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INNHOLD 
 
 

Informasjon        side 3 

 

Norsk         side 4 

Engelsk        side 6 

Matematikk        side 8 

 

Religion, livssyn og etikk      side 10 

Samfunnsfag        side 12 

Naturfag        side 14 

 

Tysk         side 16 

Fransk         side 18 

Spansk         side 20 

Fordypning i engelsk       side 22 

 

Kroppsøving        side 24 

Musikk        side 26 

Kunst og håndverk       side 28 

 

Teknologi i praksis       side 29 

Design og redesign        egen plan 

Fysisk aktivitet og helse      egen plan 

Innsats for andre       egen plan  

Sal og scene         egen plan 

 

Kalender        side 31 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: 

 

 

 

 

Om forsidebildet: 

Runi Langum er utdannet ved kunstakademiet i Trondheim 1978-1983. Hun fortsatte studiene ved Ecole Nationale 

Superieure des Beaux Arts, Paris 1983-1986 der hun spesialiserte seg i tegning og fikk 1.prix de dessin i 1986. 

Runi har i over 14 år festet mennesker på ark. Figurene er i bevegelse. I dans og i stille samtale. Hun er blitt betegnet som en 

av våre fremste tegnere. Hun karakteriserer seg som forsker i strek. 
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INFORMASJON 

Planen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og beskriver hovedmoment og emner, mål, kilder, 

grunnleggende ferdigheter og kjennetegn på måloppnåelse. Se også www.udir.no  

Hjem-skole samarbeid 
Skolen i samarbeid med FAU inviterer til dugnad i skolegården tirsdag 3.oktober. Mer info 

kommer. Vi håper på godt fremmøte! 

 
Onsdag 4.oktober kl. 18:30- 19:30 inviteres alle foresatte til foredraget «Hvordan finne din indre 

glede, og leve livet i gledens enorme kraft” med Per Christian Ellefsen. Du kan lese mer om foredraget 

på skolens hjemmeside.  

 

Elev- og utviklingssamtalene starter opp i løpet av denne perioden. 

 

Vi oppfordrer alle til å abonnere på nyheter på skolens hjemmeside. www.gosenskole.no 

Sunn livsstil 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. De kan de forsyne seg med økologiske varer som 

knekkebrød med pålegg og havregryn med melk. 

Lunsjmenyen i kantinen består av salatbar, varm mat, økologisk brødmat, frukt og 

meieriprodukter. 

Vi selger varene for en kostpris, og håper maten fører til fornøyde og lærevillige elever! 

 

 

Vurdering – det tas forbehold om endringer 
Uke 40  KRLE - tekst 

Uke 42  ENG – skriftlig prøve på skolen 

Uke 44  Fransk, Tysk, Spansk – muntlig presentasjon 

  MAT – vurdering 

Uke 46  NAT - vurdering 

 

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke 45  Gosen på skeivå 

  

    

 

   

Gosen på skeivå: 

Elevrådet arrangerer Gosen 

på skeivå i uke 45. Det blir 

lagt opp til ulike aktiviteter i 

midttimen. 

 

http://www.udir.no/
http://www.gosenskole.no/
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NORSK 

 

Hovedområde 

 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtale om form, innhold og 

formål i litteratur … 

Delta i diskusjoner med 

begrunnede meninger … 

Planlegge, utforme og bearbeide 

tekster manuelt og digitalt …  

Uttrykke seg med et variert 

ordforråd og mestre formverk, 

ortografi og tekstbinding 

 

 

«Kontekst 8 – 

10 basisbok» 

Gyldendal 

2006 

 

 

Dikt 

Novelle 

Romaner, 

fantasy 

 

 

 

Muntlig 

Skape mening gjennom å 

lytte, samtale og tale 

 

Skriftlig 

Utvikle og strukturere tanker 

  

 

Lesing 

Engasjere seg i tekster og få 

innsikt i andre menneskers 

tanker 

 

Regning 

Skape helhetlig mening 

 

Digital  

Skape og redigere ulike 

typer tekster 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Samtaler om form, innhold og 

formål i litteratur. 
• Deltar i diskusjoner med 

begrunnede meninger 
• Planlegger, utformer og bearbeider 

tekster manuelt og digitalt. 
• Uttrykker seg med et variert 

ordforråd og mestrer formverk, 

ortografi og tekstbinding. 
 

Forstår og tolker 

• Forstår innhold og formål i 

litteratur. 
• Deltar i diskusjoner med egne 

meninger. 
• Planlegger og bearbeider tekster. 
• Uttrykker seg med et variert 

ordforråd og forstår tekstbinding. 

Finner og henter ut informasjon 

• Snakker om litteratur. 
• Deltar i diskusjoner. 
• Skriver tekster. 
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Arbeidsplan i norsk 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

“Skammarens dotter” Skrive sammendrag av boka 

Kort handlingsreferat, om personer, 

en episode og din mening. 

Skrive sammendrag av boka 

Kort handlingsreferat, om 

personer, noen episoder og din 

mening. 

 

Skrive sammendrag av boka 

Kort handlingsreferat, om 

personer, noen episode og din 

mening. 

 

42 

 

“Halda på deg”, dikt. 

Grammatikkoppgaver 

Les i Kontekst; 

s 359 Sammensatte ord  

s 358, 359  Da eller når 

 

Les i Kontekst; 

s 359 Sammensatte ord  

s 358, 359  Da eller når 

Les i Kontekst; 

s 359 Sammensatte ord  

s 358, 359  Da eller når 

 

43 

 

“Veslebror og Karlson” Lese, 

diskutere og skrive om novellen, 

individuelt og i grupper. 

 

Oppgaver om novellen; 

“ Veslebror og Karlson” 

Oppgaver om novellen; 

“ Veslebror og Karlson” 

Oppgaver om novellen; 

“ Veslebror og Karlson” 

44 “Veslebror og Karlson” 

Grammatikkoppgaver 

 

Leseprosjekt.  

Du får et hefte du skal arbeide med i 

denne perioden. 

