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INNHOLD 
 
 

Informasjon       side 3 

 

Norsk        side 4 

Engelsk       side 5 

Matematikk       side 6 

 

Kristendom, 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 

 

Musikk        side 14 

Kroppsøving       side 16 

Kunst og håndverk      side 17 

 

Fysisk aktivitet og helse     side 18 

Design og redesign      side 19 

Innsats for andre      side 20 

Teknologi i praksis      side 21 

Sal og scene       egen plan 

          

Arbeidsplan       side 22  

Kalender       side 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om forsidebildet: 

KRISTIAN FINBORUD er født i Porsgrunn, og bosatt i Voss. Han er utdannet ved Skien Tegne- og Maleskole og ved Statens 
Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen i tidsrommet 1983-88. Med titler som "Vi har fortsatt rosiner" og "På fisketur 
med bestefar" har han gjort stor suksess med sine humoristiske hverdagsmotiver fra fjellet, sjøen og golfbanen. 
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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 
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 3  KRLE – vurdering 

Uke 4  Fransk – muntlig presentasjon 

Uke 5  NAT – vurdering 

  Fransk – verbtest 

Uke 6  SAM – prøve 

  Tysk, Spansk – muntlig presentasjon 

Uke 7  MAT – prøve 

  ENG – muntlig presentasjon 

Uke 8  NOR – skriveøkt 

  ENG – skriveøkt  

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke 5  Førpremiere Gosenrevyen fredag 1. februar kl.12.00 

Uke 9  Vinterferie 

    

 

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

 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

  

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

Språk, litteratur og 

kultur 

 

 

 
. 

Samtale om form, innhold og formål i 

litteratur 
 

 

 

Skrive ulike typer tekster etter mønster av 

eksempeltekster 

 
Planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 

dem underveis 
 

 

Uttrykke seg med et variert ordforråd og 

mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 
 

 

 
Kontekst 

tekster 2 

 

Kontekst 8-

10 
 
Kap 4 
s. 108-118 
 
Kap 7  
s. 221-244 
 
Kap 10 
s. 356 og 362 

 

 

 

 

 

 
Muntlig 
Å lytte aktivt og forstå  

 
Skriftlig 
Å utvikle elevens evne til å 

planlegge tekster 

 
Lesing 
Å engasjere seg i tekster  

 
Regning 
Å skape helhetlig mening  
 
Digital  
Å skape og redigere ulike typer 

tekster og kommunisere med 

andre 
 

 

 

 

 
Analyserer og reflekterer 
• Skriver ulike typer tekster 
• Utformer og bearbeider egne 

tekster 
• Uttrykker seg med et variert 

ordforråd og mestrer formverk, 

ortografi og tekstbinding 

 
Forstår og tolker 
• Skriver ulike tekster.   
• Utformer egne tekster 
• Uttrykker seg med et variert 

ordforråd og mestrer tekstbinding 

 

Finner og henter ut informasjon 
• Skriver tekster  
• Mestrer tekstbinding  
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ENGLISH 

Topic Theme Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 

Language learning  

 

Oral 

Communication 

 

Written 

Communication 

 

 

 

 

Culture, society 

and literatur 
•  

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 

• Use central patterns for 

orthography, word inflection, 

sentence and text construction to 

produce texts 

Explain features of history and 

geography in Great Britain and the 

USA 

Discuss and elaborate on different 

types of English literature from 

English-speaking countries 

Create, communicate and converse 

about own texts inspired by English 

literature, films and cultural forms of 

expression 

•   

 

Key English 

textbook 8, 

Unit 5 

Horrible 

History 

 

 

 

Reading 

Create meaning by reading 

different types of texts. 

Writing  

Express ideas and opinions 

in an understandable and 

purposeful manner.  

Oral   

Listen, speak and interact 

using the English 

language. 

 

Numeracy 

Develop a repertoire of 

mathematical terms in 

English related to daily 

life. 

 

Digital tools 

Experience English texts in 

authentic situations. 

Analysis and evaluation 

• Uses central patterns for orthography, 

word inflection, sentence and text 

construction to produce texts 

• Expresses her-/himself fluently and 

coherently when discussing features of 

history in Great Britain 

Comprehension and usage 

• Writes a text with a vocabulary 

which is relevant to the topic. Uses 

grammar and text structure to 

produce texts 

• Explains features of history in Great 

Britain relevant to topic 

Reproduction of facts  

• Writes a text with some meaning 
 

• Expresses her-/himself using 

English 
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MATEMATIKK 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Statistikk 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

Algebra 

 

Gjennomføre undersøkelser og 

bruke databaser til å søke etter og 

analysere statistiske data og vise 

kildekritikk 

  

Ordne og gruppere data, finne og 

drøfte median, typetall, 

gjennomsnitt og 

variasjonsbredde, presentere data, 

og drøfte ulike dataframstillinger 

og hvilke inntrykk de kan gi. 

 

  

Behandle, faktorisere og forenkle 

algebrauttrykk, knyte uttrykkene 

til praktiske situasjoner, regne 

med formler, parenteser og 

brøkuttrykk (og bruke 

kvadratsetningene) 

 

 

 

Grunntall 8 

Kapittel 7 og 8  

  

Grunntall 8 Ekstra 

  
https://campus.inkrement.no/ 
 

Regneark 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere om og 

drøfte matematiske 

problemer. 

  

Skriving 

Bruke matematiske 

symboler til å løse 

problemer. 

  

Lesing 

Forstå symbolspråk for 

å skape mening i 

matematikkfaglige 

tekster. 

  

Regning 

Bruke varierte strategier 

og vurdere hvor 

rimelige svarene er. 

