
9.trinn 
Dette er tips til ting du kan gjøre/arbeide med hvis du er hjemme fra 
skolen, f.eks. i karantene og er i form til å jobbe. :-)   

1. Ta kontakt (skriftlig/muntlig) med noen i klassen og spør hva de har jobbet med i løpet av 
dagen.   

2. Jobb med gjøremål på lekseplanen. Prøv å bruke forskjellige læringsstrategier for å lære. Se 
nederst i dokumentet.    

3. Oppdater deg på det som ligger på its. Se gjennom ressursene som ligger der og om det er 
noe du ikke har gjort.   

4. Hvis faget har ei klassenotatblokk i OneNote, oppdaterer du deg her også.   
5. Logg inn på skolenmin.cdu.no. Se fanen "delt av lærer".  
6. Les ei god bok.   
7. Lag et måltid til deg/familien din.   
8. Få frisk luft, gå en tur med en podcast på øret. Sjekk for eksempel Aftenpostens “Forklart” 

eller NRKs “Oppdatert” og “Abels tårn”.   
   

Noen fagspesifikke tips:   
• Fremmedspråk: Duolingo, Quizlet, hør musikk på fremmedspråket og finn tekster som du 

kan lære deg utenat.   
• Matematikk: Campus Inkrement, Kikora -- se leksjoner til perioden, og jobb med oppgaver på 

ditt nivå.  
• Engelsk: Les/lytt til nyheter på engelsk og skriv en oppsummering.   
• Samfunnsfag: Les nyheter, se en dokumentar/hør en podcast (f.eks. Historiepodden) om det 

temaet vi jobber med. Hvis du ikke har bøkene dine hjemme kan du 
bruke www.melaskole.no for å finne info om temaet vi jobber med.   

• Naturfag: Søk opp og se dokumentarer og/eller youtube-videoer om tema i perioden du er i. 
Dersom klassen har jobbet med oppgavesett på f.eks. itslearning eller kahoot kan dette 
repeteres/fortsettes hjemmefra. Du kan logge inn på www.brettboka.no med FEIDE-bruker 
og lån "Naturfag 9 fra Cappelen Damm" gratis i 14 dager. Her kan man lese og gjøre 
oppgaver om tema.  

• Norsk: Les debattinnlegg på eksempelvis 
aftenposten SID https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Se etter etos, patos og logos i 
innleggene. Se på oppgaver som legges ut på its av norsklærer.  

• KRLE: Hvis du ikke har bøkene dine hjemme kan du bruke www.melaskole.no for å finne info 
om temaet vi jobber med.   

• Mat og helse: Se filmer og andre ressurser som ligger på its. Her er forslag til podcast du kan 
høre. Podcast matmyter: https://podtail.com/no/podcast/matmyter/  

• Musikk: Lytt til musikk når du går tur eller løper, øv på å gå/løpe i takt med musikken. Lytt til 
podcasten "Den gang da" - Episode 54 - "Nok om rock", og bruk en læringsstrategi fra listen 
under etterpå eller underveis.  

• Det finnes interessante læringsklipp i alle fag på https://www.nrk.no/skole/ .  
   

Læringsstrategier: Øv på å bruke forskjellige læringsstrategier   
• Tankekart   
• Flerkolonnenotat   
• Stikkord   
• Venndiagram   
• Tidslinje   
• Lesestrategi: BISON, skumlese, søkelese osv.   
• Fortell noen om hva du har lært.  
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• Se på YouTube eller Pinterest for inspirasjon: "How I take notes".   
   

 