 

Les i Kontekst; 

s 357 Å eller og 

 

Låne roman 

 

Les i Kontekst; 

s 357 Å eller og 

 

Låne roman 

 

Les i Kontekst; 

s 357 Å eller og 

 

Låne roman 

45 Leseprosjekt Skrive om cover og tittel på boka 

Lese 

Skrive logg 

 

Skrive om cover og tittel på 

boka 

Lese 

Skrive logg 

 

Skrive om cover og tittel på 

boka 

Lese 

Skrive logg 

46 Leseprosjekt Skrive om personer i romanen 

Lese 

Skrive logg 

Skrive om personer i romanen 

Lese 

Skrive logg 

Skrive om personer i romanen 

Lese 

Skrive logg 
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ENGLISH 

Topic Theme Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 
Language- 
learning 
 

 

 

Communication 

  

  

  

  

  

 

  

  

Culture, society  
and literature 

•   

Select different digital resources and 

other aids and use them in an 

independent manner in own language 

learning 
 

Understand and use a general 

vocabulary related to different topics 

Use own notes and different sources as 

a basis for writing 

Write different types of texts with 

structure and coherence 

  

Explain features of history and 

geography in Great Britain and the 

USA 
•   

 

English as a 

World 

Language 
- Introduction to 

colonial history 
 

 

Key English  
Unit 1 
 
Worksheet - 

Nouns 

Writing 
Expressing ideas and opinions 

proficiently, and adapted to context. 

Using written English for language 

learning. 
 

Oral 
Using and adapting one’s oral English 

for interaction and communication 

with others. 
 

Reading 
Reading English language texts to 

understand, reflect upon, and acquire 

insight and knowledge across cultural 

borders and within specific fields of 

study. 
 

Numeracy 
Understanding and using units of 

measurement, graphic representations, 

tables and statistics in English. 
 

Digital tools 
Use sources independently, 

intentionally, and critically. 

 
Analysis and reflection 
• Explains aspects of British 

colonial history and its influence 

on the world. 

• Writes coherently, using clear 

language and structure. 

• Reflects upon own need for the 

English language. 

 
Comprehension and usage 
• Shows an understanding of 

British colonialism and its role 

in world history. 

• Uses basic structure, and writes 

texts that communicate clearly. 

• Considers own need for the 

English language. 

 
Reproduction of facts 
• Is able to point to relevant 

elements of British colonialism. 

• Structures simple texts. 

• Can show situations where 

English is needed. 
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Work plan in English 

Week  Basis Reproduction  Usage and Comprehension Analysis and Reflection 

40 Page 16, text 1B - The Key.  

p.212 - paragraphs 

Page 19, task 12  

Write one paragraph 

Where do you think you will need English 

in your life in the future? Write two 

paragraphs. 

Page 19, task 12 & 13 (two paragraphs 

each task) 

42 Written assignment at school  

43 

 

Page 10, text 1A - Where do 

People Speak English? 

Colonial history - The British 

Empire. 

Find two former British colonies. 

Find out when, and for how long 

these countries were under British 

rule. 

Find two former British colonies. 

Find out why the British wanted these 

countries as part of the British Empire. 

Discuss some reasons why the British 

wanted to colonize other countries 

around the world.  

How can we see the effects of this 

today?  

Use examples, and write at least three 

paragraphs. 

44 & 

45 
Preparations for Gallery Walk 

in groups (former British 

colonies). 

 

In the following two weeks you are going to work in groups, focusing on a former British colony. 
Things to include -  

• Timeline - when was the country colonized? - When and how did it gain independence? 

• Important events and places. 

• Natives - how were they treated? 

• Present day - how can we tell that this country has been a British colony? 

 

46 

 

Page 20, text 1C - A Fish of 

the World 

World map - places 

Finish your worksheet on nouns/verbs by the end of the week.  

To be placed in your binder at school. 
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MATEMATIKK 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tall og 

algebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligne og regne om mellom hele 

tall, desimaltall, brøker, prosent, 

promille(...), uttrykke slike tall på varierte 

måter og vurdere i hvilke situasjoner ulike 

representasjoner er hensiktsmessige.  

  

Regne med brøk, utføre divisjon av brøker 

og forenkle brøkuttrykk.  

  

Utføre, beskrive og grunngje geometriske 

konstruksjonar med passar og linjal og 

dynamisk geometriprogram 

  

 

 

 

 

 

Grunntall 

8  

Kapittel 2, 

3 og 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samtale om matematikk, 

bruke presis 

fagterminologi og begrep. 

 

Skriving  

Bruke matematiske 

symbol til å løse problem. 

 

Lesing  

Forstå symbolspråk for å 

skape mening i 

matematikkfaglige tekster. 

 

Regning  

Bruke varierte strategier, 

gjøre overslag og vurdere 

hvor rimelige svarene er. 

Analyserer og reflekterer 

• Sammenligner og regner om mellom hele 

tall, desimaltall, brøker, prosent, 

promille og uttrykker slike tall på 

varierte måter og vurderer i hvilke 

situasjoner ulike representasjoner er 

hensiktsmessige 

• Regner med brøk og forenkler 

brøkuttrykk 

• Utfører, beskrive og grunngje 

geometriske konstruksjonar med passar 

og linjal. 

Forstår og tolker 

• Sammenligner og regner om mellom hele 

tall, desimaltall, brøker, prosent, 

promille og uttrykker slike tall på 

varierte måter 

• Regner med brøk og forenkler 

brøkuttrykk 

• Utføre og beskrive geometriske 

konstruksjonar med passar og linjal. 

  Finner og henter ut informasjon 

• Løser enkle prosent oppgaver. 

• Regner med enkle brøkuttrykk 

• Utfører noen geometriske konstruksjonar 

med passar og linjal. 
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Arbeidsplan i matematikk 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

Brøk med ulik 

nevner. 

Brøk og 

desimaltall. 

s.73- 83 

 

2.37, 2.38, 2.43, 2.47, 2.54, 2.60, 

2.70, 2.77, 2.78, 2.80 

2.37, 2.38, 2.43, 2.48, 2.62, 2.68, 

2.72, 2.89, 2.92, 2.93 

Kopieringsoriginal s.140 og 141 

 

42 

 

Prosent og 

omgjøring 

Vi finner delen 

s.88-93 

 

 

Løs oppgave 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 og 3.26 fra eget ark, ved bruk av regneark og lever i Classroom. 

 

43 

 

Vi finner 

prosenten 

Hoderegning 

Promille 

s.94-100 

3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65 og 3.66 

 

Kopieringsoriginal s. 142 

44 Repetisjon  

Vurdering i kap 1-

3 

 

 

Øv og repeter godt til prøve denne uken.  

