
  

 

Gosen skole 2018-2019  
 

Periodeplan for 8. trinn 
 
 

 Kenneth Blom «Plage Keller» 
   

 
 

Bli kjent 
Uke 35-39 

 
 

 
 

www.gosenskole.no 

 

 

http://www.gosenskole.no/


   2 

 

INNHOLD 
 
 

Informasjon        side 3 

 

Norsk         side 4 

Engelsk        side 5 

Matematikk        side 6 

 

Religion, livssyn og etikk      side 7 

Samfunnsfag        side 8 

Naturfag        side 9 

 

Tysk         side 10 

Fransk         side 11 

Spansk         side 12 

Fordypning i engelsk       side 13 

 

Kroppsøving        egen plan 

Musikk        side 14 

Kunst og håndverk       side 15 

 

Design og redesign        egen plan 

Fysisk aktivitet og helse      side 16 

Innsats for andre       egen plan  

Teknologi i praksis       side 17 

 

Arbeidsplan        side 18 

 

Kalender        side 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: 

 

Om forsidebildet: 

Kenneth Blom (født 1967) er utdannet ved Einar Granums Kunstskole i Oslo, Statens Kunstakademi i Oslo og 
Kunstakademiet i Düsseldorf. Han arbeider som billedkunstner og grafiker. Som grafiker arbeider Kenneth Blom 
med litografi som teknikk. Hans formspråk er preget av en kombinasjon av geometriske linjer og organiske 
figurative former. Kenneth Bloms motivbruk involverer ofte mennesker, fremstilt som isolerte individer i et større 
rom, og arkitektoniske elementer. Ved bruk av melankolske farger formidler Blom stemningsfulle 
øyeblikkskildringer med en overliggende følelse av at noe er i ferd med å skje. 

 

 

http://www.kunstverket.no/Files/Filer/HvaErGrafikk.pdf
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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 inviterer til foreldremøte onsdag 5.september kl.18.30-20.00. Vi møtes i skolens gymsal 

for felles informasjoner og går deretter til møte med kontaktlærerne og foreldrene for hver klasse.   

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

 

Arbeidsplan 
I denne perioden har vi laget en arbeidsplan for hver uke som omfatter alle fag. Vi håper at dette 

kan hjelpe elevene til å få en bedre oversikt over ukene.  

 

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 36  ENG- muntlig presentasjon 

Uke 37-39 Nasjonal prøve i LESING, REGNING og ENGELSK 

Uke 39  Vurdering FSP 
   

 

 

 

 

 

 

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
27.sept  Markering av 10 års jubileum av Stavanger 2008

Nasjonale prøver: Nasjonale prøver skal 

vurdere hvordan skolen lykkes med å utvikle 

de grunnleggende ferdighetene til elevene i 

lesing og rekning og deler av faget engelsk. 

For mer info: udir.no 

 

http://www.udir.no/
http://www.gosenskole.no/
http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Innhold-NP/Informasjon-om-nasjonale-prover/
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Norsk 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

Lytte til, oppsummere 

hovedinnholdet og trekke ut 

relevant informasjon i muntlige 

tekster 

 

delta i diskusjoner med 

begrunnede meninger  

 

Planlegge, utforme og bearbeide 

tekster manuelt og digitalt 

 

Beherske grammatiske begreper 

som beskriver hvordan språk er 

bygd opp 

 

 

 

Lydbok”Skammarens 

dotter” Lene Kaaberbøl 

 

“Kontekst 8 - 10 basisbok” 

Gyldendal 

Kap 4 side 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Skape mening gjennom 

å lytte og samtale 

 

Skriftlig 

Å uttrykke seg på en 

hensiktsmessig måte 

 

Lesing 

Å engasjere seg i 

tekster 

 

Regning 

Å kunne vurdere over 

og kommunisere om 

tekster 

 

Digital  

Bruke digitale verktøy 

 

Analyserer og reflekterer 

• Oppsummerer hovedinnholdet i 

teksten og trekker ut relevant 

informasjon 
• Reflekterer over innholdet i teksten 
• Deltar i litteratursamtalen gjennom 

å bidra med innspill, lytte 

oppmerksomt og invitere andre inn 

i diskusjonen 
• Planlegger, utformer og bearbeider 

tekster 
 

Forstår og tolker 

• Gjengir innholdet i teksten og tolker 

noe 
• Deltar i litteratursamtalen og 

kommer ned noen innspill 
• Skriver, utformer og bearbeider 

tekster 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Sier noe om innholdet i boka 
• Deltar i litteratursamtaler 
• Skriver tekster 
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English 

