
Velkommen til 

foreldremøte



Agenda:

 Standpunkt generelt

 Matematikk

 Engelsk

 Norsk

 Samling klassevis i klasserom. Info ved FAU



Standpunkt

 Samlet vurdering av kompetansen elevene har vist gjennom skoleåret

 Ikke et gjennomsnitt av karakterene elevene har fått gjennom året

 Elevene skal vise kompetanse på varierte måter



Sluttvurdering i matematikk

 Standpunktvurdering

 Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven 

har i matematikk ved avslutninga av opplæringa etter 10. trinn. Læraren 

skal planleggje og leggje til rette for at elevane får vist kompetansen sin på 

varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike 

samanhengar. 

 Læraren skal setje karakter i matematikk basert på kompetansen eleven 

har vist, både skriftleg, munnleg og digitalt, ved å bruke matematiske 
uttrykksformer, bruke problemløysingsstrategiar og reflektere over og 

argumentere for løysingar og modellar.



Matematikk

heldagsprøve april
 Ligner eksamen (eksempelsett udir.no)

 Oppgaver hovedsakelig knyttet til kompetansemål fra 10. trinn (Algebra, funksjoner og økonomi) + 
kompetansemål fra geometri og statistikk og sannsynlighet fra 9. trinn.

 Læreplan i matematikk: https://www.udir.no/lk20/mat01-05?lang=nob

 Inneholder to delprøver

 Del 1: Uten hjelpemidler – 1 time

 Flervalgsoppgaver eller oppgaver hvor løsningsforslag skrives i en regnerute

 Del 2: Med hjelpemidler – 4 timer

 Oppgaver hvor elevene skal anvende matematikk ved å kommunisere resonnement, strategier, 
beregninger, argumentasjoner og vurderinger

 Programmering – Oppgaver hvor elevene må kunne beskrive hva et program skrevet i pseudokoder 
gjør

 To litt større oppgaver hvor elevene får vist sin kompetanse innenfor utforskning, problemløsning og 
modellering.



Matematikk
Eksempeloppgave modellering



Matematikk
Eksempeloppgave programmering



Matematikk
Eksempeloppgave generalisering

Generalisering i matematikk handler om at 
elevene oppdager sammenhenger og strukturer 
og ikke blir presentert for en ferdig løsning. 

Det vil si at elevene kan utforske tall, 
utregninger og figurer for å finne 
sammenhenger og deretter formalisere ved å 
bruke algebra og hensiktsmessige 
representasjoner.



Matematikk
Eksempeloppgave argumentering

Argumentasjon går ut på at elevene 

begrunner fremgangsmåter, 

resonnementer og løsninger og beviser 

at disse er gyldige



Læringsressurser i matematikk

 Skolestudio

 Fagtekster og læringsvideoer

 Mange gode oppgaver

 Kikora

 Oppgaver (ferdighetstrening og eksamensoppgaver)

 OneNote

 Matematikk.net

 Tidligere eksamensoppgaver

 Getsmart.no, nrk.no/skole, youtube.com

 Læringsvideoer i ulike temaer



Engelsk

 Hovedtemaer i år:

- The English Speaking World. Bakgrunnen for hvorfor engelsk har blitt et 

verdensspråk. Commonwealth of Nations. Exploring English-speaking

countries.

- Media. Hvordan vi påvirkes av tradisjonelle medier og sosiale medier. 
Hvilken rolle de har i samfunnet. Kildebruk og kildekritikk.

- Litterature. Universelle temaer og budskap i engelsk litteratur. Skuespill 

(Shakespeare), novelle (Hemingway) og dikt (Frost). Selvvalgt roman i vår.

- Global challenges. Krig og konflikt, global oppvarming, 

menneskerettigheter. Fordypning i aktuelle problemstillinger.

 Gitte temaer innenfor språk og grammatikk.



Heldagsprøve

◦ Heldagsprøve: onsdag 23. november

◦ Tilnærmet samme form som eksamen

◦ Det vil bli gitt tre oppgaver:

◦ 1. Tekstforståelse (lytte/lese)

◦ 2. Tekstskaping med utgangspunkt i kjente og ukjente tekster (kortere svar)

◦ 3. Tekstskaping (lengre svar)



Vurdering i engelsk

Innhold:

 Relevans

 Selvstendighet

 Struktur

 Kontekst (tilpasset mottaker, teksttype og situasjon)

Språk:

 Ord og uttrykk

 Setningsstruktur og syntaks

 Sammenheng og tekstbinding

 Staving og ordformer



Læremidler

 Skolestudio

 Enkelte tekster og oppgaver fra lærebok Crossroads

 ItsLearning, OneNote









Skolestudio "Enter 10"



Norsk skriftlig

◦ Følger normen for eksamen

◦ Heldagsprøve 5. desember.

◦ Det vil bli gitt to hovedoppgaver:

◦ 1. Tekstforståelse (enten skjønnlitteratur eller sakprosa)

◦ 2. Tekstskaping med utgangspunkt i tekstvedlegg (for eksempel sang/dikt, 
novelle, reklame/holdningskampanje, leserinnlegg ++)

◦ For at elevene skal få mulighet til å vise bred kompetanse i faget, inneholder 
tentamen flere oppgaver.

◦ To skriftlige karakterer: nynorsk og bokmål.



Eksempeloppgaver tekstforståelse
 Oppgave 1

 Les tekstene "Et ungdomsperspektiv på fremtiden til det norske språket” av Mina Haaheim og "Agnete Saba: – Språk har blitt min 
«superpower»" fra forberedelsesmateriellet. Svar på oppgave a, b og c.

 a) I hvilken sammenheng er teksten "Et ungdomsperspektiv på fremtiden til det norske språket” skrevet?

 Vi anbefaler at du skriver 1–2 setninger.

 b) Hvilke tanker gjør forfatteren seg om fremtiden til det norske språket?

 Vi anbefaler at du skriver et sammenhengende avsnitt (ca. 100 ord).

 c) I den siste linja i artikkelen står det “Fordi det er vårt. Språk er kultur. Språk er historie. Språk er identitet ,” og i teksten "Agnete 
Saba: – Språk har blitt min «superpower»" fra forberedelsesheftet sier Agnete at “språket har blitt en gave”. På hvilken måte 
uttrykker disse sitatene at språk er viktig for oss? Begrunn svaret ditt.

 Vi anbefaler at du skriver et sammenhengende avsnitt (ca. 100 ord).

 Svarene dine blir vurdert på følgende områder:

 Presentere forståelse av tekst

 Bruk av fagspråk

 Formalia



Hvordan vurderer vi tentamen?

 Innhold: presist svar på oppgavebestilling?

 Struktur: overordnet nivå, avsnittsnivå og setningsnivå

 Rettskriving, tegnsetting og setningsoppbygging

 Forståelse av tekstvedlegg

 Bruk av fagspråk

 Sammenlikning av tekster

 Språkbruk

 Mottakerbevissthet

 Kildehenvisning



Norsk muntlig

 Fagsamtale: tar utgangspunkt i tekster vi har lest på ungdomsskolen 

(+ukjente tekster)

 I samtalen skal elevene tolke og sammenlikne tekster, samt trekke frem 

virkemidler og sjangertrekk. Tolkningene må underbygges med eksempler

 Vi har tidligere vurdert elevenes evne til å presentere 

(roman), argumentere (debatt) og å uttrykke seg kreativt (kåseri og drama)

 Egen karakter i norsk muntlig