 

45 

Vinkler 

s.104- 114 

Sertifisering 

4.5, 4.6 

Konstruer på et blankt ark: 

90,45,22,5, 60, 30og 15 

 

4.5, 4.6 

Konstruer på et blankt ark: 

90,45,22,5, 60, 30,    15, 67,5, 75og 

105 

 

Kopieringsoriginal s.179 og 180 

 

Innholdet blir ikke gjennomgått i timen, men 

må studeres på egenhånd.  

 

46 

Normaler og 

paralleller 

Trekanter 

s.115-124 

Sertifisering  

Konstruer på et blankt ark: 

4.25, 4.30, 4.35, 4.39, 4.43, 4.47, 

4.52, 4.53, 4.55 og 4.56 

 

Konstruer på et blankt ark: 

4.25, 4.32, 4.36, 4.41, 4.44, 4.49, 

4.57, 4.60, 4.61, 4.64     

 

4.72 - 4.81 ( 10 oppgaver) 
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KRLE 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Filosofi og 

etikk 

 

 

 

 

 

 

Religiøst 

mangfold 

 

 

Livssyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektere over filosofiske 

temaer knyttet til identitet 

og livstolkning, natur og kultur, 

liv og død, rett og galt. 

 

Presentere noen betydningsfulle 

filosofer og diskutere deres ideer 

 

Samtale om og forklare hva  

religion er, og vise hvordan  

religion kommer til uttrykk 

på ulike måter. 

    

Forklare hva livssyn er, og vise   

hvordan livssyn kommer til 

uttrykk på ulike måter 

 

Horisonter 

8 

Kap. 1 og 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklare, samtale 

om filosofi og etikk, religiøst 

mangfold og livssyn 

Skriftlig 

Uttrykke seg skriftlig og har 

kunnskaper om  

emnene. 

Lesing 

Forstår og innhenter informasjon, 

tolker og reflekterer over fagstoff 

Regning 

Anvender ulike tidsregninger 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Reflekterer over filosofiske 

spørsmål 
• Presenterer en betydningsfull  

filosof og diskuterer hans ideer 

• Samtaler om og forklarer   
hva religion og livssyn er. 

 

Forstår og tolker 

• Forstår og tolker filosofiske 

spørsmål 
• Presenterer en filosof 
• Forklarer hva religion og 

livssyn er. 
 

Finner og henter ut 

informasjon 

• Kan gjengi fakta om en filosof 
• Vet hva som menes med 

religion  
og livssyn. 
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Arbeidsplan i krle 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

 

 

Les s 168 - 182 

Moral og etikk – hva er det.  Repeter s 168 – 182.   

Skriv en tekst. Velg nivå! Se på kjennetegn for måloppnåelse, plan 1. 

 

41 Høstferie  

 

42 

 

Å undre seg, å 

tro, å tenke 

Les s 7-11 

 

 

Gjør oppgave 1 og 2 s 11 

 

Gjør oppgave 1 og 4 s 11 

 

Gjør oppgave 1,4 og 5 s 11 

 

43 

 

 

Les s 12-15 

 

Gjør oppgave 1 s 15 

Skriv et avsnitt om hvem Sokrates var, 

og hva slags filosofisk metode Sokrates 

brukte for å få folk til å tenke selv. 

 

Skriv et avsnitt om hvordan Sokrates 

brukte den filosofiske 

samtalen. 

Gjør oppgave 4 s 15 

 

 

44 

 

 

Religion og 

livssyn i dag 

Les s 26 31 

 

 

Gjør oppgave 3 s 28 og 1 s 34 

 

Gjør oppgave 4 s 28 og 1 s 34 

 

Gjør oppgave 4 s. 28 og  

oppgave 1 s 34 

Hva kan være positivt med å leve i et 

flerkulturelt samfunn? 

 

 

45 

 

 

Les s 32 – 34 

 

 

Gjør oppgave 3 og 4 s 34 

 

Gjør oppgave 3,4 og 5 s 34 

 

Gjør oppgave 8 s 34 

 

46 

 

 

Les s 35 - 39 

 

Gjør oppgave 1 s 39 

 

Gjør oppgave 1 og 2 s 39 

 

Gjør oppgave 6 s 39 

      

 



 12  

Samfunnsfag 

 

 

 

 

 

Hovedområde  

Emne 

  Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Historie 

 

Den 

amerikanske 

revolusjon 

 

Gjøre greie for ideer og krefter 

som førte til den amerikanske 

og den franske revolusjon 

 

 

Historie 8 

 

Kap 1 og 2 

 

 

 

 

 

 

 
Muntlig 
Lytte til, vurdere, gi respons på 
og videreutvikle innspill fra 
andre.  

 
Skriving: 
Sammenligne og drøfte årsaker, 
virkninger og sammenhenger. 

 
Lesing: 
Utforske, tolke og reflektere over 
faglige tekster. 

 
Regning: 
Bruke, tolke og lage grafiske 
framstillinger 

 
Digitale verktøy: 
Søke etter informasjon og 
utforske nettsteder. 

 

 
Analyser og reflekterer 

• Drøfter årsaker til revolusjonen i 
Amerika og Frankrike       

• Gjøre rede for ideer og krefter som førte 
til den franske revolusjon. 