  

Digitale ferdigheter 

Bruke nettbaserte 

ressurser  

 

Analyserer og reflekterer 

• Analyserer statistiske data og viser 

kildekritikk 
• Drøfter ulike dataframstillinger og 

hvilke inntrykk de kan gi 
• Behandler og forenkler 

algebrauttrykk 
• Reflekterer over egenskapene ved to 

– og tredimensjonale figurer og 

bruker egenskapene i forbindelse 

med konstruksjoner og beregninger. 
Forstår og tolker 

• Forstår statistiske data og vise 

kildekritikk 
• Tolker ulike dataframstillinger og 

hvilke inntrykk de kan gi 
• Behandler algebrauttrykk 
• Bruker egenskapene ved to- og 

tredimensjonale figurer i forbindelse 

med beregninger. 
Finner og henter ut 

• Gjennomfører undersøkelser 
• Finner, ordner og grupperer data 
• Kan tegne grafer, og beskrive og 

veksle mellom ulike 

representasjoner 
• Kan løse noen enkle algebrauttrykk 
• Beskriver egenskaper ved to- og 

tredimensjonale figurer   

 

https://campus.inkrement.no/
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KRLE 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Jødedommen 

 

Islam 

 

 

 

 

 

Forklare særpreget ved islam og 

islamsk tro som livstolkning i forhold 

til andre tradisjoner: likhetstrekk og 

grunnleggende forskjeller 

 

Gi en oversikt over mangfoldet i islam, 

viktige historiske hendelser og islams 

stilling 

i Norge og verden i dag 

 

Beskrive og reflektere over særtrekk 

ved kunst, arkitektur og musikk knyttet 

til islam     

 

 

Horisonter 

8 

Kap. 3-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til, vurdere og gi andre 

respons. Ha forståelse for ulike syn 

og respektere andres oppfatninger. 

Skriftlig 

Drøfte og sammenligne med andre 

religioner 

Lesing 

Tolke og reflektere  

over faglige tekster 

Regning 

Bruke, tolke og forstå grafiske 

framstillinger. 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy 

 

Analyserer og reflekterer 

• Forklarer særpreget ved islam 

og 
sammenligner med andre 

religioner 

• Gir en oversikt over mangfoldet 

i islam og islams stilling i 

Norge og verden i dag. 
• Beskriver særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk knyttet til 

islam 
 

Forstår og tolker 

• Forklarer særpreget ved islam 
• Presenterer mangfoldet i islam 

og religionens stilling i Norge 

og verden i dag. 

• Forteller om særtrekk ved 

kunst, arkitektur og musikk 

knyttet til islam 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til særpreget ved islam. 
• Gjengir i korte trekk mangfoldet 

i islam 
• Finner eksempler på kunst, 

arkitektur og    musikk knyttet 

til islam. 
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 Samfunnsfag  
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Demokrati 

som styreform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordas indre 

krefter  

 

 

 

 

 

Gje døme på kva 

samarbeid, 

medverknad og 

demokrati inneber 

nasjonalt, lokalt, i 

organisasjonar og i 

skolen 

 

Gjere greie for ulike 

utfordringar for 

demokratiet, mellom 

anna representasjon 

frå urfolk og 

minoritetar 

 

 

Gjere greie for indre 

og ytre krefter på 

jorda, rørsler i 

luftmassane, 

krinsløpet til vatnet, 

vêr, klima og 

vegetasjon og drøfte 

samanhengar 

mellom natur og 

samfunn 

 

Demokrati på 5 minutt:  
https://www.nrk.no/video/PS*58661 
 

 

 

Maktfordelingsprinsippet i Norge: 
https://www.medielabben.no/artikkel/76312 
 

 

 

 

 

Vulkaner fra SNL 
https://snl.no/vulkan 
 

Muntlig 

Greier ut om hendelser og 

fakta og uttrykker egne 

meninger 

 

Skriving 

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 

utøver kildekritikk 

Analyserer og reflekterer  

• Kunne flere eksempler på hva 

som kjennetegner et 

demokrati. 

• Kunne reflektere over 

utfordringer i et demokrati, 

mellom anna representasjonen 

fra urfolk.  

• Kunne gjøre rede for hvordan 

makten i Norge er fordelt.   

 

Forstår og tolker 

• Peker på noen eksempler på 

hva som kjennetegner et 

demokrati.  

• Kan noen utfordringer som er i 

et demokrati, som ved 

representasjonen av urfolk.  

• Kunne si litt om hvordan 

makten i Norge er fordelt.  

 

Finner og henter ut informasjon 

• Gjengir informasjon om hva 

som kjennetegner et 

demokrati.  

• Forklarer noen trekk ved 

utfordringene i et demokrati.  

• Kan gjengi litt om 

maktfordelingen i Norge.  

https://www.nrk.no/video/PS*58661
https://www.nrk.no/video/PS*58661
https://www.medielabben.no/artikkel/76312
https://snl.no/vulkan
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Naturfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi og 

design 

 

 

 

Mangfold i 

naturen 

 

 

Undersøke og 

klassifisere rene stoffer 

og stoffblandinger [...] 

sure og basiske 

egenskaper 

 

Undersøker egenskaper 

til noen stoffer fra 

hverdagen [...] 

 

 

vurdere produktenes 

funksjonalitet, 

brukervennlighet og 

livsløp 

 

forklare hovedtrekk i 

teorier for hvordan 

jorda endrer seg og har 

endret seg gjennom 

tidene, og grunnlaget 

for disse teoriene 

Eureka! 8 

Kap. 8, 9 og 10 

 

Nettressurser: 

 

https://www.nrk.no/skole/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
• Formulerer testbare hypoteser, 

planlegger og gjennomfører 

undersøkelser av dem og diskuterer 

observasjoner og resultater i en rapport 
• Undersøker og klassifiserer [...] sure og 

basiske egenskaper 
• Forklarer og utdyper hvordan jorda 

endrer seg og har endret seg gjennom 

tidene, og grunnlaget for disse teoriene  

 
Forstår og tolker 
• Planlegger og gjennomfører 

undersøkelser og beskriver observasjoner 

og resultater i en rapport 
• Undersøker sure og basiske egenskaper 
• Forklarer og ulike teorier for hvordan det 

har utviklet seg 

 
Finner og henter ut informasjon 
• Skriver rapport 
• Vet forskjellen på sure og basiske 

løsninger 
• Beskriver hovedtrekk for hvordan jorda 

har endret seg gjennom tidene 

 

 

 

https://www.nrk.no/skole/
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Deutsch 

 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kunne snakke om  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

 

Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 

Samtale om dagligliv, personer og aktuelle 

hendelser i språkområdet og i Norge  

 

Auf 

Deutsch 1 

Kap. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket  

 

Lesing 

Forstår, utforsker  

og reflekterer over stadig 

mer utfordrende tekster 

 

Regning 

Bruke tall i praktisk 

situasjoner 

Digital  

Bruke digitale 

hjelpemidler som støtte 

til språklæringen 

Analyserer og reflekterer 
• Har eit rikt ordforråd og kan 

fortelle om 
Berlin, skole og fag 

• Behersker regelrett verbbøying  
• Kan si hva klokka er.  
• Kan spørre om når  en aktivitet 

starter og slutter. 
 

