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Temaintroduksjon
Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at

elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i

samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om

å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i

dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine

behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen

mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens

levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør

dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene

skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har

betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima,

fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi

og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike

aspektene ved bærekraftig utvikling.

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn.

Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom

teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved

bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling

kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om

teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved

bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres.
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Tverrfaglig oppgave
Denne perioden vil den tverrfagellige oppgaven dreie seg om bærekraftig  utvikling.
Oppgavene blir her presentert her senere. Denne vil ligge i uke 17.
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NORSK

Hva betyr temaet bærekraftig utvikling i norsk:
At elevene skal utvikle kunnskap om hvordan tekster framstiller natur, miljø og livsbetingelser, lokalt og
globalt. Det gjør vi ved å møte fagets tekstmangfold, lese kritisk og delta i dialog. Da kan vi utvikle evnen til
å forstå og håndtere meningsmotsetninger og interessekonflikter som kan oppstå når samfunnet endres i
en mer bærekraftig retning. Faget bidrar til å bevisstgjøre, og ruste elevene til å handle og påvirke
samfunnet gjennom språket.

Uke
10 Læringsmål

Jeg skal kunne:

-Bruke ulike retoriske argumentstyper og skrive eget leserinnlegg hvor disse brukes
-Lage kildeliste og vurdere en kilde
Nynorsk: Forskjell på a-verb og e-verb

Aktiviteter Skrive eget leserinnlegg som skal kunne sendes til Fædrelandsvennen
Lære å lage kildeliste med etterrettelige kilder

11 Læringsmål
Jeg skal kunne:

- Kjenne til retoriske appellformer i debatt
- Vurdere egen tekst i muntlig form
Nynorsk: a-verb og e-verb fortsetter.

Aktiviteter Kurs 1.2 Delta i diskusjoner, Basisboka s. 16
“Er vi villige til å dele med andre?”(Debattartikkel) s. 140 i Basisboka
Se læringsressurser
Levere screencastify hvor du forklarer struktur og virkemidler brukt i eget leserinnlegg
Nynorsk: s.----  Skrive ein kort tekst med hovudfokus på a-/e-verb.

12 Læringsmål
Jeg skal kunne:

-Kunne bruke retoriske appellformer i muntlig debatt
-Kunne følge regler for god møteskikk
Nynorsk: -dde-verb og je-verb

Aktiviteter Debatt i klassen: Er villige til å dele med andre?
Nynorskboka s. …….. Skriv ein kort tekst med hovudfokus på -dde-verb og je-verb.

14 Læringsmål
Jeg skal kunne:

- Beskrive ulike måter å lese på
- Bruke ulike lesestrategier tilpasset egen læring og type tekst
- Fortelle hovudreglar for bøying av a-, e-, -dde-, og je-verb

Aktiviteter Basisboka kurs 2.1 s.44 , oppgaver s. 48 + Tekster fra nasjonal prøve i lesing
15 Læringsmål

Jeg skal kunne:

- Fortelle hva en sammensatt tekst er, kurs 7.1 Basisboka s. 290
- Skrive ein kort tekst på sidemål

Aktiviteter Oppgaver basisboka s. 298
Skrive ei tøyseforteljing om eit dyr på nynorsk på ca 50 - 100 ord.

16 Læringsmål
Jeg skal kunne:

- Lage en valgfri sammensatt tekst i programmet Creaza eller Canva (kampanje,
reklameplakat, e.l) hvor du viser at du kan anvende fagkunnskap.

Aktiviteter
17 Læringsmål

Jeg skal kunne:

- Forberede meg til fagdag i norsk i uke 18

Aktiviteter Oppsummering og øving på kommaregler, tegnsetting, etc.

Vurdering: Nynorskprøve: Adjektiv og verb
Skriftlig: Levere leserinnlegg
Muntlig: Levere screencastify om eget leserinnlegg
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Læringsressurser:
https://www.youtube.com/watch?v=6bLug_nV0KQ (Saklighet i debatt)
-The Incredible Transformation Of World's Most Polluted Beach
-Pant alt. Alltid. (Youtube. Reklamefilmer i utvalg)
- Søppelsmuglerne
-Live redder verden (NrkTV)
-“Sløsesjokket” med Christian Strand (NrkTV)
- Reklame for returpant

Kompetansemål:
- lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk, og

reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
- gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
- bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige

framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
- informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

tilpasset mottaker og medium
- skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying

på hovedmål og sidemål
- beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
- lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksmåter

5

https://www.youtube.com/watch?v=6bLug_nV0KQ
https://www.youtube.com/watch?v=jXcoPO76UyA


ENGELSK

Hva betyr temaet “Bærekraftig utvikling” (Sustainability) i engelsk:
Vi skal jobbe med emner som alle er innenfor begrepet bærekraftig
utvikling. Gjennom å lese autentiske artikler og delta i samtaler/diskusjoner
lærer elevene å kunne uttrykke seg på engelsk om dette tidsaktuelle temaet.
Emnene bidrar også til  bevisstgjøring omkring bærekraftig utvikling.

Uke
10 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Relevante begreper knyttet til bærekraftig utvikling

Aktiviteter Read “The Environment” and make a wordlist.
Find and write down the definition of sustainability. Se nettressurser.

11 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Utforske og reflektere omkring plastikk og hvordan den kan ødelegge naturen.

Aktiviteter Plastic; watch the video, what do you learn from it? Write down at least 10 bullet points.
How do you use plastic?   Group/class discussion.
https://www.nationalgeographic.org/media/reality-plastics/

12 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Diskutere og stille spørsmål omkring luftforurensning

Aktiviteter Air pollution; read the articles about air pollution and write at least 10 questions. Discuss the questions in
pairs/groups/class.

14 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Diskutere og stille spørsmål omkring forurensning av havet

Aktiviteter Marine pollution; read the article and find out more about the consequences . Write at least 10 questions
and discuss with a partner.
Prepare for a demonstration to save our world and write your own slogans.

15 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Finne ut hva sammenhengen er mellom bærekraftig utvikling og fattigdom

Aktiviteter Garbage and Poverty; watch the video and read the article.  Define what is meant by poverty, write
keywords. Do people in Norway live in poverty?

Prepare for a demonstration to save our world and write your own slogans.

16- 17 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Gi en presentasjon av temaet og uttrykke meg med flyt og sammenheng

Aktiviteter Extinct and endangered animals
Work in groups of two or three. Give a presentation on an extinct and an endangered animal. Use the
resources given.

Vurdering: Present your work about extinct and endangered animals.

Læringsressurser: Dere finner aktuelle artikler i engelskfaget i google classroom.
Nettressurs
https://www.investopedia.com/terms/s/sustainability.asp

Kompetansemål:

● lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
● lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er
● stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål,

mottakere og situasjoner
● uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset

formål, mottaker og situasjon
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MATEMATIKK

Hva betyr temaet bærekraftig utvikling i matematikk:
- Avlesning og tolking av forskjellige data og diagrammer.
- Dra paralleller til dagligdagse problemstillinger.

Uke
10 Læringsmål

Jeg skal kunne:

løse kvadratiske likninger og ulikheter.

Aktiviteter Oppgaver + muntlig + rik oppgaver.

11 Læringsmål
Jeg skal kunne:

løse likninger med flere brøker, parenteser og  praktiske situasjoner med bruk av
likninger med en ukjent.

Aktiviteter
12 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Finne mitt nivå og jobbe videre med algebra og likninger i forskjellige varianter..

Aktiviteter En test i likninger.

14 Læringsmål
Jeg skal kunne:

lage og vite hva koordinater er og hvordan vi lager et koordinatsystem.

Aktiviteter Jobber med oppgaver + muntlig + skolenmin + kikora.
15 Læringsmål

Jeg skal kunne:

vite og forstå hva et funksjonsuttrykk  beskriver.

Aktiviteter Jobber med oppgaver + muntlig + skolenmin + kikora.
16 Læringsmål

Jeg skal kunne:

forstå hvordan grafen til en funksjon blir til og hvordan den konstrueres.

Aktiviteter Jobber med oppgaver + muntlig + skolenmin + kikora.
17 Læringsmål

Jeg skal kunne:

bruke Geogebra.

Aktiviteter Jobber med oppgaver + muntlig + skolenmin + kikora.

Vurdering: Avlesning og tolkning av ulike grafer.

Læringsressurser:
Skolenmincdu.no
Kikora.

Kompetansemål:
● Utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar.
● Utforske algebraiske reknereglar
● Beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
● Utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar
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NATURFAG

Hva betyr temaet bærekraftig utvikling i naturfag:
I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få kompetanse
til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i sammenheng med lokale og globale
miljø- og klimautfordringer. Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå
hvordan vi mennesker er med på å påvirke den. Naturfaglig kompetanse kan bidra til at vi finner
løsninger for å begrense klimautfordringene, bevare biologisk mangfold og forvalte jordas
naturressurser på en bærekraftig måte.