 
Forstår og tolker 

• Forstår årsaker og virkninger til 
revolusjonen i Amerika og Frankrike 

• Har kunnskaper om noen ideer og 
krefter som førte til den franske 
revolusjonen 

 
Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til den amerikanske 
revolusjonen 

• Kjenner til den franske revolusjon 
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Arbeidsplan i historie 

Uke Basis Finner og henter ut 
informasjon 

Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

40 Den amerikanske 
revolusjonen 
Les s. 11-17 

Gjør spørsmål 1-4 s 17 Skriv et referat fra s. 13-17 Skriv et referat fra s. 13-17 
Bruk begrepene: kolonister, herredømme, parlament, 
teselskapet, myndighetene og “sons of liberty” 

42 Den amerikanske 
revolusjonen 
Les s. 18-22 

Gjør spørsmål 1-4 
s.26 

Skriv et referat fra s. 18-21 Skriv et referat fra s. 18-21 
Bruk begrepene/ navn 
Uavhengighetserklæring, grunnlov, republikk, idealer, George 
Washington 

43 Den franske 
revolusjonen 
Les s. 29-33 

Gjør spørsmål 1-3 s. 
33 

Skriv et referat fra s. 29-33 Skriv et referat fra s. 29-33 
Bruk begrepene/ navn: konge av Guds nåde, adelsmenn, 
borgere, jordeiendommer, opplysningstiden, Voltaire, 
Rousseau,  

44 Den franske  
revolusjonen 
Les s. 34-37 

Gjør spørsmål 6-9 s. 
36 

Svar på oppgave 3 s. 45 Svar på oppgave 3 s. 45 

45 Den franske 
revolusjonen 
Les s. 38-43 

Gjør spørsmål 
11,13,16, 17  s. 43 

Se på oppgave 4 s. 45 
Velg deg minst fem av punktene i 
oppgaven og forklar hvorfor det 
skjedde 

Se på oppgave 4 s. 45 
Velg deg minst fem av punktene i oppgaven og forklar hvorfor 
det skjedde 

46 Prøve i den 
amerikanske og den 
franske r 
Les s. 13-25 og  
29-43 

Repetisjon til prøve Repetisjon til prøve Repetisjon til prøve 
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Naturfag 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mangfold i 

naturen 

 

 

 

 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrive oppbygningen av dyre- og 

planteceller og forklare 

hovedtrekkene i fotosyntese og 

celleånding 

 

Formulere testbare hypoteser, 

planlegge og gjennomføre 

undersøkelser av dem og diskutere 

observasjoner og resultater i en 

rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eureka! 8 

Kap. 4 og 5 

 

Nettressurser: 

 

Viten.no - Celler  

 

Viten.no - 

Fotosyntese og 

celleånding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Bruke naturfaglige begreper 

for å formidle kunnskap, 

formulere spørsmål, 

argumenter og forklaringer 

 

Skriftlig 

Formulere spørsmål og 

hypoteser, skrive forklaringer, 

sammenligne og reflektere 

over naturfaglig informasjon 

 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige 

begreper, symboler, figurer og 

argumenter gjennom målrettet 

arbeid med naturfaglige tekster 

 

Regning 

Sammenligne, vurdere og 

argumentere for gyldigheten av 

beregninger, resultater og 

framstillinger 

 

Digital 

Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk 

vurdere kilder og velge ut 

relevant informasjon om 

naturfaglige tema. 

Analyserer og reflekterer 

• Beskriver oppbygningen av dyre- 

og planteceller med presist 

fagspråk. 
• Tar i bruk naturfaglige begreper til 

å forklare hovedtrekkene i 

fotosyntese og celleånding 
 

Forstår og tolker 

• Beskriver oppbygningen av dyre- 

og planteceller med presist 

fagspråk. 
• Forstår betydningen av de 

naturfaglige begrepene og kan ta 

enkelte i bruk for å forklare 

hovedtrekkene i fotosyntese og 

celleånding. 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan nevne noen fellestrekk for 

dyre- og planteceller. 
• Er klar over noen hovedtrekk i 

fotosyntese. 
 

 

http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A42241581-B892-15A9-626C-00000A2341CD&tid=uuid%3A42241581-B892-15A9-626C-00000A2341CD&grp=
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A7314FC64-5404-2689-0377-0000113605CE&tid=1065555&grp
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A7314FC64-5404-2689-0377-0000113605CE&tid=1065555&grp
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A7314FC64-5404-2689-0377-0000113605CE&tid=1065555&grp
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Arbeidsplan i naturfag  

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

Kapittel 4 - Planteceller og 

planter 

Les s. 58-59 + viten 

• Plantecellers 

oppbygning 

 

Tegn og navngi plantecellens 

oppbygning (se s. 58) 

Tegn og navngi plantecellens 

oppbygning, samt beskriv kort 

funksjonene til de ulike delene. 

Tegn og navngi plantecellens 

oppbygning, samt forklar 

funksjonene til de ulike delene. 

 

42 

 

Les s. 60-67 

• Fotosyntese 
 

Nevn noen hovedtrekk for 

fotosyntese ved å ta i bruk video. 

Forklar fotosyntese ved å ta i bruk 

video. 

Ta i bruk naturfaglige begreper for 

å forklare fotosyntese ved å ta i 

bruk video. 

 

43 

 

Les s. 68-69 

• Celleånding 
 

Begrepskart/ordkart celleånding. Nevn noen likheter/ulikheter 

mellom celleånding og fotosyntese. 

Lag et venndiagram for fotosyntese 

og celleånding. 

 

44 

 

Kapittel 5 - Dyreceller 

Les s. 76-79 

• Dyrecellens 

oppbygning og 

celleånding 

Nevn noen forskjeller på en 

plantecelle og en dyrecelle. 

Hvorfor har muskelceller mange 

mitrokondrier? 

 

Oppgave 1, side 84 

Forklar følgende begrep i en tekst: 

Kromosoner, kjønnsceller, DNA, 

mitokondrie, celleånding, 

melkesyre. 

Oppgave: 3, side 84 

 

 

45 

 

Les s. 80-83 

• Cellene sine funksjoner 
 

Hvilken oppgave har blodet? Oppgave 15 og 22, side 85 Forklar sammenhengen mellom 

hårrørsårer, røde blodceller og 

muskelceller. 