Forstår og tolker 
• Vet litt om Berlin 
• Kan litt om skole og fag 
• Kan noe om verb i nåtid 
• Kan noe om klokken 
 

Finner og henter ut 

informasjon 
• Vet litt om Berlin 
• Kan noen av glosene fra kapitlet  
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FRANÇAIS semaines 1-8 
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Español 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kunne snakke om 

fritid og skole 

 

Kunne snakke om 

hva du liker 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Gi uttrykk for egne meninger 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og 

i Norge  

 

 

¡Vale!1 

 

Materiale utdelt 

i timen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket  

 

Lesing 

Kunne forstå tilpassede 

tekster på målspråket 

 

Regning 

Bruke tall i praktisk 

situasjoner 

 

Digital  

Bruke digitale 

hjelpemidler som støtte 

til språklæringen 

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan fortelle hva du gjør på en vanlig 

dag  
• Kan spørre når en aktivitet starter og 

slutter, forstår og kan fortelle tidspunkt 
• Kan fortelle utfyllende om seg selv; 

interesser, fritid og skole, og om andre 

i familien 
• Kommuniserer fritt med god uttale og 

kjenner til de viktigste uttalereglene 
 

Forstår og tolker 

• Kan fortelle om skoledagen sin 
• Forstår og kan fortelle tidspunkt 
• Kan fortelle om seg selv; fritid og 

skole, og familien sin 
• Kommuniserer med forståelig uttale 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan noen skolefag på spansk  
• Kan si hvor mye klokka er 
• Kan fortelle om seg selv og familien 

sin 
• Leser med forståelig uttale 
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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. 

Identifisere kjennetegn ved ulike 

teksttyper og bruke disse i egen 

tekstproduksjon 

Framføre et program sammensatt 

av ulike uttrykksformer basert på 

egne eller andres tekster 

Lese og presentere et utvalg 

selvvalgt skjønnlitteratur og 

sakprosa 

  

Internett 

  

Selvvalgt 

litteratur 

  

Literacy 

assessment 

pack 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

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 

litteratur til andre 

• Gjenforteller en tekst med 

innlevelse og presis språkbruk 

• Bruker en hensiktsmessig 

muntlig og skriftlig 

uttrykksform. 

  

Forstår og tolker 

• Formidler egne opplevelser av 

litteratur til andre. 

• Gjenforteller en tekst med noe 

innhold og noe enkel 

språkbruk 

• Presenterer muntlig og 

skriftlig produkt med noe flyt 

og sammenheng. 

  

Finner og henter ut informasjon 

• Kan gjenfortelle innhold fra 

engelsk litteratur på norsk 

• Skriver en engelsk tekst med 

noe innhold 
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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 - digital musikk 

 

Tabulatur/akkordskjema 

 

Sangtekster 

 

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 
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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 

   

 Musikkplan vår 2019 

     8C/8D mandag 4.time 

 

8A/8B fredag 5.time 

UKE Sang Gitar Samspill 
 
UKE Sang Gitar Samspill 

uke 1 Juleferie 
 
uke 1 8B 8A1 8A2 

uke 2 8D 8C1 8C2 
 
uke 2 8B 8A1 8A2 

uke 3 8C 8D2 8D1 
 
uke 3 8A 8B2 8B1 

uke 4 8C 8D2 8D1 
 
uke 4 8A 8B2 8B1 

uke 5 8C 8D2 8D1 
 
uke 5 8A 8B2 8B1 

uke 6 8C 8D2 8D1 
 
uke 6 8A 8B2 8B1 

uke 7 8C 8D2 8D1 
 
uke 7 8A 8B2 8B1 

uke 8 8C 8D2 8D1 
 
uke 8 8A 8B2 8B1 

uke 9 Vinterferie Vinterferie Vinterferie 
 
uke 9 Vinterferie Vinterferie Vinterferie 

uke 10 8C 8D2 8D1 
 
uke 10 8A 8B2 8B1 

uke 11 8C 8D2 8D1 
 
uke 11 8A 8B2 8B1 

uke 12 8D 8C2 8C1 
 
uke 12 8B 8A2 8A1 
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Kroppsøving 
 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

 

 

Trene på og utføre danser fra 

ungdomskulturer og andre 

kulturer, og sammen med 

medelever skape enkle 

dansekomposisjonar. 

praktisere fair play ved å 

bruke egne ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre andre 

gode 

 

  

Utføre varierte og effektive 

svømmeteknikker over og 

under vann 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 reflektere 

• Samarbeider med både lærere og elever og bruker sine 

ferdigheter til å gjøre andre gode i dansen.  

• Oppmuntrer medelever, utfordrer egne fysiske grenser, 

søker jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og 

instrukser. 

• Hjelper medelever ved forklaring av øvelser ved hjelp 

av egen kunnskap. 

• Har meget god rytme og komme med forslag til ulike 

dansetrinn.  

• Får til grunnleggende trinn og turer og utfordrer seg 

selv etter beste evne uten å gi opp 

• Svømmer effektiv og med god teknisk utførelse på 

både mage og rygg 

Forstår og tolker 

• Samhandler med andre elever på en positiv måte. 

Følger regler og instrukser, gjør sitt beste 

• Følger takten i musikken i dansene og komme med 

forslag til ulike dansetrinn.  