 
Topic Theme 

 
Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 
Language- 
learning 
 

 

Communication 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Culture, society  
and literature 
 

 

 

Use different situations, working 

methods and learning strategies to 

develop one’s English-language skills 
 

Express and justify own opinions about 

different topics 

  

Use own notes and different sources as 

a basis for writing 

  

Write different types of texts with 

structure and coherence 

 
• Discuss and elaborate on the 

way people live and how they socialise 

in Great Britain, USA and other 

English-speaking countries and 

Norway 

 

 

 

 

Myself & 

Friendship 
Own interests 

and hobbies 

 

 

Key English  
Unit 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
• Speaks and writes correctly 

and with fluency and about a 

variety of topics 

                                      

• Describes own experiences 

and explains personal opinions. 

• Structures communication 

clearly and coherently. 

 
Comprehension and usage 
• Speaks and writes with clear 

communication about a variety of 

topics 

• Shares own experiences and 

opinions 

• Communicates content both 

orally and in writing. 

 
Reproduction of facts 
• Speaks and writes simple texts 

related to the topic. 

• Is able to express some 

opinions related to source material. 
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Matematikk 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Tall 

 

 

 

 

 

 

Sammenligne og regne om 

mellom hele tall, desimaltall, 

brøker..., 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.  

  

Bruke faktorer og primtall i 

beregninger. 

  

Utvikle, bruke og redegjøre for 

ulike metoder i hoderegning, 

overslagsregning og skriftlig 

regning med de fire regneartene. 

  

 

 

 

Grunntall 8 

Kap 1 og 2 

 

Nettressurser: 

Campus 

Increment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Digital 

Omvendt undervisning 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Sammenligner og regner om mellom hele 

tall, desimaltall, brøker, uttrykker slike tall på 

varierte måter og vurderer i hvilke situasjoner 

ulike representasjoner er hensiktsmessige 

• Regner med brøk og forenkler brøkuttrykk 

• Bruker faktorer og primtall i beregninger 

• Utvikler ulike metoder i ulike typer regning 

med de fire regneartene 

Forstår og tolker 

• Sammenligner og regner om mellom hele 

tall, desimaltall, brøker og uttrykker slike tall 

på varierte måter 

• Regner med brøk og forenkler brøkuttrykk 

• Bruker faktorer og primtall i beregninger 

• Bruker og redegjør for noen ulike metoder i 

ulike typer regning med de fire regneartene 

• Bruker begreper i forklaringer 

Finner og henter ut informasjon 

• Regner med enkle brøkuttrykk 

• Bruker noen faktorer i beregninger 

• Bruker noen metoder i ulike typer regning 

med de fire regneartene 

• Kunne regne med tid (digital og analog) 
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Krle 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Filosofi og 

etikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektere over etiske spørsmål 

knyttet til mellommenneskelige 

relasjoner. familie og venner, samliv, 

heterofili og homofili, 

ungdomskultur og kroppskultur 

 

Reflektere over filosofiske 

temaer knyttet til identitet 

(........) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horisonter 8 

 

Kap 8 

Rett og galt 

s 167-185 

 

Kap 5 

Å leve 

sammen 

s  99 - 103 

s 112 - 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklare, samtale 

om etikk  

 

Skriftlig 

Uttrykke seg skriftlig  

 

Lesing 

Forstå og innhente 

informasjon  

 

Regning 

Anvende ulike 

tidsregninger 

 

Digital 

Bruke digitale 

verktøy 

Analyserer og reflekterer 

• Reflekterer over etiske spørsmål 

                             
• Reflektere over mellommenneskelige 

relasjoner 
• Reflektere over filosofiske temaer  
 

Forstår og tolker 

• Tolker etiske spørsmål 
• Forstår hva mellommenneskelige  
   relasjoner er    

• Diskuterer filosofiske temaer 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Vet hva etikk er  
• Gir eksempler på 

mellommenneskelige relasjoner 
• Forklarer ordet “identitet”  
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Samfunnsfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Samfunns- 

kunnskap 

  

Det gode 

samfunn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gjør greie for hvordan ulike politiske parti 

fremmer ulike verdier og interesser, knytte 

dette til aktuelle samfunnsspørsmål og 

argumentere for eget syn      

  

Gjøre greie for politiske institusjoner i Norge 

og deres rollefordeling 

  

Gi eksempler på hva samarbeid, medvirkning 

og demokrati innebærer nasjonalt, lokalt i 

organisasjoner og i skolen 

  