Uke
10 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Fortelle om biosfæren, og om hvordan landområdene på jorda er inndelt i biomer.
Forklare hva økologi og økosystem er.

Aktiviteter Lese side 198-204

11 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Fortelle om ulike abiotiske faktorer og hvilken betydning de kan ha i et økosystem.

Aktiviteter Lese side 204-210
12 og
14

Læringsmål
Jeg skal kunne:

Fortelle om biotiske faktorer i et økosystem, hvordan næringskjeder er bygget opp og
hvilken betydning nedbrytere har. Gjøre rede for fotosyntesen.

Aktiviteter Lese side 211-215

15 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Beskrive et økosystem.

Aktiviteter Lese side 216-222. Feltarbeid og forsøk
16 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Aktiviteter Repetisjon og prøve
17 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Vaske, veie og sortere søppel

Aktiviteter Tverrfaglig prosjekt med kroppsøving og matematikk.

Vurdering:

Læringsressurser:
Tellus 8

Kompetansemål:
Utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og
materie omdannes i kretsløp.
Gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet.
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SAMFUNNSFAG

Hva betyr temaet bærekraftig utvikling i samfunnsfag:
I samfunnsfag handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om at
elevane forstår samanhengen mellom dei sosiale, økonomiske og
miljømessige forholda ved berekraft. Kunnskap om samanhengar mellom
natur og samfunn, om korleis menneska påverkar klima og miljø, og om
korleis levekår, levesett og demografi heng saman, bidreg til denne
forståinga. I samfunnsfag skal elevane reflektere over og drøfte dilemma og
spenningsforhold knytte til dei ulike dimensjonane ved berekraftig utvikling
og sjå at handlingar på både individ- og samfunnsnivå har betydning.

Uke
10 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Jeg kan fortelle om teknologiske revolusjoner som har ført samfunnet frem til der det er i
dag.

Aktiviteter Repetisjon av jordbruksrevolusjonen, den industrielle revolusjon og teknologiske
revolusjon. Hvordan er teknologien i dag?

11 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Jeg skal kunne si noe om hva bærekraftig ressursbruk er. Jeg skal også kunne si noe om
fattigdom i verden.

Aktiviteter Undervisning, begrepsoversikt, utforske fattigdom i global kontekst.
12 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Jeg skal kunne si noe om mennesket som ressurs.

Aktiviteter Oppsummering av tema.  Prøve

14 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Jeg skal kunne fortelle om Norges geografi og ressurser.

Aktiviteter Undervisning, begrepsoversikt, kartlære.
15 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Se uke 14

Aktiviteter Undervisning, kartprøve.
16 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Jeg kan fortelle om utvandringen fra Norge og reflektere over hvorfor mennesker forlater
hjemlandet sitt.

Aktiviteter Undervisning, arbeidshefte.
17 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Se uke 16.

Aktiviteter

VURDERING Prøve, kartprøve, arbeidshefte.

Læringsressurser:
Arena, del 3
Relevans, kapittel 7
Skolen min
Live redder verden litt, NRK

Kompetansemål:
-beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige
samfunn
-reflektere  over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av
geografiske forhold og historisk kontekst
-utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte
innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
-samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av
verda i dag
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KRLE

Hva betyr temaet bærekraftig utvikling i KRLE:
I KRLE handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal utforske eksistensielle
spørsmål og delta i etisk refleksjon over naturen og menneskets plass i den. Dette innebærer at elevene
kan reflektere over hvordan menneske, miljø og samfunn påvirker hverandre, og over hvordan de kan ta
ansvarlige valg.

Uke
10 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Jeg skal kunne si noe om Bibelens betydning for mennesker gjennom tidene.

Aktiviteter Undervisning og klassesamtale

11 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Jeg skal kunne si noe om forholdet mellom Bibelens to deler.

Aktiviteter
12 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Jeg skal kunne fortelle om den store bibelske fortellingen.

Aktiviteter

14 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Jeg skal kunne si noe om Bibelens profeter og hva de varslet.

Aktiviteter Undervisning, oppgaver side 158
15 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Jeg skal kunne fortelle om Bibelens domsprofeter og deres budskap.