• Får til noen grunnleggende trinn og turer og utfordrer 

seg selv etter beste evne uten å gi opp. 

• Er svømmedyktig på distanser over 25 meter på både 

mage og rygg.  

Finner og henter ut informasjon 

• Får til noen grunnleggende trinn og turer.  

• Følger takten i musikken i dansene. 

• Holder seg flytende på mage og rygg på distanser over 

10 meter 
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Kunst og håndverk 

 

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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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 
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DESIGN OG REDESIGN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20  

Innsats for andre  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Planlegging 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjenne til forutsetninger som ligger 

til grunn for frivillig arbeid 

planlegge praktiske tiltak som 

medfører sosial verdiskaping for 

valgt målgruppe 

Gjennomføre planlagte tiltak 

Følge etiske retningslinjer og tilpasse 

kommunikasjon og samhandling til 

valgt målgruppe 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Lytte til og delta i samtaler om ulike 

tema 
 
Skriftlig 
Formidle andres og egnes synspunkter 

på en tydelig og hensiktsmessig måte 
 
Lesing 
Finne nyttig informasjon. Utvikle evne 

til å tolke og forstå ulike tekster 
 
Regning 
Presentere, sammenligne, analysere og 

bruke statistisk materiale som 

illustrerer utvikling og variasjon 
 
Digital 
Bruke digitale hjelpemidler og utøve 

kildekritikk.  
 

 

 

Analyserer og reflekterer 
• Utvikle grunnleggende kunnskaper som 

ligger til grunn for frivillig arbeid.  

• planlegge praktiske tiltak som medfører 

sosial verdiskaping for valgt målgruppe. 

• Følge etiske retningslinjer og tilpasse 

kommunikasjon og samhandling til valgt 

målgruppe. 

• Presentere og vurdere det frivillige 

arbeidet ut fra erfaringer og samhandling 

med målgruppen og relevante aktører. 

Forstår og tolker 
• Kjenne til grunnleggende kunnskaper som 

ligger til grunn for frivillig arbeid. 

• planlegge noen praktiske tiltak som 

medfører sosial verdiskaping for valgt 

målgruppe. 

• Presenterer frivillig arbeid ut i fra 

erfaringer og samhandling med 

målgrupper.. 

Finner og henter ut informasjon 
• Har noen grunnleggende kunnskaper som 

ligger til grunn for frivillig arbeid. 

• planlegge praktiske tiltak.  

• Presentere frivillig arbeid. 
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Teknologi i praksis 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Undersøkelser 

 

 

 

 

 

 

 

Ideutvikling og 

produksjon 

 

Hovedprosjekt for 

perioden: Katapult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Sketchup 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vi leser 20 min hver norsktime på 

skolen. 

 

Skriveprosessen 

Kap 4: s. 114 - 117 

Skriveoppdrag:  

Skriveoppdrag: En halv side per 

oppdrag/tekst. 

Oppgavene ligger på Classroom. 

Skriveoppdrag: En halv til en side 

per oppdrag/tekst. 

Oppgavene ligger på Classroom. 

Skriveoppdrag: En side per 

oppdrag/tekst. 

Oppgavene ligger på Classroom. 

MAT 

 

Kap. 7- Statistikk 

Tegne diagrammer linjediagram, 

søyle- og stolpediagram 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 

7.9, 7.10  

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 

7.9, 7.10  

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 

7.9, 7.12 

ENG 

 

Read page 94 about Queen Victoria. Use the internet or books and write 

down 5 more facts about Queen 

Victoria.   

Read the poem: The Song of The 

Shirt page 96.  Practise to read the 

poem aloud.   

Read the poem: The Song of The 

Shirt page 96.  Write in your own 

words what the poem is really about. 

SAM 

 

Kapittel 5, Demokrati som 

styreform.  

I boken: Samfunnskunnskap 8 - 10 

Les s. 85 - 92 (For uke 1 og 2) 

For uke 1 og 2:  

Gjør oppgave 2 og 3 s. 90.  

Skriv også 5 setninger om der du 

forklarer litt om den norske 

grunnloven.  

For uke 1 og 2:  

Skriv en kvart til en halv side om 

ukens tema, disse ordene skal være 

nevnt: Naturretten, middelalderen, 

liberalismen, filosofer og 

maktfordelingsprinsippet.   

For uke 1 og 2:  

Skriv over en halv side om ukens 

tema, disse ordene skal være nevnt: 

Naturretten, middelalderen, 

liberalismen, john locke, filosofer og 

maktfordelingsprinsippet.   

NAT 

 

Kapittel 8 Syrer og baser - fra mat 

til miljø 

Les s. 130-131 

• Egenskaper til syrer og 

baser 

 

Noter ned egenskaper for sure og 

basiske løsninger. 

Hva vil det si at en syre og base 

nøytraliserer hverandre? Ta i bruk 

begrepene sur og basisk løsning når 

du forklarer dette i en tekst. 

 

Hva vil det si at en syre og base 

nøytraliserer hverandre? Ta i bruk 

begrepene sur og basisk løsning. 

 

Forklar i hvilke tilfeller en ville 

brukt fenolftalein som en indikator. 

KRLE 

 

Les s 63 - 68 For uke 1 og 2: 

Skriv tre faktasetninger om 

“ortodokse jøder” og tre 

faktasetninger om “ikke ortodokse 

jøder”. 

For uke 1 og 2: 

Skriv et avsnitt om “ortodokse 

jøder” og et avsnitt om “ikke 

ortodokse jøder”.  

 

For uke 1 og 2: 

Velg en av de to hovedretningene 

innen jødedommen: “ortodoks” og 

“ikke ortodokse jøder”. Skriv en 

tekst om denne retningen. (Ca en 

halv side). Bruk flere kilder enn 

læreboka, og husk å skrive ned de 

kildene du bruker. 



 23  

Arbeidsplan uke 2 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vi leser 20 min hver norsktime 

på skolen. 

 

Skriveprosessen 

Kap 4: s. 114 - 117 

Skriveoppdrag:  

 

Skriveoppdrag: En halv side per 

oppdrag/tekst. 