Samfunns- 

kunnskap 

 8-10 

Kap.1 og 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Muntlig 

Greier ut om hendelser 

og fakta og uttrykker 

egne meninger 

  

kriving 

Formidler og deler 

kunnskap skriftlig 

  

Lesing 

Leser og samler 

informasjon fra 

oppslagsverk, aviser og 

Internett 

  

Regning 

Bruker, tolker og lager 

grafiske framstillinger 

  

Digitale verktøy 

Utforsker nettsider, 

søker etter informasjon 

og uøver kildekritikk 

Analyse og vurdering 

• Finner fram til og 

presenterer aktuelle 

samfunnsspørsmål 

• Skiller mellom meninger 

og fakta 

• Formulerer argument og 

drøfter spørsmålene 

  Forståelse og anvendelse 

• Leser om aktuelle saker 

fra ulike kilder 

• Presenterer innholdet i 

sakene 

• Kjenner til begrep som 

meninger, fakta og 

argumenter 

  Reproduksjon og 

faktakunnskap 

• Leser og forteller om 

noen aktuelle saker 

• Gjengir noen begrep 

knyttet til emnet 
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Naturfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

Celler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følge sikkerhetstiltak som er 

beskrevet i HMS-rutiner og 

risikovurderinger 

 

Formulere testbare hypoteser, 

planlegge og gjennomføre 

undersøkelser av dem og 

diskutere observasjoner og 

resultater i en rapport 

 

Undersøke egenskaper til 

noen stoffer fra hverdagen. 

 

Gjennomføre forsøk. 

 

Beskriv de sju livsprosessene 

til organismer. 

Finne bevis vi kan bruke for å 

si om noe er levende. 

 

 

 

 

 

Eureka! 8 

Kap. 1, 2 og 3 

 

Nettressurser: 

 

Viten.no - 

Celler 

 

naturfag.no 

 

nysgjerrigper.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
søkestrategier og kritisk vurdere kilder 

og velge ut relevant informasjon om 

naturfaglige tema. 

Analyserer og reflekterer 
• Vurderer forskjellen mellom kjemiske 

reaksjoner og fysiske forandringer. 
• Tar i bruk naturfaglige begreper til å 

forklare sammenhenger i faget og tolke 

ulike problemstillinger 

 
Forstår og tolker 
• Forklarer forskjellen mellom kjemiske 

reaksjoner og fysiske forandringer 
• Forstår betydningen av de naturfaglige 

begrepene og kan se enkelte 

sammenhenger mellom dem. 

 
Finner og henter ut informasjon 

• Vet om forskjellen mellom kjemiske 

reaksjoner og fysiske forandringer. 
• Kjenner igjen de naturfaglige begrepene 

og den sammenhengen de brukes i. 

 

 

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%3A42241581-B892-15A9-626C-00000A2341CD&tid=uuid%3A42241581-B892-15A9-626C-00000A2341CD&grp=
https://nysgjerrigper.no/
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Tysk 

 

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 

 

Sammenligner noen sider ved tradisjoner, 

skikker og levemåter i språkområdet og i 

Norge 

 

Auf 

Deutsch 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Undersøker liheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket 
• Beskriver og vurderer eget 

arbeid 
• Presenterer seg med et godt 

ordforråd 
• Har kunnskaper om 

språkområdet 
 

Forstår og tolker 

• Undersøker likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket 
• Vurderer seg selv og eget arbeid 
• Kan presentere seg 
• Har noen kunnskaper om språk- 

        området 

    

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan si hva du heter 
• Kan noe om språkområdet 
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FRANÇAIS 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Likheter og ulikheter 

mellom språk 

 

Kommunikasjon 

Å hilse, og gi og spørre 

om personlige 

opplysninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Fransk i verden 

 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye språket 

og utnytte dette i egen språklæring 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Bruke språkets alfabet og tegn 

 

Samtale om språk og geografiske 

forhold i språkområdet 

Ouverture 

8 

Kap. 1 og 

2 

 

Youtube 

 

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 
• Sammenlikner ord og begrep 

som er like på flere språk, og 

utnytter kunnskapen bevisst 

• Kan svare og spørre om navn, 

bosted og alder 

• Hilser på forskjellige måter og 

med riktig bruk av franske 

høflighetsformer 

• Forstår og bruker uttalereglene 

gjennomgått i klassen 
• Kan tallene fra 1-20 

 
Forstår og tolker 
• Kan svare på spørsmål om 

navn, bosted, alder 

• Kan et par måter å hilse på og 

bruker stort sett riktig 

høflighetsform 

• Forstår og bruker noen 

uttaleregler gjennomgått i klassen 

• Kan de fleste tallene fra 1-20 

 
Finner og henter ut informasjon 
• Kan med hjelp svare på enkelte 

spørsmål om navn, bosted, alder 

• Kan hilse på fransk 

• Kan noen uttaleregler  

• Kan noen tall  
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Español 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Språklæring 
Uttale 