 

Oppgave 15 og 22, side 85 

 

46 Vurdering: Kap 4 og 5    

 

 



 16  

Deutsch 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon  

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

 

• Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i egen 

språklæring 
 

• beskrive og vurdere eget arbeid 

med å lære det nye språket 
 

 

• forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

• bruke lytte-, tale-, lese- og 

skrivestrategier tilpasset 

formålet 

 

• sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter 

i språkområdet og i Norge 
 

 

Auf Deutsch 1 

 

Kap. 2 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og tale  

Skriftlig 

Bruker språket i stadig mer 

krevende sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over stadig mer 

utfordrende tekster 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer i 

hverdagslige sammenhenger 

 

Digital  

Digitale verktøy 

Analyserer og reflekterer 

• Kan litt om Tyskland og 

Østerrike 
• Behersker tallene 14 - 21 
• Kan si hvor du bor og hvor du 

kommer fra 
• Kan presentere en person som du 

kjenner 
• Kan si hva du liker og hvilke 

interesser du har  
• Kan hva du kan si når du møter 

noen eller tar farvel 
Forstår og tolker 

• Vet litt om Tyskland og Østerrike 
• Kan noen av tallene fra 14 - 21 
• Kan si hvor du bor og hvor du 

kommer fra 
• Kan presentere en person som du 

kjenner 
• Kan si hva du liker og hvilke 

interesser du har  
• Vet litt hva du kan si når du 

møter noen eller tar farvel 
Finner og henter ut informasjon 

• Kan noen av tallene fra 14 - 21 
• Kan noen av glosene fra kapitlet 
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Arbeidsplan i tysk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

Kap. 2 

Tekst B 

 

Les tekst B 

Lær 3 interesser 

 

Les og oversett tekst B 

Lær 7 interesser 

 

Les og oversett tekst B 

Lær 10 interesser 

 

41 Herbstferien 

 

   

 

42 

 

Kap. 2 

Tekst C og D 

 

Les enten tekst C eller D 

Lær 4 gloser 

Les og oversett tekst C og D 

Lær 7 gloser 

Les og oversett tekst C og D 

Lær 11 gloser 

 

43 

 

Kap. 2 

Tekst E 

 

Les tekst E 

Lær noen av tallene 14 - 21 

Les og oversett tekst E 

Lær 8 gloser og tallene 14 - 21 

 

Les og oversett tekst E 

Lær 12 gloser og tallene 14 - 21 

 

44 

 

Muntlig vurdering:  

 

Repeter kap. 2 

Presenter deg selv og en annen person på tysk i grupper. 

 

45 

 

Kap. 3 Herbst 

Tekst A 

 

Les tekst A 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 12 gloser 

 

46 

 

Kap. 3 Herbst 

Tekst B 

 

Lær årstidene 

 

Lær årstidene og månedene 

 

Lær årstidene og månedene 

 

46 

 

Kap. 3 Herbst 

Tekst C -D 

Øv på ukedagene Les tekst C-D 

Lær ukedagene 

Les tekst C-D 

Lær ukedagene! 

Gjør oppgave A-9  
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FRANÇAIS semaines 40-46 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Vurdere eget arb. 

 

Kommunikasjon 

Tallene 20-60 

Artikler 

Nektelse 

Eiendomsord 

Vokabular: dyr, 

interesser, yrker 

Verbene “avoir”, 

“être” + “er”-

verb 

Spørreord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Fransk geografi 

Beskrive og vurdere eget 

arb. med å lære det nye 

språket 

 

Presentere ulike emner 

muntlig 

 

Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse sit. 

 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

 

Bruke språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

Skrive tekster som 

forteller, beskriver eller 

informerer 

Samtale om språk og 

sider ved geografiske 

forhold i språkområdet 

Ouverture 8 

Kap. 3 og 4 

 

https://ouverture.portfolio.no/ 

 

Quizlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å 

lytte og tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i 

ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker 

og reflekterer 

over tekster. 

Skaffer seg 

innsikt på tvers 

av kulturer 

 

Regning 

Gjør 

kvantifiseringer 

og målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy for å 

møte autentisk 

språk 

 

Analyserer og reflekterer 
• Kan reflektere rundt egen måloppnåelse og egen 

læring 

• Kan gi en tydelig muntlig presentasjon av seg selv 

uten særlig bruk av manus 

• Gir en fyldig skriftlig presentasjon av familien, og 

varierer mellom forskj. ord og strukturer vi har 

lært 

• Kan  artikler og eiendomsord 

• Kan de fleste bøyningsformer av verbene avoir, 

être, aimer, détester, adorer, préfèrer  

 

Forstår og tolker 

• Kan gi en muntlig presentasjon av seg selv  med 

noe hjelp  av manus 

• Gir en god skriftlig presentasjon av familien, og 

bruker ord og strukturer vi har lært 

• Kan mange artikler og eiendomsord 

• Kan noen bøyningsformer av verbene avoir, être, 

aimer, détester, adorer, préfèrer  

• Kan tallene fra 1-60 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan gi en muntlig presentasjon av seg selv ved å 

lese fra manus 

• Kan med hjelp gi en skriftlig presentasajon av 

familien 

• Kan noen artikler og eiendomsord 

• Kan noen få bøyningsformer av verbene avoir, 

être, aimer, détester, adorer, préfèrer  

• Kan noen av tallene 1-60  

https://ouverture.portfolio.no/
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Arbeidsplan i fransk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 

40 

Les animaux 

Verbene avoir 

og aimer  

Tekst s. 41 

Lær hvordan verbene avoir og aimer bøyes med de forskjellige personlige pronomen . Lær deg dyrene på s. 43. Jobb med 

nye ord på Quizlet. 

Vi jobber med de første fem oppgavene i 

dokumentet “Setninger med avoir” og på 

“Regelrette verb” 

Vi jobber med de ti første oppgavene i 

dok “Setninger med avoir” og på 

“Regelrette verb” 

Vi jobber med alle oppgavene i dok 
“Setninger med avoir” og på 

“Regelrette verb” 

 

41 
Vacances d’automne     

 

42 

Tekst s. 41 

Artikler 

Verbene avoir 

og aimer 

Fransk geografi 

Les teksten Entre jeunes på side 41 høyt og del med lærer på Showbie. Gå gjennom nye ord på Quizlet. 

Vi jobber med de første fem oppgavene i 

dokumentet “Bestemte og ubestemte 

artikler”  

Vi jobber med de første ti oppgavene  i 

dokumentet “Bestemte og ubestemte 

artikler”  

Vi jobber med alle oppgavene i dok 

“Bestemte og ubestemte artikler”  

43 Presentere seg 

selv 

Gå gjennom nye ord på Quizlet. 

Lag en presentasjon av deg selv (navn, alder, hvor du bor og interesser) som skal bruker til en speed date med 

klassekompiser 

 

44 

 

Vurdering Skriftlig vurdering: Tallene 1-20, Hilse vennskapelig og høflig, Presentere seg (alder, hvor du bor, hva du liker og ikke 

liker) Dyr og aktiviteter, Artikler og substantiv, Verb, uregelrett verb avoir og regelrette verb aimer, détester, adorer, 

préfèrer 

 

45 

Fortelle om 

familien din 

Eiendomsord 

Yrker 

Spørreord 

Les teksten Une famille française på side 61 høyt og del med lærer på Showbie. Gå gjennom nye ord på Quizlet. 