Oppgavene ligger på Classroom. 

Skriveoppdrag: En halv side per 

oppdrag/tekst. 

Oppgavene ligger på Classroom. 

Skriveoppdrag: En halv side per 

oppdrag/tekst. 

Oppgavene ligger på Classroom. 

MAT 

 

Kap. 7- Statistikk 

Tegne diagrammer 

linjediagram, søyle- og 

stolpediagram 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 

7.8, 7.9, 7.10  

 

 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 

7.8, 7.9, 7.10  

 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 

7.8, 7.9, 7.12 

 

ENG 

 

Read page 94 about Queen 

Victoria. 

Use the internet or books and 

write down 5 more facts about 

Queen Victoria.   

Read the poem: The Song of The 

Shirt page 96.  Practise to read 

the poem aloud.   

Read the poem: The Song of The 

Shirt page 96.  Write in your own 

words what the poem is really 

about. 

 

SAM 

 

Kapittel 5, Demokrati som 

styreform.  

Les s. 85 - 92 (For uke 1 og 2) 

For uke 1 og 2:  

Gjør oppgave 2 og 3 s. 90.  

Skriv også 5 setninger om der du 

forklarer litt om den norske 

grunnloven.  

For uke 1 og 2:  

Skriv en kvart til en halv side om 

ukenes tema, disse ordene skal 

være nevnt: Naturretten, 

middelalderen, liberalismen, 

filosofer og 

maktfordelingsprinsippet.   

For uke 1 og 2:  

Skriv over en halv side om 

ukenes tema, disse ordene skal 

være nevnt: Naturretten, 

middelalderen, liberalismen, john 

locke, filosofer og 

maktfordelingsprinsippet.   

 

NAT 

 

Kapittel 8 Syrer og baser - fra 

mat til miljø 

Les s. 130-131 

Egenskaper til syrer og baser 

 

Noter ned egenskaper for sure og 

basiske løsninger. 

 

 

 

 

Hva vil det si at en syre og base 

nøytraliserer hverandre? Ta i 

bruk begrepene sur og basisk 

løsning når du forklarer dette i en 

tekst. 

Hva vil det si at en syre og base 

nøytraliserer hverandre? Ta i 

bruk begrepene sur og basisk 

løsning. 

 

Forklar i hvilke tilfeller en ville 
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   brukt fenolftalein som en 

indikator. 

 

KRLE 

 

Les s 63 - 68 Skriv tre faktasetninger om 

“ortodokse jøder” og tre 

faktasetninger om “ikke 

ortodokse jøder”. 

Skriv et avsnitt om “ortodokse 

jøder” og et avsnitt om “ikke 

ortodokse jøder”.  

 

Velg en av de to hovedretningene 

innen jødedommen: “ortodoks” 

og “ikke ortodokse jøder”. Skriv 

en tekst om denne retningen. (Ca 

en halv side). Bruk flere kilder 

enn læreboka, og husk å skrive 

ned de kildene du bruker. 

 

Spansk 

 

Repetisjon av ulike emner  Jobbe med oppgaver til ulike emner du får i timen. 

Fransk 

 

Nektende setninger (s.69) 

Oppgaveark - nektelse  

 

Les mots de la semaine 

Til tirsd : “Ma chambre”.  

Til onsd: “Les couleurs”  

 

Skriv to nektende setninger:  

1) pronomen “je” og verb 

“aimer” 

2) pronomen “il” og verb “avoir”  

 

Skriv tre nektende setninger hvor 

du bruker forskjellige verb og 

pronomen.  

Skriv fem nektende setninger 

hvor du bruker forskjellige verb 

og pronomen.  

Tysk 

 

Kap. 4  In Berlin s 68 

Text A 

Les tekst A 

Lær 4 gloser 

Les tekst A 

Lær 5 gloser 

Oppgave A 1 

Les tekst A 

Lær 7 gloser 

Oppgave A1 og A3 
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Arbeidsplan uke 3 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vi leser 20 min hver norsktime 

på skolen. 

 

Kniv! Tekster 2 s. 62 

Å skrive spennende 

Kontekst s.234-237. 

Les novellen 

 

Oppgave 1, 2 og 3 s. 239 

Les novellen 

 

Oppgave 1, 2 og 3 s. 239 

Les novellen 

 

Oppgave 1, 2 og 3 s. 239 

MAT 

 

Kap. 7- Statistikk 

Undersøkelser og resultater 

variasjonsbredde, gjennomsnitt, 

median, typetall 

7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 

7.39, 7.40, 7.44, 7.45 

Vi øver mer side 207-210 

 

7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.41, 

7.43, 7.44, 7.45 

Vi øver mer side 207-210 

 

7.32, 7.35, 7.36, 7.38, 7.41, 7.43, 

7.45 

 Vi øver mer side 207-210 

ENG 

 

Read pp 98 – 99: Vile Victorians. 

Learn the new words to the text. 

Do task 1 p. 100. Do task 9 page 101, write a text 

of about ½ a page. 

Do task 6 page 100, write a text 

of about ½ a page about child 

labour today. 

 

SAM 

 

Menneskerettigheter og 

Hvordan arbeider Stortinget. 

Les s. 92 - 95.  

Gjør oppgave 7 og 8 s. 94.  

+ Dersom du vil, gjør oppgave 7 

på side 105.  

 

Gjør oppgave 7 og 8 s. 94, samt 

oppgave 7 på side 105. Det er 

169 representanter i stortinget, du 

skal finne ut hvilke som er fra 

Rogaland og hvilke partier de 

representerer.  

 

Gjør oppgave 5 - 8 s. 94.  

Det er 169 representanter i 

stortinget, du skal finne ut hvilke 

som er fra Rogaland og hvilke 

partier de representerer.  

 

NAT 

 

Les s. 132-135 

• pH-verdier 
• Farer ved syrer og baser 

 

 

 

 

Tegn opp pH-skalaen med 

verdier, og gi eksempler på et 

surt og et basisk stoff. 