 

 

 

 

Kommunikasjon 
Hilse, gi og spørre om 

personlige opplysninger 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 
Spansk i verden 

 

 
Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i egen 

språklæring 

 

 

 

Bruke språkets alfabet og tegn 

 
Beskrive og vurdere eget arbeid 

med å lære det nye språket 

 
Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 
Forstå- og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Samtale om språk og geografiske 

forhold i språkområdet 

 

 

 

Vale 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Kunne lytte, tale og forstå det 

nye språket. 

 

Skriftlig 
Forstå og ta i bruk språket i 

varierte sammenhenger. 

 

Lesing 
Forstå, utforske og reflektere 

over tekster 

 

Regning 
Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Digital 
Bruke digitale verktøy for å 

møte autentisk språk. Vise 

innsikt i kildekritikk. 

 

 

Analyserer og reflekterer 
• Undersøker likheter og ulikheter 

mellom norsk og spansk alfabet og 

uttale 
• Reflekterer over egen læring og 

vurderer seg selv 
• Presenterer seg med et godt ordforråd 

på spansk 
• Kan tallene fra 1-49 på spansk 
• Har kunnskaper om den spansktalende 

verden 

 

Forstår og tolker 
• Leser og uttaler det spanske alfabetet 
• Vurderer seg selv og egen læring 
• Kan presentere seg på spansk 
• Kan de fleste tallene fra 1-49 på 

spansk 
• Har noen kunnskaper om den 

spansktalende verden 

 

Finner og henter ut informasjon 
• Kan det spanske alfabetet 
• Kan vurdere seg selv 
• Kan si hva du heter på spansk 
• Gjenkjenner tall på spansk 
• Vet om noen land der de snakker 

spansk 
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Engelsk fordypning 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

  

  

  

 

 

  

 

Tekst og mening 

 

 

 

 

 

 

 

Identifisere kjennetegn ved ulike 

teksttyper og bruke disse i egen 

tekstproduksjon. 

 

Eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike sjangere. 

 

Formidle egne opplevelser av 

musikk og filmer eller teater til 

andre 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

Booklet of 

Fairytales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og bruke 

språket i varierte sammenhenger 

 

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i varierte 

sammenhenger 

 

Lesing 

Styrke leseferdighetene og utforske 

og reflektere over stadig mer 

krevende tekster 

 

Regning 

Lære nødvendige uttrykk og forstå 

grafiske framstillinger i 

hverdagslige sammenhenger 

 

Digital 

Utvikle språkkompetanse 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Formidler egne opplevelser av 

musikk til andre 

• Identifiserer kjennetegn ved 

musikk og bruker disse i 

presentasjon. 

• Bruker en hensiktsmessig 

muntlig uttrykksform. 

 

Forstår og tolker 

• Formidler egne opplevelser av 

musikk til andre. 

• Presenterer informasjon om 

artist og sang. 

 

Finner og henter ut informasjon 

• .Presenterer informasjon om 

artist og sang. 
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Musikk 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulatur/akkordskjema 

 

Sangtekster 

 

www.ultimateguitar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
  Synger, deltar i samspill. Formidler 

musikalske opplevelser, setter ord på 

hva en hører, og selv ønsker å 

uttrykke og å formidle 

 

Skriftlig 
  Bruker ulike former for notasjon. 

Eksperimentering over rim og rytme 

som kan tas vare på. 

Lesing 
  Tolker og forstår ulike musikalske 

uttrykk, symboler, tegn og former for 

notasjon 

 

Regning 
  Er kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike musikalske 

mønstre, variasjoner og former 

 

Digital 
  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 
 

Finner og henter ut 

informasjon 

• Spiller noen akkorder  
• Fremfører deler av 

noen sanger 
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Kunst og håndverk 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke ulike materialer og  

redskaper i arbeid med 

bilder ut fra egne 

interesser 

 

 

 

 

 

 

Akantus 

 

Utdelt 

materiell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Å kunne uttrykke seg 

muntlig i faget om sitt eget arbeid 

 

Skriftlig 

Å skrive ned tanker og refleksjon om 

arbeidet 

 

Lesing 

Å kunne tolke tegn og 

symboler  

 

Regning 

Å arbeide med proporsjoner, 

dimensjoner grunnformer. 