Vi jobber med oppg 5, 6 og 19 A og B i 

boka 

Vi jobber med oppgavene 5, 6 og 19 

A, B, C, D og E i boka. 

Vi jobber med oppgavene 5, 6 og 19 

A, B, C, D g E i boka. 

 

46 

Nektende 

setninger 

Tallene fra 20 til 

60 

Verbet être 

Lær deg tallene på s. 64, og noen av yrkene på s. 65. Jobb med nye ord på Quizlet. 

Vi jobber med oppg. 9 s. 64, og  

lager en skriftlig presentasjon av familien 

din (ca 40 ord) 

Vi jobber med oppg. 9 s. 64, 

og lager en skriftlig presentasjon av 

familien din (ca 60 ord) 

Vi jobber med oppg 9 og 10 s. 64, 

og lager en skriftlig presentasjon av 

familien din (ca 60 ord) 
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ESPAÑOL 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Kunne vurdere eget 

arbeid 

 

Kommunikasjon 

Kunne fortelle om seg 

selv og andre 

 

Kunne bruke tall 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Spansk og 

latinamerikansk 

geografi 

 

 

Beskrive og vurdere eget 

arbeid med å lære det nye 

språket 

 

 

Gi uttrykk for egne meninger 

 

Forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd 

som dekker dagligdagse 

situasjoner 

 

 

 

Samtale om geografiske 

forhold i språkområdet 

 

 

¡Vale!1 

 

Nettsiden til boka 

vale.cappelendamm.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk språket  

 

Lesing 

Kunne forstå tilpassete 

tekster på målspråket 

 

Regning 

Bruke tall i praktisk 

situasjoner 

 

Digital  

Bruke digitale 

hjelpemidler som støtte til 

språklæringen 

Analyserer og reflekterer 

• Forstår og kan bruke substantiv og 

adjektiv i entall og flertall  
• Kan fortelle om seg selv og andre 

på spansk 
• Kan beskrive et land med ulike 

landskaps- og geografiord og 

verbene ser, estar, tener og hay. 
• Forstår og kan bruke tall fra 1-49 
 

Forstår og tolker 

• Forstår hvordan substantiv og 

adjektiv bøyes på spansk 
• Kan fortelle om seg selv 
• Kan forklare hvor et land er, si hva 

det heter og beskrive med noen 

landskapsord 
• Forstår de fleste tall fra 1-49 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner igjen adjektiv og 

substantiv i tekst  
• Kan si hva du heter og hvor du 

komme fra 
• Forstår noen landskaps- og 

geografiord 
• Gjenkjenner noen tall på spansk  
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Arbeidsplan periode 2  

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

4: La ropa, side 20- 23. 

Les teksten høyt og del med 

lærer. Gå gjennom nye ord på 

Quizlet. Glosetest neste uke.  

 

Finn de spanske uttrykkene for en 

grå jakke, en rød skjorte, liker du 

det svarte skjørtet og nei, jeg liker 

ikke.  

Skriv på norsk hva Manuel 

eller Mari Carmen har på 

seg.  

Skriv hva du har på deg i dag.  

41 Vacaciones de otoño 

 

 

42 

 

5: ¿De dónde eres? side 24-26 

Les teksten høyt og del med 

lærer. Gå gjennom nye ord på 

Quizlet. 

 

Skriv hvor du kommer fra og fortell 

hvor Stavanger er.  

Spør noen andre hvor de 

kommer fra. Spør også hvor 

byen er. Skriv svar.  

 

Bruk ordene på side 25 for å fortelle om 

Stavanger og Norge. Se 

eksempeltekster side 26.  

43 

 

Español para todos: Chile side 

85.  

 

Beskriv et valgfritt land i Latin-Amerika med verbet ser og et adjektiv. Bruk verbet estar for å forklare hvor 

landet er. Bruk tener og hay for å si hva landet har og hva som finnes der.  

44 Vurdering Skriftlig vurdering: Tall fra 1-49. Kunne presentere seg og spørre og fortelle om hvor man kommer fra. 

Forstår og kan bruke landskaps- og geografiord. Verbene SER og ESTAR.  

45 6A Una carta, side 30-31. 

Les teksten høyt og del med 

lærer. Gå gjennom nye ord på 

Quizlet.  

 

Beskriv deg selv og et familiemedlem.  

 

46 

 

7: Feliz cumpleaños!, side 34-

35 

Les teksten høyt og del med 

lærer. Gå gjennom nye ord på 

Quizlet. 

 

Lær deg månedene og årstidene på 

spansk.  

 

Hvordan sier du når du har 

bursdag? Hvordan spør du 

noen andre? Skriv på 

spansk.  

Skriv når du har bursdag. Fortell hva 

som er favorittmåneden din. Bruk 

gustar for å si hvilken årstid du liker.  
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ENGELSK FORDYPNING 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og mening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentere med enkle oversettelser 

mellom norsk og engelsk, skriftlig eller 

muntlig, og samtale om hvordan mening 

endres i forhold til ordvalg 

 

Eksperimentere med ulike skriftlige og 

muntlige uttrykksformer i ulike sjangere 

 

 

Lese og presentere et utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og sakprosa 

 

Formidle egne opplevelser av musikk og 

filmer eller teater 

 

Film 

 

Lesebøker 

(selvvalgte) 

 

Kopier/hefter med 

ulike språklige 

oppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale 

 

Skriftlig 

Utvikle 

språkkompetanse 

 

Lesing 

Lese med forståelse 

 

Regning 

Lære nødvendige 

uttrykk 

 

Digital  

Utvikle 

språkkompetanse 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Reflekterer over tema og 

innhold i film og selvvalgt bok 
• Eksperimenterer med bruk av 

skriftlige uttrykksmåter i 

egenproduserte tekster 
 

Forstår og tolker 

• Forklarer hovedinnhold i film 

og selvvalgt bok 
• Varierer uttrykksmåter skriftlig 

og muntlig i samtaler og i 

oppgaver 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Gjenforteller deler av handling 

fra film og selvvalgt bok 
• Deltar i samtaler 
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Arbeidsplan  

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

 

Fortsette å bearbeide gloser fra 

filmen Spiderwick. 