 

 

 

 

 

Hva vil det si å fortynne en 

løsning, illustrer dette ved bruk 

av pH-skalaen. 

 

 

 

 

Hva vil det si å fortynne en 

løsning, illustrer dette ved bruk 

av pH-skalaen. 

 

Skriv to avsnitt om farer ved 

syrer og baser - trekk inn 

eksempler fra side 134-135. 
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KRLE 

 

Prøve i jødedommen Repetisjon og forberedelse til prøve  s. 47 -66 

Spansk 

 

Kap. 9A: «En el colegio» side 

40-42 

Klokka 

Øv på nye gloser på quizlet 

 

Se på timeplanen på side 42. 

Hvilke dager har Felipe 

matematikk og hvilke dager har 

han musikk? Når starter og 

slutter han på skolen?   

 

Når starter og slutter du på 

skolen? Hvilke fag har du på 

mandager? 

Ta utgangspunkt i din egen 

timeplan. Skriv når de ulike 

timene starter og slutter på en 

valgfri fag. Husk å ta med 

friminutt og matpause. 

Fransk 

 

Rommet mitt 

“Il y a” og “c’est” (s. 82) 

 

Les mots de la semaine 

Til tirsd: “Où est ?”  

 

Vi forbereder oss på å presentere rommet vårt muntlig. Husk at 

Quizlett-settene må repeteres for å læres 😉 

  

Tysk 

 

Kap. 4 In Berlin 

Tekst B s 70 

Verb i nåtid (presens) s 77 

 

Les tekst B 

Oppgave A 5 

Les og oversett tekst B 

Oppgave A4 og A5 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst B 

Oppgave A4 og A5 

Lær 12 gloser 

...  

VF 
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Arbeidsplan uke 4 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vi leser 20 min hver norsktime. 

på skolen.  

 

Les “Frosten kom tidlig” 

Tekster 2 s. 189  

 

Les novellen og svar på 

spørsmålene. 

 

Skriveoppdrag fra lærer 

Les novellen og svar på 

spørsmålene. 

 

Skriveoppdrag fra lærer 

Les novellen og svar på 

spørsmålene. 

 

Skriveoppdrag fra lærer 

MAT 

 

Kap.8  

Algebra – introduksjon, lage 

formler, verdien av et uttrykk 

Se videoene 6.1, 6.2, 6.3 på 

http://campus.inkrement.no/6117

2596 

 

8.1, 8.2, 8.3, 8.15, 8.16, 8.17, 

8.27, 8.28, 8.29, 8.30 

 

 

8.5, 8.6, 8.7, 8.17, 8.18, 8.19, 

8.29, 8.31, 8.32, 8.34 

 

 

8.5, 8.8, 8.9, 8.20, 8.21, 8.22, 

8.33, 8.34, 8.35, 8.36 

 

 

ENG 

 

Read The Diary of Tilly 

Middelton, pp 106 – 107. 

Learn the new words to the text. 

Read the text about The Tower of 

London, pp 102 – 103.   

Write 5 – 10 sentences about the 

drawing on those two pages. 

 

Do task 12 page 108. Do task 14 page 108. 

SAM 

 

Politiske partier, Stortingsvalg, 

regjeringen og 

parlamentarisme.  

Les s. 96 - oppgavene s. 99.  

Gjør oppgave 11, 14 og 15 s. 99.  Forklar disse emnene med dine ord: 

Stortingsvalg, koalisjonsregjering, 

representanter i stortinget og 

styringsformen parlamentarisme.  

Forklar disse emnene med dine ord: 

Stortingsvalg, koalisjonsregjering, 

representanter i stortinget, 

kabinettspørsmål og styringsformen 

parlamentarisme.  

 

NAT 

 

Les s. 136-139 

Kjekt å vite om syrer og baser 

 

Repetisjon- 

 

Vurdering i uke 5 

Hvorfor kan vi nøytralisere sure 

innsjøer med kalk? 

Hvordan kan regnvann være surt? 

 

Hvorfor kan vi nøytralisere sure 

innsjøer med kalk? 

Hvordan kan regnvann være surt? 

Hvorfor kan vi bruke svake syrer 

som konserveringsmiddel? 

 

 

Utfordring side 137. 

 

 

 

 

 

http://campus.inkrement.no/61172596
http://campus.inkrement.no/61172596
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KRLE 

 

Islam 

Les s 72-74 

Forklar begrepene: 

underkastelse, 

umma, Allah, profet, hadith 

Gjør oppgave 6 s 79 

Forklar begrepene: 

underkastelse, 

umma, Allah, profet, hadith 

 

Gjør oppgave 6 s 79 

Forklar begrepene: 

underkastelse, 

umma, Allah, profet, hadith 

Spansk 

 

Jobbe med presentasjon:  

“Yo y mi familia” 

Vi jobber med muntlig presentasjon, her må du jobbe godt både på 

skolen og hjemme. Oppgave deles ut i timen og på classroom. 

 

Fransk 

 

Rommet mitt 

Muntlig presentasjon 

Vi jobber sammen med en muntlig presentasjon av rommet vårt. 

Setningene skal læres utenat og presenteres i klassen (tre setninger til 

tirsdag og to setninger til fredag).  

 

Tysk 

 

Kap.4 In Berlin  

Tekst C, s 72 

Verb i nåtid(presens) s 77 

 

Les tekst C  

Lær 4 gloser 

Les og oversett tekst C 

Lær 7 gloser 

Skriv 2 setninger med verb i 

nåtid. 

 

Les og oversett tekst C 

Lær 11 gloser 

Skriv 4 setninger med verb i 

nåtid 

...  

VF 
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Arbeidsplan uke 5 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vi leser 20 min hver norsktime 

på skolen.  