 

Digital 

Å søke informasjon til inspirasjon for 

eget arbeid. Dokumentere og 

presentere eget arbeid. 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet i komposisjon og fargebruk. 
• Tar utgangspunkt i et fotografi som 

viser bruk av synsvinkel og tar bevisste 

valg underveis i prosessen. 
• Beskriver og vurderer ide, 

arbeidsprosess og resultat. 
• Reflekterer over hvordan bildet blir 

påvirket av valgene du har tatt. 
 

Forstår og tolker 

• Skaper et produkt ut fra egen ide, bruker 

et komposisjonsprinsipp og et kontrastpar. 
• Tar utgangspunkt i et fotografi som 

viser bruk av synsvinkel. 
• Beskriver arbeidsprosessen, forteller om 

valg du har tatt og hvordan du har løst 

utfordringer. 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Lager et bilde. 
• Tar utgangspunkt i et fotografi. 
• Gjengir arbeidsprosessen. 
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Fysisk aktivitet og helse 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter eller individuelle 

aktiviteter som utfordrer både koordinative 

og fysiske ferdigheter 

Gjøre sitt beste, samhandle med og 

oppmuntre medelever 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og veileder andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer faglige 

tema 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy og 

medium for å tilegne seg faglig 

kunnskap 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Deltar aktivt og viser 

engasjement i ulike aktiviteter 
• Møter presist og kler seg etter 

vær 
• Viser evne til å utfordre egne 

fysiske ferdigheter 
• Samhandler, veileder og 

motiverer andre elever i utvalgte 

aktiviteter  
 

Forstår og tolker 

• Samhandler, veileder og viser 

medelever i utvalgte aktiviteter 
• Trener på å utfordre egne 

fysiske ferdigheter 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Deltar og samhandler med andre 

elever i ulike aktiviteter 
 

 

• Aktivitetene legges ut på Google Classroom 
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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 

 

Demonstrere riktig bruk av utvalgte 

verktøy 

 

 

Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter og 

funksjonelle teknologiske løsninger.  

 

Teste egne produkter og foreslå mulige 

forbedringer.  

 

 

 

 

 

 

 

Sketchpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Demonstrerer riktig bruk av 

utvalgte verktøy 

• 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. 

• Forstår hvordan det utvalgte 

verktøyet skal håndteres 

• Teste egne produkter og foreslå 

noen mulige forbedringer. 
Finner og henter ut informasjon 

• Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter. 

• Finner fram riktig verktøy 

• Teste egne produkter og foreslå 

enkle forbedringer. 

 

 
 
 

https://sketch.io/sketchpad/
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Arbeidsplan uke 35 

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

NOR 

 

Lydbok “Skammarens dotter” 

 

Kontekst Kap.4 s. 108,109, 110 

og 111.      “Tekst om deg selv” 

Vi hører på lydbok på skolen. 

 

Skriv innledning og første avsnitt på teksten om deg selv. Se oppgaveark.  

 

MAT 

 

De fire regneartene 

les s. 10-26 

1.10, 1.11, 1.17, 1.20, 1.24, 1.25, 1.35, 

1.38, 1.48, 1.49 

1.12, 1.16, 1.19, 1.23, 1.26, 1.33, 1.37, 

1.40, 1.49, 1.50 

1.16, 1.19, 1.23, 1.30, 1.34, 1.41, 1.43, 

1.44, 1.51, 1.52 

ENG 

 

About myself – activities at 

school. 

   

 

 

My favorite things – make a list of the 

things you like the most. Put them in 

order.  

 

 

My hobbies – write a text about your 

hobbies and interests. Why do you 

like these things? 

 

 

This is me - Write a text where the 

reader gets to know you.     

Explain what is important to you, and 

describe some things you like/dislike.  

NAT 

 

Introduksjon til naturfag, lab 

vettregler,  

Kapittel 1 - Arbeid med 

stoffer 

Les s. 8-13 + Lab-Vett regler 

Forklar kort hva kjemi handler om. 

Forklar begrepene kjemisk stoff/rent 

stoff, blandinger, kjemisk reaksjon og 

energi 

 

Forklar noen observerbare endringer i 

kjemiske reaksjoner.  

Nøkkelspørsmål s.13 

 

Kan forklare hva som skjer for to 

selvvalgte kjemiske reaksjoner der du 

bruker eksempler, og vurderer 

forskjellen på en fysisk forandring og 

kjemisk reaksjon. 