Aktiviteter Undervisning og kapitteloppgaver side 165.
16 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Jeg skal kunne fortelle om likheter og ulikheter mellom profetene og dagens varslere

Aktiviteter
17 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Jeg skal fortelle om Desmond Tutus innsats for å oppnå håp om rettferdighet.

Aktiviteter

VURDERING Prøve i kapitlet.

Læringsressurser:
Kapittel 6 og 7 i Horisonter

Kompetansemål:
-utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
-utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
-identifisere og drøfte
aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
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KROPPSØVING

Hva betyr temaet i kroppsøving: I kroppsøving handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling

om naturopplevelser med vekt på trygg og bærekraftig ferdsel. Faget skal medverke til forståelse for at valgene
den enkelte gjør, har betydning og konsekvenser for bærekraftig utvikling og vern av livet på jorda både lokalt,
regionalt og globalt.

Læringsmål:
Håndball: Kunne de grunnleggende reglene, øve på etablert forsvars- og angrepsspill, individuelt tilpasset
basisteknikk (pasninger, dribling, skjerming av ball, skuddvarianter).
Fokus på samspill, fair play og gjøre hverandre gode.
Skøyter: Lære seg/øve på grunnleggende ferdigheter på isen.
Ishockey: Slå pasninger med hockeykølle, samspill. Fokus på fair play og gjøre hverandre gode.
Kondisjon/Intervaller: Eleven er kjent og øver på ulike metoder for å forbedre kondisjonen.

Vurdering:
● Innsats, samarbeid og «fair play» (følge regler, samspill, respekt for medelever og lærere).
● Mestring av de ulike aktivitetene/øvelsene.
● Muntlig underveisvurdering
● Egenvurdering

Uke Aktiviteter klasse A og D Aktiviteter klasse B og E Aktiviteter klasse C og F

10 Håndball Kondisjon/Intervaller (8B:Sånn
funker vi)

Is

11 Is Håndball Kondisjon/intervaller

12 Kondisjon/intervaller Is Håndball

13 Påske Påske Påske

14 Kondisjon/intervaller (8D: Sånn
funker vi)

Is Håndball

15 Håndball (8A: Sånn funker vi) Kondisjon/intervaller (8E: Sånn
funker vi)

Is

16 Is Håndball (8B: Sånn funker vi) Kondisjon/Intervaller (8F: Sånn
funker vi)

17 Tverrfaglig prosjekt: Plogging Tverrfaglig prosjekt: Plogging Tverrfaglig prosjekt: Plogging

Læringsressurser: Tverrfaglig oppgave kommer.

Kompetansemål:
● utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre

bevegelsesaktivitetar.
● trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar
● bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang for andre
● anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader
● vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel
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KUNST OG HÅNDVERK

Hva betyr temaet bærekraftig utvikling i kunst og håndverk:
I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene gjennom praktisk
skapende arbeid utvikler evne til å se forbedringer i produkter og til å utforske mer bærekraftige levesett
for framtiden. Kritisk undersøkelse av forbrukskultur og erfaring med bruk og gjenbruk av materialer kan
gi elevene grunnlag for å gjøre etiske valg. I arbeid med teknologi, materialer og produktutvikling kan
elevene øke sin bevissthet om hvilken innvirkning naturen har på mennesker, og hvordan menneskets
levesett påvirker naturen og klimaet.

Uke
7-15 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Utforske muligheter for hva slags beholder/emballasje som skal fornyes.

Lage en emballasje som viser originalitet og personlig særpreg, og som samsvarer med
kravene til funksjon og form. Kunne bruke ulike digitale verktøy i canva og vise til
forskjellige løsninger til eget design. Fordype seg i eget design i programmet canva,
utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til
ferdig resultat. Utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere
holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk.

Kunne vurdere seg selv, og vurdere materialers holdbarhet og muligheter for
reparasjon og gjenbruk.

Aktiviteter Oppgaven: Design alternativ til plastemballasje

17 Læringsmål
Jeg skal kunne:

lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger
som ivaretar ulike behov og interesser

Aktiviteter Oppgaven: Arkitektur i Kristiansand

Vurdering: Innlevering av ny emballasje i papp, samt presentasjon av ferdig produkt

Læringsressurser:
Plastikk: https://youtu.be/iF4Jaqt5y-U
Oppskrift på bokser/beholdere: https://www.auntannie.com/BoxesBags/
Design program, innlogg med ikrs: www.canva.com
Hva er arkitektur?: https://youtu.be/MtP_05QDINE
TV-serie om arkitektur: https://tv.nrk.no/serie/haakon-og-haffners-byggeklosser

Kompetansemål:
Kjerneelement: Håndverksferdigheter

● Utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke
materialer.

● vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en
hensiktsmessig og miljøbevisst måte

● utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
● fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og

presentere valg fra idé til ferdig resultat
● lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
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Spansk

Uke
10 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Oversette dagen til Felipe og ha med klokkeslettene og bruke den som en mal til å skrive
om egen dag.

Aktiviteter Lese El día de Felipe s. 43-44, oppg 4 og 5 s. 64-65 i arbeidsboka

11 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Ukedagene, skolefagene og klokka

Aktiviteter Prøve
12 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Mønster for bøying av regelrette verb og noen uregelrette

Aktiviteter Repetere hvordan en bøyer regelrette verb og pugge noen uregelrette

14 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Snakke om fritiden og kunne bøye både regelrette og uregelrette verb

Aktiviteter Les s.38 - 39. Pugg de følgende verbene og hvordan de bøyes. Escuchar – ver – jugar -
cantar – tocar –estudiar - nadar – leer – hacer - entrenar

15 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Snakke om fritiden og kunne bøye verb

Aktiviteter Skriv om teksten “El tiempo libre de Alejandro” på s. 39 til yo: feks  entreno mucho…
Skriv også noen setninger om hva du gjør på fritiden din. Bruk gjerne ukedager og
klokkeslett. Oppg 8. s. 61 i arbeidsboka

16 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Bøye regelrette og uregelrette verb og kunne beskrive fritiden

Aktiviteter Prøve
17 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Noen uttrykk om været

Aktiviteter Lære uttrykkene s. 60-61. Oppg 2-3 s. 103 i arbeidsboka

Vurdering: Prøve i ukedager, skolefag og klokka uke 11
Prøve i fritid og verbbøying uke 16

Læringsressurser:
Vale 1 i bok og på nett: https://vale.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1961970
Gente 8 på nett: https://www.lokus.no/open/gente/Gente-8

Kompetansemål:
-lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
-delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
-muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant
-lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse emner
-skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, med og uten
hjelpemidler
-bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller
tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
-bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere
språklæring i læringsprosessen
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Tysk

Hva betyr temaet”Handle tøy” i tysk:
Elevene skal denne perioden både få prøve seg på å bake etter tysk oppskrift, ved hjelp av instruksjoner
på en youtube-video. Senere skal de øve inn ord for klesplagg å kunne bruke disse for å beskrive eget og
andres antrekk. De skal også øve inn uttrykk man bruker når man handler klær, be om hjelp og uttrykke
synspunkt om plagget. Grammatikken som sees i sammenheng med temaet er de to kasusene Nominativ
og Akkusativ, som elevene skal introduserer for, sammen med setningsanalyse.

Uke
10 Læringsmål

Jeg skal kunne:
...bake noe ved å følge en tysk oppskrift

Aktiviteter Egen bake-oppgave legges ut på Google Classroom.
11 Læringsmål

Jeg skal kunne: ...navn på ulike klær på tysk og uttrykk brukt ved handling av tøy.

Aktiviteter Lektion 7: Einkaufen
- Les Lektion 7A “Die will ich haben” s. 78
- oversett teksten muntlig ved å bruke glosene på siden av teksten.
-Svar på spm. 2-6 Worum Geht’s s.79. Svar med fulle setninger.
-Arbeidsbok s. 80.

12 Læringsmål
Jeg skal kunne: ..fortelle hva jeg har på meg

Aktiviteter Oppgave i Classroom: Lage bildeordbok med klær/sko. Skrive setninger om klær og
farger. Beskrive egne klær.

13 O  S  T  E  R  F  E  R  I  E  N :)

14 Læringsmål
Jeg skal kunne:

-uttrykk for å handle tøy

Aktiviteter Lektion 7B: “Wir gehen einkaufen” s. 80 +82.
Lytt til teksten “Im Sportladen” og “In der Buchhandlung” på Los Geht’s nettsted:
https://losgehts.fagbokforlaget.no/read_container/80ebe3ab-f1a8-4009-8c72-6aac1f5a3cf
8
(Den ligger under Lektion 8)

- Skriv av uttrykkene fra rød ramme s. 83 i TB.
- Lær deg uttrykkene utenat, slik at du og en læringsvenn kan fremføre et rollespill hvor
dere prøver tøy i ulike størrelser, farger, fasonger og priser. Uttrykkene dere trenger står i
rød ramme og i gloselista på siden av teksten.

