelsen. 

 

Arbeidsmåter 

 De eurytmiske øvelsene utøves på krets og frontalt i rommet. 

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

 Selvstendige gruppeoppgaver og gruppeutførelser der elevene utarbeider egne 

koreografier og armbevegelser. 

 Fremme sterk grad av sosialt samspill innenfor gruppene. 

 

Kompetansemål 

Gjennom ungdomstrinnet arbeider elevene mot kompetansemålene gitt etter 10.klasse. Målet for 

opplæringen er at eleven 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 

 Friidrett  

 Turn og akrobatikk  

 Stasjonstrening og sirkeltrening  

 Kroppsfokus og kroppsidentitet, respekt for ulikheter og likeverd  

 Å ferdes i naturen på hensynsfullt vis; allemannsretten 

 Grunnleggende bryteteknikker 

 Vinteraktiviteter i henhold til lokale muligheter 

 Fokus på teknikker og ferdigheter 

 Orientering; ulike typer kart og spor 

 

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 
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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 

 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 

 vurdere risiko og trygghet ved ulike uteaktiviteter 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Mat og helse 
 

Faglig innhold 

Elevene skal ha teoretiske prøver i følgende; 

 Hygiene og mattrygghet 

 Næringsstoffene med fordypning i vitaminer og mineraler 

 Økologisk og konvensjonell matvareproduksjon 

 Dyrevelferd 

 Bærekraftig mat og matproduksjon 

Elevene skal i det praktiske gjøre følgende; 

 Lage et måltid bestående av forrett, hovedrett og dessert.  

 

Arbeidsmåter 

All teori er en oppsummering og fordypning av det elevene har lært de foregående årene i faget, 

det repeteres på skolen, i tillegg må det øves hjemme før prøvene. Det legges opp til diskusjoner 

og drøftinger i forhold til bærekraft, matkvalitet, klimaavtrykk, dyrevelferd og mulige 

sammenhenger mellom matvaner og helse. 

 

Hovedmålet i det praktiske arbeidet er å lage et måltid bestående av forrett, hovedrett og dessert. 

Elevene jobber i liten gruppe på skolekjøkkenet og de får selv bestemme menyen, tilpasse denne 

til elevene i gruppen, i forhold til allergier, mengde osv. De skal dekke bordet til fest på den store 

dagen. De skal gjøre alle forberedelser selv, finne oppskrifter og tilpasse disse og underveis føre 

en loggbok over det som gjøres i deres gruppe. Det må påregnes noe øving hjemme også i det 

praktiske arbeidet. 

 

Kompetansemål 

Kompetansemålene for ungdomstrinnet er i mat og helse gitt etter 10. klasse. Gjennom hele 8. 

klasse har vi arbeidet mot disse målene, og vi vil fullføre målene i 9. klasse, da faget avsluttende i 

år. Målene for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 

 bruke sansene til å vurdere kvaliteten på matvarene 

 utvikle og forbedre oppskrifter og menyer; bruke restemat 

 prøve ut og sette sammen retter ut fra ulike matlagingsmetoder og matkulturer 

 planlegge og lage et sammensatt, flere retters måltid 

 gi eksempler på hvordan matproduksjon, varetilgang og matkultur har endret seg over tid 

 presentere og drøfte grunnprinsipper i økologisk og konvensjonell matvareproduksjon 

 vurdere matvarer ut fra etiske og bærekraftige kriterier, inkludert dyrevelferd 

 utforske klimaavtrykket til utvalgte matvarer og gjøre rede for hvordan matvalg og 

matforbruk kan påvirke klima og miljø 

 drøfte og vurdere kostholdsinformasjon i markedsføring og media 

 gi eksempler på sammenhenger mellom matvaner og helse; diskutere næringsrelaterte 

sykdommer 
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 gjøre rede for næringsstoffer i sentrale matvarer 

 forstå og vurdere varedeklarasjoner, inkludert vanlige tilsetningsstoffer 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 
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Utdanningsvalg/Arbeidslivsfag 
 

Faglig innhold 

 Forberede arbeidspraksis 

 Gjennomføre arbeidspraksis (1 uke) 

 Skrive jobbsøknad og CV 

 Bli kjenne til ulike yrker og hva som kreves av utdannelse 

 Bevisstgjøring av egne interesser, evner og verdier 

 Bli kjent med strukturen i den videregående skole 

 Oversikt over yrkesfag og studieforberedende programfag 

 

Arbeidsmåter 

 Undervisningssamtaler 

 Praksisuke 

 Refleksjon og samtaler om erfaringer fra arbeidsuken. Skriftlig rapport eller dagbok 

 Besøk av ulike yrkesgrupper 

 Samtaler, gruppearbeid, besøk i klassen, individuelt arbeid 

 

Kompetansemål 

 Samle, bruke og analysere informasjon om utdanning og arbeid 

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

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

utdanninger og yrker i forhold til egne interesser, styrker og egenskaper 

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

kan påvirke utdannings- og yrkesvalg 

 

Vurdering 

Vurdering i henhold til skolens vurderingsrutiner. 

 

 