SAM 

 

Samfunnskunnskap: 

Skolesamfunnet 

Les side 13 - 17 

Svar på spørsmål: 1,3 og 5 s. 17 1 Forklar med egne ord hva som er 

oppgavene til en ordstyrer. 

2 Hvorfor har vi regler på skolen? 

3 Er det noen skoleregler du synes er 

spesielt viktige? 

1 Hva er forskjellen på en diskusjon 

og en krangel? 

2 Hvilke oppgaver har en ordstyrer og 

en referent? 

3 Hvorfor trenger et demokratisk 

samfunn felles regler? 

KRLE 

 

Rett og galt 

Les s 167-171 

Gjør oppgave 1 s. 171 

 

Gjør oppgave 2 s. 171 

 

Gjør oppgave 3 s. 171 

FSP 

 

Eng.ford: Eventyr Leser kjente eventyr Leser kjente eventyr Leser kjente eventyr 

TYSK Kap1 Karneval 

Tekst A og B 

Les tekst B 

Øv på tallene 1-13 

Les og oversett tekst B 

Lær tallene 1-13 og fargene 

Les og oversett tekst B 

Lær tallene 1-13 og fargene 

SPA Alfabetet 

Kap. 1: ¡Hola! 

Øv på å uttale det spanske alfabetet. Hvilke bokstaver blir uttalt annerledes enn på norsk?  

Les og forstå tekstene på s. 6-9. 

KRØ 

 

8A Svømming, 8 B,C,D 

Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening 

og utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening 

og utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening 

og utendørsaktiviteter.  
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Arbeidsplan uke 36 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Lydbok 

 

Kontekst s. 112-114 

“Gi og motta respons” 

Vi hører på lydbok på skolen og arbeider med oppgaver til bok.  

 

Gi og motta respons og omarbeid teksten og skriv ett eller flere avsnitt videre på teksten din.  

MAT 

 

De fire regneartene, 

regning med klokken  

s.27-34  

1.53, 1.54, 1.58, 1.60, 1.67, 1.71 + egne 

oppgaver 

1.55, 1.56, 1.61, 1.64, 1.76, 1.79,  + egne 

oppgaver 

1.56, 1.64, 1.65, 1.66, 1.79, 1.80, + egne 

oppgaver 

ENG 

 

About myself – 

introducing ourselves. 

Using Chromebook to 

make presentations. 

Make a presentation about yourself using Chromebook. 

Include information from last week’s work plan. You may also choose to add information about your family, pets, interesting 

things you have experienced, and friends. 

The time frame for your presentation is 2-4 minutes. 

NAT 

 

Labvettregler- test + 

Aktivitet 1 s.31 

Les s. 18-19 + 22-25 

Nevn ulike typer blandinger og metoder 

for hvordan blandingene kan skilles. 

 

Ta i bruk eksempler for å forklare to 

ulike metoder for å skille et stoff fra en 

blanding. 

Forklar hvordan en kan analysere en 

blanding, og drøft utfordringer ved slike 

analyser 

SAM 

 

Les s. 17 - 21 Svar på spørsmål 8,9 og 10 s. 19 1 Hvorfor skal vi lære regler for god 

møteskikk på skolen? 

2 I hvilke saker kan alle elever i en klasse 

være med og bestemme? 

1 Hvordan kan vi se om en regel er en 

god regel? 

2 Hvorfor er det viktig å tenke selv når 

det ofte er slik at andre vet mer enn deg? 

KRLE 

 

Rett og galt 

Les s 171 - 176 

Gjør oppgave 1 s. 177 

 

Gjør oppgave 3 s. 177 

 

Gjør oppgave 5 s. 177 

 

FSP 

 

Eng. ford.: Eventyr Lær 8 nye ord Hvordan starter/slutter eventyr Hva er typiske trekk ved eventyr? 

TYSK 

 

Kap.1 Karneval 

Tekst C 

Lær navnet på 3 klesplagg Lær navnet på 6 klesplagg Lær navnet på 9 klesplagg 

SPA 

 

Kap. 1: Å hilse på 

noen, presentasjoner, 

geografi 

Øv på utvalgte gloser til kap. 1AB (se quizlet). 

Lær deg nok ord til at du kan presentere deg på spansk for Felipe eller Carmela. 

KRØ 8A Svømming, 8 

B,C,D Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  
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Arbeidsplan uke 37 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Lydbok 

Kontekst  s. 114-116 

Vi hører på lydbok på skolen og arbeider med oppgaver til bok.  