Bruk fire av glosene og lag 

setninger på norsk. Oversett en 

setning til engelsk. 

Bruk syv av glosene og lag 

setninger på norsk. Oversett fire 

setninger til engelsk. 

Bruk alle ti glosene og lag 

setninger på norsk. Oversett alle 

setningene til engelsk. 

41 HØSTFERIE HØSTFERIE HØSTFERIE HØSTFERIE 

 

42 

 

The weather, the seasons, the 

months. Lesing, forståelse, 

skriving og oversettelse. 

Vi arbeider med oppgavehefte på 

skolen og hjemme. 

Vi arbeider med oppgavehefte på 

skolen og hjemme. 

Vi arbeider med oppgavehefte på 

skolen og hjemme. 

 

43 

 

Film. Oppgaver knyttet til 

filmen. 

Vi ser film. Vi ser film. Vi ser film. 

 

44 

 

Oppgaver knyttet til film. Vi 

skriver gloser og samtaler om 

innhold. 

Delta i samtale om film i timene.  Delta i samtale om film. Skriver 

gloser. 

Samtaler om film og gloser i 

timene. 

 

45 

 

Skriftlig vurdering - tekstskriving 

på fredagen. 

Forberedelser til tekstproduksjon. Forberedelser til tekstproduksjon. Forberedelser til tekstproduksjon. 

 

46 

 

Leseteater Vi øver på leseteater. 

 

Les to sider av boka di hjemme. 

Vi øver på leseteater. 

 

Les tre sider av boka di hjemme. 

Skriv tre gloser i gloseboka. 

 

Vi øver på leseteater. 

 

Les fem sider av boka di hjemme. 

Skriv fem gloser i gloseboka. 
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 Musikk 

 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytting 

 

 

Bruke musikkens 

grunnelementer, 

symboler for besifring 

og akkordprogresjoner 

i spill på instrumenter 

Øve inn og framføre et 

repertoar av musikk fra 

ulike sjangere med 

vekt på rytmisk musikk 

 

Gjenkjenne og benevne 

forskjellige 

instrumenter og 

ensembler innenfor 

ulike sjangere 

 

 

CDer 

 

Tabulatur 

 

Sangtekster 

 

Gitarhefter 

 

www.ultimateguitar.com 

 

 

 

 

 

 

Lesing 

Tolker og forstår ulike 

musikalske uttrykk, symboler, 

tegn og former for notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for notasjon. 

Eksperimentering over rim og 

rytme som kan tas vare på. 

Muntlig   

Synger, deltar i samspill. 

Formidler musikalske 

opplevelser, setter ord på hva en 

hører, og selv ønsker å uttrykke 

og å formidle 

 

Regning  

Er kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike musikalske 

mønstre, variasjoner og former 

 

Digitale verktøy  

Bruker nettsteder for å finne 

sanger, musikk, og ressurser til 

egen musisering 

Analyserer og reflekterer 

• Spiller rent og rytmisk på gitar  
• Bruker musikkens grunnelementer i 

samspill med andre 
• Fremfører alle påbegynte sanger. 

 

Forstår og tolker  

• Spiller gitar  
• Fremfører de fleste sanger 
• Deltar i Samspill 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Spiller noen akkorder  
• Fremfører deler av noen sanger 
• Forsøker noen instrumenter i samspill 
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Plan i musikk 8. trinn 
 

Stasjon Kompetansemål 

Sang 

 

• Øve inn og framføre et repertoar av musikk fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk 

Gitarkurs 

 

 

• Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på 

instrumenter 

• Øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk 

musikk 

Bass 

Keyboard 

Trommer 

 

• Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på 

instrumenter 

• Øve inn og framføre musikk med vekt på rytmisk musikk 

 

8C/8D mandag 4.time 

   

8A/8B mandag 5.time 

UKE Sang Gitar Instr 
 
UKE Sang Gitar Instr 

uke 40 8C 8D1 8D2 

 

uke 40 8A 8B1 8B2 

uke 41 høstferie høstferie høstferie 
 

uke 41 høstferie høstferie høstferie 

uke 42 8C 8BD1 8D2 

 

uke 42 8A 8B1 8B2 

uke 43 8D 8C1 8C2 

 

uke 43 8B 8A1 8A2 

uke 44 8D 8C1 8C2 

 

uke 44 8B 8A1 8A2 

uke 45 8D 8C1 8C2 

 

uke 45 8B 8A1 8A2 

uke 46 8D 8C1 8C2 

 

uke 46 8B 8A1 8A2 
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Kroppsøving 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter, individuelle 

idretter og alternative 

fysiske aktiviteter 

 

Praktisere fair play ved å 

bruke egne ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre andre 

gode 

 

Utføre varierte og effektive 

svømmeteknikker over og 

under vann 

 

Bruke lek og ulike 

treningsformer for å utvikle 

egen kropp og helse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Formidler regler 

og spill i 

samhandling. 

Forklarer og 

veileder andre 

Skriftlig 

Egenevaluering 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultat 

Digital 

Informasjonssøk 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 
• Praktiserer og forklarer regler i innebandy 

• Bruker tekniske og taktiske ferdigheter i innebandy som pasninger 

og mottak, ulike skudd og skjerming av ballen. Viser ballkontroll 

• Gjennomfører ulike turnøvelser som forlengs og baklengs rulle, 

hodestående, håndstående, slå hjul 

• svømmer effektiv og med god teknisk utførelse på både mage og 

rygg 

• Oppmuntrer medelever, utfordrer egne fysiske grenser, søker 

jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og instrukser 

• Hjelper medelever ved overføring av egen kunnskap 

Forstår og  
• Har kunnskap om noen regler i innebandy og utøver disse i praksis 

• Bruker tekniske og taktiske ferdigheter i innebandy som pasninger 

og mottak, ulike skudd og skjerming av ballen. Viser ballkontroll 

• Trener på og utfører ulike turnøvelser som forlengs og baklengs 

rulle, hodestående, håndstående, slå hjul, ulike rotasjons og 

balanseøvelser 

• Er svømmedyktig på distanser over 25 meter på både mage og rygg 

• Samhandler med andre elever på en positiv måte. Følger regler og 

instrukser, gjør sitt beste 

Finner og henter ut informasjon 
• Har noe kunnskap om regler i innebandy 

• Gjennomfører enkle grunnleggende ferdigheter i pasning og mottak 

under øvelse 

• Trener på og bruker turnøvelser som forlengs rulle, og ulike 

rotasjonsøvelser 

• Samhandler med medelever, trener på å utfordre egne fysiske 

grenser 

• Holder seg flytende på mage og rygg på distanser over 10 meter 

•  
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Arbeidsplan i kroppsøving og svømming 