15 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Forme og øve på rollespill

Aktiviteter I par skal dere spille teksten “Im Sportladen”. Bytt ut klesplagg, størrelse og farger som står i teksten med
deres eget ønske.

16 Læringsmål
Jeg skal kunne:

...bruke uttrykk og navn på klesplagg muntlig

Aktiviteter Fremføre rollespillet på onsdag: Dere kan enten ta med egne klesplagg og “penger”, eller
bruke det som er tilgjengelig på skolen (fra lærer).

17 Læringsmål
Jeg skal
kunne:

Grammatikk:
● Nominativ og Akkusativ
● Analyse av setninger

Aktiviteter Arbeidsbok: s. 82-85.

14
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Læringsressurser:
Los Geht’s læreverk på nett: https://losgehts.fagbokforlaget.no/

Kompetansemål:

-lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
-delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
-muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant
-lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse emner
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Fransk

Uke
9-10 Læringsmål

Jeg skal kunne:

- ukedagene og klokka
-lage nektende setninger
-lese, oversette og samtale om dialogen s.74

Aktiviteter Oppgave 1 s.81 + ulike øvinger med ukedagene
Et”klokkeark” - oppgaver s.82-84 + diverse muntl/skr. øvinger
Oppgave 19 og 20 s.85 - Gjør diverse setninger nektende.
Arbeide med dialogen s.74

11 Læringsmål
Jeg skal kunne:

-ord for skolefag - uttrykke meninger om skolefag
-vite noe om fransk skole
-lese, oversette og samtale om intervjuet s.75

Aktiviteter Arbeide med intervjuet s.75
Oppgaver 4-5 s.81 og 6-7 s.82 og 18 s.85
Infotekster om fransk skole s.75 og 78

12 Læringsmål
Jeg skal kunne:

-bøye refleksive verb
-fortelle om hva jeg gjør i løpet av en dag - uttrykk for daglige gjøremål

Aktiviteter Arbeide med teksten s.76 - Oppgaver s.86-87 - oppgave 8 og 9 s.82-83
Samtaler i grupper og klasse

14 Læringsmål
Jeg skal kunne:

-samtale om egen skoledag - lese, oversette og samtale om dialogen s.77
- oppfatte kjente ord/uttrykk ved lytting
-bruke og ha nytte av digitale oppgaver

Aktiviteter Arbeide med dialogen s.77 - Lytte- og samtaleøvinger 14 og 15 s.84 - Nettsidene

15-
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Læringsmål
Jeg skal kunne:

vise hva jeg har lært skriftlig

Aktiviteter Skriftlig prøve (se alle læringsmål)

17 Læringsmål
Jeg skal kunne:

lage og framføre egenprodusert rollespill  i gruppe

Aktiviteter Arbeid i grupper på 2-3. Lag rollespill fra skolemiljø. Framfør rollespillet.

Vurdering:

Muntlig deltagelse i timene - Lesing
Skriftlig prøve - Framføring av egenprodusert rollespill

Læringsressurser: “C’est chouette 1” med tilhørende nettsider
Kompetansemål:

- Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmål og det nye språket
- Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
- Utnytte egne erfaringer med språklæring i det nye språket

Vurdere eget arbeid
- Delta i spontane samtalesituasjoner
- Gi uttrykk for egne meninger og følelser
- Presentere ulike emner muntlig   - Kommunisere med forståelig uttale
- Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
- Bruke grunnleggende språklige strukturer
- Forstå hovedinnholdet i tekster
- Samtale om dagligliv - Sammenligne tradisjoner og levemåter
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Engelsk fordypning

Hva betyr temaet bærekraftig utvikling i engelsk fordypning:
I fordypning i engelsk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å legge til rette for at elevene kan
innhente og kritisk vurdere informasjon fra ulike engelskspråklige kilder. Elevene skal få mulighet til å uttrykke seg og
samhandle lokalt og globalt. Gjennom bruk av teknologi skal elevene oppøve digital dømmekraft og opptre etisk og
reflektert i kommunikasjon med andre. De skal også utvikle kompetanse i å handle etisk og håndtere
meningsmotsetninger som oppstår når mennesker samhandler.