 

Gi og motta respons og omarbeid teksten. Lever teksten på classroom. Vurderes uten karakter. 

MAT 

 

Tallgrupper og 

faktorisering 

s. 41-51 

1.95, 1.96, 1.100, 1.102, 1.106, 1.110, 

1.111, 1.115, 1.122, 1.128 

1.97, 1.98, 1.104, 1.108, 1.114, 1.118, 

1.122, 1.123, 1.127, 1.128 

1.99, 1.104, 1.105, 1.110, 1.114, 1.118, 

1.123, 1.128, 1.132 

ENG 

 

We will show the 

presentations to each 

other 

Read pp 6-8. 

Learn the new words p. 220 

Use 3-5 of the words in sentences. 

Read pp 6-8.    

Learn the new words p. 220 

Write down 3-5 facts about English in 

your own words. 

Read pp 6-8. 

Learn the new words p. 220 

What is the poem p. 8 about? Do you 

agree? 

NAT 

 

Kapittel 2 - Celler er 

grunnlaget for alt liv 

Les s. 36-39 

Beskriv de sju livsprosessene til 

organismer. 

Finne bevis vi kan bruke for å si om noe 

er levende. 

Oppgave: 8, 9 Utfordring s. 39 

Oppgave: 9 

 

SAM 

 

Les s. 25 -28 1 Hvem er du? Skriv en tekst på ca 5 

linjer der du forteller litt om hvem du er.  

2 Skriv minst tre positive egenskaper du 

har (ting du er flink til). 

1 Hvem er du? Skriv en tekst på ca ½ 

side der du forteller litt om hvem du er.  

2 Skriv minst tre positive egenskaper du 

har (ting du er flink til). 

1 Hvem er du? Skriv en tekst på ca ½ 

side der du forteller litt om hvem du er.  

2 Skriv minst tre positive egenskaper du 

har (ting du er flink til). 

KRLE 

 

Rett og galt 

Les s 177 - 182 

Gjør oppgave 1 s. 179  

 

Gjør oppgave 2 s. 179  

              «       1 s. 183 

Gjør oppgave 5 s. 179  

              «       2 s. 183 

FSP 

 

Eng ford: Sang Velg en engelskspråklig sang Velg en engelskspråklig sang Velg en engelskspråklig sang 

TYSK 

 

Kap 1 Karneval 

Tekst C - D 

Les tekst C 

Lær 5 gloser 

Les tekst C 

Lær 8 gloser 

Les tekst C 

Lær 12 gloser 

SPA 

 

Kap. 2: ¿Cómo te llamas? 

Tallene fra 1-12 og 

klokka 

 

Lær deg tallene på side 13 i boka. 

Lær deg rappen på side 13 og 5 nye ord. 

Lær deg tallene på side 13 i boka. 

Svar på spørsmålene på spansk: ¿Dónde 

vives?  

¿Te gusta la música rock? 

¿Tienes animales?  

Lær deg tallene på side 13 i boka. 

Skriv en kort samtale mellom deg og en 

spansk ungdom, der begge forteller litt 

om seg selv (søsken, kjæledyr, 

musikksmak) 

 

KRØ 8A Svømming, 8 B,C,D 

Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  
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Arbeidsplan uke 38 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Skrivebestillinger til 

lydbok 

 

Kontekst s. 340- 343 

Vi hører på lydbok på skolen og arbeider med oppgaver til bok.  

 

Repetisjon av grammatikk. 

MAT 

 

Brøk 

s. 64-71 

2.1, 2.2, 2.7, 2.9, 2.15, 2.21, 

2.28, 2.29, 2.32, 2.33 

2.2, 2.5, 2.8, 2.13, 2.19, 2.27, 2.30, 

2,31, 2.33, 2.34 

2.5, 2.6, 2.13, 2.14, 2.20, 2.27, 2.30, 

2.31, 2.34 

ENG 

 

Read pp 10 – 11 Learn the new words p .220 

Task 1. P. 12 

Learn the new words p .220 

Task 1 p. 12 

 

Learn the new words p .220 

Explain why English is a world 

language. 

NAT 

 

Fra encellet til flercellet 

organisme. 

Les s. 40-43 

Nevn tre ulike typer 

spesialiserte celler. 

 

Forklar sammenhengen mellom 

spesialiserte celler og vev, og 

beskriv hvordan et organ er satt 

sammen. 