Uke Aktiviteter/idretter 

 

 

40 

 

Friluftsliv/ uteaktiviteter: (8A og 8B) 

Svømming: Rygg (8D og 8C) 

 

 

42 

 

 

Innebandy: (8A og 8B) 

Svømming: Rygg (8D og 8C) 

 

 

43 

 

 

Innebandy: (8D og 8C) 

Svømming: Rygg (8A og 8B) 

 

 

44 

 

Turn: (8A og 8B) 

Svømming: Crawl (8D og 8C) 

 

 

45 

 

Turn: (8D og 8C) 

Svømming: Crawl (8A og 8B) 
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Kunst og håndverk, leire- og trearbeid 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon 

for form og funksjon 

 

Beskrive løsningsalternativer i design av et 

produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

 

Lage funksjonelle bruksgjenstander og 

vurdere kvaliteten på eget håndverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Muntlige beskrivelser 

og vurderinger 

 

Skriftlig 

Omsette fakta, ideer og 

holdninger 

 

Lesing 

Utvikling av 

tekstforståelse 

 

Regning 

Vurdering av 

proporsjoner 

 

Digital  

Produsere informasjon i 

tekst og bilder 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Designer et produkt ut fra en 

kravspesifikasjon for form og funksjon 

• Beskriver løsningsalternativer av et 

produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

• Vurderer kvaliteten på eget håndverk 

 

Forstår og tolker 

• Designer et produkt ut fra form 

• Beskriver løsningsalternativ på produktet 

ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Lager skisser av et produkt 

• Lager et produkt 
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Teknologi i praksis 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Undersøkelser 

 

 

 

 

Ideutvikling og 

produksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøke teknologiske 

produkter og de valgene 

som er gjort med tanke 

på bruk, tekniske 

løsninger, funksjonalitet 

og design. 

 

Framstille produkter med 

egne materialer, 

komponenter og 

funksjonelle teknologiske 

løsninger.  

 

Teste egne produkter og 

foreslå mulige 

forbedringer.  

 

 

 

 

 

hjernekraft.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig/Skriftlig 

Gjengir, bruker og reflekterer over 

teknologiske produkters 

funksjonalitet og design.  

 

Lesing 

Finner, tolker og vurderer 

informasjon i bruksanvisninger og 

andre tekster der teknologiske 

produkters omtales.  

 

Regning 

Finner, bruker og analyserer tall, 

måleenheter, formler og grafikk 

tilknyttet arbeid med teknologiske 

produkter 

 

Digital  

Finner, anvender og vurderer 

informasjon ved hjelp av digitale 

verktøy. 

 

Analyserer og reflekterer 

• Analyserer og reflekterer over teknologiske 

produkters virkemåte, teknologiske løsninger, 

funksjonalitet og design. 
• Framstiller produkter med egne materialer, 

komponenter og funksjonelle teknologiske 

løsninger. 
• Tester egne produkter og foreslå mulige 

forbedringer. 
 

Forstår og tolker 

• Viser forståelse over teknologiske produkters 

virkemåte, teknologiske løsninger, 

funksjonalitet og design. 
• Framstille produkter med egne materialer, 

komponenter og enkelte funksjonelle 

teknologiske løsninger. 
• Teste egne produkter og foreslå noen mulige 

forbedringer. 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Framstille produkter med egne materialer, 

komponenter. 
• Teste egne produkter og foreslå enkle 

forbedringer. 
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Arbeidsplan i Teknologi i praksis 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

 

First Lego League. 

 

 

Jobbe videre med FLL, både programmering, forskning og markedsføring. 

 

42 

 

 

First Lego League. 

 

Jobbe videre med FLL, både programmering, forskning og markedsføring. 

 

43 

 

 

First Lego League. 

 

Jobbe videre med FLL, både programmering, forskning og markedsføring. 

 

44 

 

 

First Lego League. 

 

Jobbe videre med FLL, både programmering, forskning og markedsføring. 

 

HUSK oppmøte på lørdag på skolen for en ekstra innsats før neste helgs konkurranse. 

 

 

45 

 

 

First Lego League. 

 

Ferdigstille arbeidet med FLL og oppmøte på Vitenfabrikken lørdag 11. november. 

 

46 

 

 

First Lego League.| 

 

Avspasering 
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Kalender periodeplan 2 
 OKTOBER 

U
K

E 
 4

0
 

     

Denne uken Mandag 2.okt Tirsdag 3.okt Onsdag 4.okt Torsdag 5.okt Fredag 6.okt 

KRLE – tekst 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
 

U
K

E 
 4

2
 

     

Denne uken Mandag 16.okt Tirsdag 17.okt Onsdag 18.okt Torsdag 19.okt Fredag 20.okt 

ENG – skriftlig 
tekst på skolen 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 

U
K

E 
 4

3
 

     

Denne uken Mandag 23.okt Tirsdag 24.okt Onsdag 25.okt Torsdag 26.okt Fredag 27.okt 

 
 
 
 
 

     

 

U
K

E 
 4

4
 

     

Denne uken Mandag 30.okt Tirsdag 31.okt Onsdag 1.nov Torsdag 2.nov Fredag 3.nov 

Tysk, fransk, 
spansk – muntlig 
vurdering 
 
MAT - vurdering 
 
 
 

     

NOVEMBER                 

U
K

E 
 4

5
 

     

Denne uken Mandag 6.nov Tirsdag 7.nov Onsdag 8.nov Torsdag 9.nov Fredag 10.nov 

 
 
 
 
 
 

     

                   

U
K

E 
 4

6
 

     

Denne uken Mandag 13.nov Tirsdag 14.nov Onsdag 15.nov Torsdag 16.nov Fredag 17.nov 

NAT - vurdering 

 
 
 
 

    Fridag 

 

 
 

 