Uke
10 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Kunne fortelle om New York og ulike utfordringer i det amerikanske samfunnet.

Aktiviteter Skriveoppgave

11 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Utforske og presentere innhold, form og formål i spill eller app.

Aktiviteter Elevene innhenter informasjon om et spill eller app og arbeider med en presentasjon.
12 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Utforske og presentere innhold, form og formål i spill eller app.

Aktiviteter Elevene presenterer et valgfritt spill eller app.

14 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Utforske og presentere innhold, form og formål i spill eller app.

Aktiviteter Elevene presenterer et valgfritt spill eller app.
15 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper

Aktiviteter Elevene lager enten “reels” eller “tiktoker”.
16 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper

Aktiviteter Elevene lager enten “reels” eller “tiktoker”.
17 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper

Aktiviteter Elevene presenterer arbeidet sitt.

VURDERING Skriftlig oppgave i uke 11.
Muntlig vurdering i uke 11-14.

Læringsressurser:

Kompetansemål:
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Planleggeren
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10 8B: Sånn
funker vi

8E: Sånn
funker vi

11 8E og 8B:
God omsorg

12 8A, 8F, 8D og
8C: God
omsorg.

13 PÅSKEFERIE

14

FRI

8D: Sånn
funker vi

15
8A:
søp
pe

8A: Sånn
funker vi

8E: Sånn
funker vi

16
8B
Søp
pel

8B: Sånn
funker vi

8E: Sånn
funker vi

17
8C
Søp
pel

Vi starter opp
det tverrfaglige
prosjektet
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Timeplaner
8A  8B  
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
0915 

1 GYM SAMF TILV NAT NOR 08.30-
0915 

1 GYM NAT TILV MAT KRLE

09.20-
10.05 

2 GYM MAT TILV KRLE NOR 09.20-
10.05 

2 GYM MAT TILV MAT NOR

10.15-
11.00 

3 ENG GYM ENG GYM KRLE 10.15-
11.00 

3 NOR GYM ENG GYM NOR

11.45-
12.30 

4 MAT NAT K&H NOR SAMF 11.45-
12.30 

4 K&H SAMF NAT NOR SAMF

12.35-
13.20 

5 NOR VALG K&H SAMF TILV 12.35-
13.20 

5 K&H VALG MAT NOR TILV

13.30-
14.15 

6 NOR VALG MAT ENG 13.30-
14.15 

6 ENG VALG KRLE ENG

14.20-
15.05 

7 NAT MAT 14.20-
15.05 

7 NAT SAMF

8C  8D  
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
0915 

1 GYM NOR TILV K&H SAMF 08.30-
0915 

1 NOR SAMF TILV NAT MAT

09.20-
10.05 

2 GYM NOR TILV K&H NOR 09.20-
10.05 

2 NOR K&H TILV NOR ENG

10.15-
11.00 

3 KRLE GYM KRLE GYM MAT 10.15-
11.00 

3 SAMF K&H MAT NOR GYM

11.45-
12.30 

4 NOR ENG NAT MAT ENG 11.45-
12.30 

4 GYM KRLE KRLE GYM NAT

12.35-
13.20 

5 MAT VALG SAMF MAT TILV 12.35-
13.20 

5 ENG VALG NAT GYM TILV

13.30-
14.15 

6 SAMF VALG NOR NAT 13.30-
14.15 

6 MAT VALG SAMF NOR

14.20-
15.05 

7 NAT ENG 14.20-
15.05 

7 MAT ENG

8E  8F  
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
0915 

1 KRLE MAT TILV NOR NAT 08.30-
0915 

1 KRLE SAMF TILV SAMF NOR

09.20-
10.05 

2 ENG NOR TILV K&H SAMF 09.20-
10.05 

2 MAT ENG TILV NOR MAT

10.15-
11.00 

3 SAMF NOR MAT K&H GYM 10.15-
11.00 

3 MAT ENG NAT NOR GYM

11.45-
12.30 

4 GYM NAT ENG GYM NOR 11.45-
12.30 

4 GYM NOR NOR GYM NAT

12.35-
13.20 

5 MAT VALG NAT GYM TILV 12.35-
13.20 

5 SAMF VALG ENG GYM TILV

13.30-
14.15 

6 MAT VALG KRLE ENG 13.30-
14.15 

6 K&H VALG MAT KRLE

14.20-
15.05 

7 NOR SAMF 14.20-
15.05 

7 K&H NAT
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