Oppgave: 16, 20 

 

SAM 

 

Les s. 29 – 34 Svar på spørsmål 1,2 og 3 

s.30 

Svar på oppgave 8 s. 39 I hvor stor grad blir du påvirket av 

reklame? Kom med konkrete eksempler 

på ting du bare måtte ha! 

KRLE 

 

Å leve sammen 

 Les s. 99 – 103 

Gjør oppgave 1 s. 103 Gjør oppgave 1 og 2 s. 103 

 

Gjør oppgave 2 og 3 s. 103 

 

FSP 

 

Eng ford: Sang Vi jobber med sangen Vi jobber med sangen Vi jobber med sangen 

TYSK 

 

Kap.2 Sissy und Espen 

Tekst A  

Les tekst A 

Lær 5 gloser 

Les tekst A 

Lær 8 gloser 

Les tekst A 

Lær 12 gloser 

SPA 

 

Kap. 3: Mi club favorito 

Tallene fra 13-49 og farger 

 

Lær deg fargesangen på side 

17. Hva er favorittfargen din? 

Svar på spansk.  

 

Lær deg fargesangen på side 17. 

Les og oversett dialogen på side 17 

(gul og grønn). 

Lær deg fargesangen på side 17. Har du 

en favorittklubb? Hvilken farge har 

draktene og hvilket nummer har 

favorittspilleren din?  

VF     

KRØ 8A Svømming, 8 B,C,D 

Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D 

Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D 

Basistrening og utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  
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Arbeidsplan uke 39 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Lydbok 

 

Grammatikk 

Kontekst s. 343-344 

Vi hører på lydbok på skolen og arbeider med oppgaver til bok.  

 

Repetisjon av grammatikk. 

MAT 

 

Brøk og desimaltall 

s. 72-83 

(vurdering i uke 40) 

2.15, 2.21, 2.28, 2.29, 2.32, 2.33, 2.37, 

2.38, 2.43, 2.47, 2.54, 2.60, 2.70, 2.77, 

2.78, 2.80 

 2.30, 2,31, 2.33, 2.34,2.37, 2.38, 

2.43, 2.48, 2.62, 2.68, 2.72, 2.89, 

2.92, 2.93 

 2.20, 2.27, 2.30, 2.31, 2.34 

• egne oppgaver 

ENG 

 

Read  pp 16-17 

The Key 

 

Read pp. 20-21 

A Fish of the World 

Learn the new words p. 220.  

Answer the first question on task 7 p. 18 

Answer with a full sentence.  

 

Read pp. 20-21 two times. 

Learn the new words p. 220. 

Answer the second question on task 7 

p. 18 

Answer the first two questions on p. 

20.  

Learn the new words p. 220. 

Answer the third question on task 7 p. 

18 

 

Write in your own words what the 

text is about. 

NAT 

 

Kapittel 3 - Bakterier 

Les s. 50-53 

Oppgave: 1, 5 

 

Oppgave: 3, 5, 7 

 

Oppgave: 3, 13 

 

SAM 

 

Les s. 35 - 37 Svar på spørsmål 8 og 9 Svar på spørsmål 3 s. 38 Hvordan ville du reagert dersom en i 

klassen hadde røykt på skolen? Ville 

du reagert likt dersom det var en 

kjempegod venn eller en du ikke 

kjente noe særlig. 

KRLE 

 

Å leve sammen 

Les s. 116-120 

 

Prøv å forklare med egne ord hva en venn 

er. 

 

Gjør oppgave 1 s. 119 

 

Gjør oppgave 2 s. 119 

 

Eng.ford 

 

Eng ford: Sang Vi presenterer sangen Vi presenterer sangen Vi presenterer sangen 

TYSK 

 

 

Prøve i kap. 1 onsdag Øv på tallene, klesplaggene og les godt på tekstene. 

SPA 

 

Muntlig trening: 

Presentasjon 

Presentere deg selv på spansk i grupper. Hverandrevurdering og egenvurdering.  

KRØ 8A Svømming, 8 B,C,D 

Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening og 

utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening 

og utendørsaktiviteter.  

8A Svømming, 8 B,C,D Basistrening 

og utendørsaktiviteter.  
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Kalender 1.periodeplan 

  

 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
34 

 
 
 

     

Uke 
35 

 
 
 

     

Uke 
36 

ENG - 
presentasjon 
 
 

     

Uke 
37 

Nasjonale 
prøver 
 
 

     

Uke 
38 

Nasjonale 
prøver 
 
 

     

Uke 
39 

Tysk og spansk 
vurdering 
 
 

    Matematikk 
vurdering i 
uke 40 

 