 

“Eg står her og skal slå opp med 

ei jente” Tekster 2 s. 15 

Dramatisering 

 

Les novellen og svar på 

spørsmålene 

 

Skriveoppdrag fra lærer 

 

Les novellen og svar på 

spørsmålene 

 

Skriveoppdrag fra lærer 

 

Les novellen og svar på 

spørsmålene 

 

Skriveoppdrag fra lærer 

 

MAT 

 

Kap.8  

Algebra – bokstavregning, 

parenteser 

Se videoen 6.4 på 

http://campus.inkrement.no/6117

2596 

 

8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.66, 8.67, 

8.71, 8.78, 8.79, 8.80 

 

 

8.50, 8.51, 8.52, 8.55, 8.68, 8.69, 

8.71, 8.79, 8.81, 8.82 

 

 

8.51, 8.57, 8.58, 8.59, 8.69, 8.70, 

8.71, 8.81, 8.82, 8.83 

 

 

ENG 

 

Read the text; The Industrial 

Revolution pp 110 – 111. Learn 

the new words to the text. 

What is meant by The Industrial 

Revolution? 

What are The Flying Shuttle and 

The Spinning Jenny? 

 

Do task 19 page 114. Read p. 112-113. Write down 5-

10 keywords and practice to 

retell the story by use of those 

keywords. 

SAM 

 

Sametinget, ulike statsformer 

og styresett.  

Les s. 99 - 103 

 

 

Hva er sametinget?  

Hvilke forskjeller trur du det er i 

land som har diktatur i forhold til 

land som har demokrati?  

Hva er sametinget?  

Hvilke ulike statsformer og 

styresett har man, skriv også litt 

om hvordan de fungerer.  

Les og skriv litt om hvorfor samene 

har sin egen nasjonaldag. 
https://www.fn.no/Om-FN/FN-

dager/Kalender/Samenes-nasjonaldag 
Hvilke ulike statsformer og styresett 

har man, skriv også litt om hvordan 

de fungerer. 

 

NAT 

 

Prøve tirsdag i kap.8 

 

Kapittel 9 - Teknologi og design 

Les s. 148-159 

Velg et produkt fra hverdagen din som du kan analysere. På side 

150-151 står det om hvordan du analyserer et produkt. 

http://campus.inkrement.no/61172596
http://campus.inkrement.no/61172596
https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Samenes-nasjonaldag
https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Samenes-nasjonaldag


 30  

KRLE 

 

Les s 75-79 Skriv ned de fem søylene. 

Gjør oppgave 4 s 79 

 

Gjør oppgave 2, 4 og 5 s 79 Gjør oppgave 3 og 7 s 79 

Spansk 

 

Jobbe med presentasjon: 

“Yo y mi familia” 

Vi jobber med muntlig presentasjon, her må du jobbe godt både på 

skolen og hjemme. Oppgave og informasjon ligger på classroom. 

Frist for innlevering av presentasjon og manus fredag 1.2 

 

Fransk 

 

Vi repeterer verb (s. 50 + s. 36) 

Oppgaveark - verb 

Verbtest, onsdag 

 

Les mots de la semaine 

Til tirsd: “Verbet aller” 

 

Gjør oppg 1 og 2 på verb- arket 

som du finner i Classroom 

 

Gjør oppg 1 - 3 på verb- arket 

som du finner i Classroom 

Gjør oppg 4 på verb- arket som 

du finner i Classroom 

Tysk 

 

Kap. 4 In Berlin 

Tekst D,E og F s 74-75 

Verb i nåtid (presens) s 77 

 

Les tekst D og E 

Lær å si et klokkeslett på tysk 

Les og oversett tekst D og E 

Oppg. A13 

Les og oversett tekst D og E 

Lær noen gloser 

Oppg. A13 

...  

VF 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31  

Arbeidsplan uke 6 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vi leser 20 min hver norsktime 

på skolen.  

 

“Mafioso”  

Tekster 2 s. 36  

 

Skriveoppgave 

Les novellen og svar på 

spørsmålene 

 

Skriveoppdrag fra lærer 

Les novellen og svar på 

spørsmålene 

 

Skriveoppdrag fra lærer 

Les novellen og svar på 

spørsmålene 

 

Skriveoppdrag fra lærer 

MAT 

 

Kap.8  

Videre arbeid med algebra 

8.92, 8.93, 8.105, 8.107, 8.108, 

8.109, 8.111, 8.112, 8.113, 8.116 

8.102, 8.103, 8.106, 8.109, 8.114, 

8.117, 8.118, 8.121, 8.122, 8.123 

8.102, 8.103, 8.106, 8.109, 8.110, 

8.115, 8.118, 8.119, 8.120, 8.122 

ENG 

 

Oliver Twist 

 

Write about the film. Use the worksheet the teacher will give you. 

You are allowed to bring that worksheet at the writing-session. 

SAM 

 

Repetisjon - Prøve.  

Les s. 85 - 104.  

Repetisjon frem mot prøven.  Repetisjon frem mot prøven.  Repetisjon frem mot prøven.  

NAT 

 

Kapittel 9 - Teknologi og design 

Les s. 148-159 

 

Bruk produktet du valgte sist uke og forklar trinnene i 

designprosessen for ditt valgte produkt. 

KRLE 

 

Les s 81 - 88 Gjør oppgave 1 s 83 

Forklar begrepene: kalif, sunna, 

sjia og profetier. 

 

Gjør oppgave 3 s 83 og 1 s 88 

Forklar begrepene: kalif, sunna, 

sjia og profetier. 

Gjør oppgave 2 s 83 og 3 s 88 

Forklar begrepene: kalif, sunna, 

sjia, martyr og profetier. 

Spansk 

 

Muntlig presentasjon Denne uka må du være klar for presentasjon for lærer og en gruppe 

medelever. 

 

Fransk 

 

Spørsmål på fransk 

Stille og svare på spm 

Mumle Bingo  

Les mots de la semaine 

Til tirsd: “Des questions” 

Lag og les inn to spørsmål med 

tilhørende svar på Showbie. 

 

Lag og les inn tre spørsmål med 

svar på Showbie.  

 

Lag og les inn minst tre spørsmål 

med svar på Showbie.  

Tysk 

 

PRØVE I KAP. 4 

ONSDAG 

Les på tekster, gloser, klokke og verb 
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Arbeidsplan uke 7 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

“Blodspor” s. 11  

 

Dramatisering  

 

Les novellen og svar på 

spørsmålene 

Skriveoppdrag fra lærer 

Les novellen og svar på 

spørsmålene 

Skriveoppdrag fra lærer 

Les novellen og svar på spørsmålene 

Skriveoppdrag fra lærer 

MAT 

 

Vi repeterer:kap 5, 7 og 8 

 

Husk vurdering torsdag 

Utvalgte oppgaver 

 

 

Utvalgte oppgaver 

 

 

Utvalgte oppgaver 

 

ENG 

 

Oral presentation Oral presentation Oral presentation Oral presentation 

SAM 

 

Jordas indre krefter - 

Land og hav i bevegelse.   

Les s. 25 - 31 

I boken Geografi 8 

 

Les ekstra godt side 30 og 31, og 

forklarer hvordan store fjellkjeder 

som Alpene og Himalaya har blitt 

til.  

Gjør oppgave 2-5 s. 32.  Gjør oppgave 2 - 6 s. 32.  

NAT 

 

Kapittel 13 - Historien om 

jorda 
Les s. 218-225 

Lag et to-kolonne-notat som 

inkluderer alle de uthevede begrepene 

fra side 218-225. 

 

Nøkkelspørsmål 1-3 på side 219, 221 

og 223. 
Sørg for at du tar i bruk de uthevede 

begrepene fra side 218-225. 

 

Nøkkelspørsmål 1-3 på side 219, 221 og 

223. 
Skriv utfyllende og ta i bruk de 

uthevede begrepene fra side 218-225. 

KRLE 

 

Les.s.89-95 

“Å være muslim i Europa i dag” 

Diskuter hva dere tror vil være de største utfordringene for en muslimsk 

ungdom som flytter til Norge. Skriv ned noen av punktene du kommer 

fram til. I grupper på skolen diskuterer vi hvilke punkter dere mener er 

viktigst.  

 

Spansk 

 

9B: «El día de Felipe» side 

43-44 

Hvilke fag liker du på skolen og 

hvilke fag liker du ikke? 

¿Qué dia es? Hvilken dag dag er 

det? Se på timeplanen på s. 42.  

1. Felipe tiene lengua a las nueve.  

2. Tiene inglés por la tarde. 

3. Tiene geografía por la mañana.  

 

Hvordan ser en vanlig dag ut for 

deg? Når spiser du frokost, når går 

du til skolen, når starter første time, 

osv. Se s. 43-44. 
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Fransk 

 

Des questions (spørsmål) 

Uttaleregler 

Quiz, quiz, bytt 

 

Les mots de la semaine 

Til tirsd: “Des questions 2” 

 

Skriv tre spørsmål som vi kan 

bruke i den muntlige aktiviteten 

Quiz, quiz, bytt 

 

Skriv minst tre spørsmål som vi 

kan bruke i den muntlige 

aktiviteten Quiz, quiz, bytt 

Skriv minst tre spørsmål som vi kan 

bruke i den muntlige aktiviteten 

Quiz, quiz, bytt 

Tysk 

 

Kap. 5 Im Wienerwald 

Teskst A 

 

Les tekst A 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 12 gloser 

Svar på A1 

...  

VF 
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Arbeidsplan uke 8 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Skriftlig vurdering: Tekstskriving    

MAT Spesielle firkanter – kvadrat, 

rektangel, parallellogram, 

sirkelen, måling av lengde 

http://campus.inkrement.no/61

172596 

9.2, 9.6, 9.7, 9.10, 9.11, 9.16, 

9.17, 9.18, 9.23, 9.26 

9.3, 9.4, 9.7, 9.11, 9.12, 9.16, 

9.17, 9.18, 9.24, 9.38 

9.3, 9.4, 9.7, 9.9, 9.13, 9.16, 9.21, 

9.26, 9.28, 9.39, 9.43 

ENG 

 

Prepare writing-session. Look at texts you have written earlier and the comments you have received. What are you good at? What do you 

need to improve? What is your next step?  

 

SAM 

 

Jordas indre og ytre krefter - 

Vulkaner. Les s. 32 - 39 

Se på kartet på s. 32, hvor i 

verden er vulkanene mest aktive? 

Hvorfor har vi ikke aktive 

vulkaner i Norge?  

 

Gjør oppgave 7 - 10 s. 39.  

Se på kartet på s. 32, søk opp 

noen aktive vulkaner og legg til 

navn, tilhørighet og bilder.  

Gjør oppgave 9 - 12 s. 39.  

Se på kartet på s. 32, søk opp 

noen aktive vulkaner og legg til 

navn, tilhørighet og bilder.  

NAT 

 

Kapittel 13 - Historien om jorda 
Les s. 226-233 
 

   

KRLE 

 

Repetisjon av islam Repetisjon av kapittelet s. 72- 95 

Spansk 

 

Oppsummering og repetisjon Vi repeterer ulike temaer: Tall, klokka og verb. Oppgaver ligger på 

classroom. 

Fransk 

 

Ukedager og klokka  

Regla om dagene (s. 94) 

 

Les mots de la semaine 

Til tirsd: “L’heure”  

Til onsd: “Ma semaine”  

 

Skriv med ord følgende 

klokkeslett på fransk: 

1) 1200 

2) 1530 

3)  1415 

 

Skriv med ord følgende 

klokkeslett på fransk: 

1) 2400 

2) 1730 

3) 2155 

Oppgave 4b s. 95 

Skriv med ord følgende 

klokkeslett på fransk: 

1) 2400 

2) 1730 

3) 2155 

Oppgave 4a og 4b s. 95 

Tysk 

 

Kap.5 Im Wienerwald 

Tekst B 

Lær navnet på 4 dyr på tysk Les tekst B 

Lær navnet på 9 dyr. 

Les og oversett tekst B 

Lær navnet på 12 dyr 

http://campus.inkrement.no/61172596
http://campus.inkrement.no/61172596
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Kalender 4.periodeplan 

  

 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
1 

      

Uke 
2 

      

Uke 
3 

KRLE    Vurdering i 
KRLE 8B 

Vurdering i 
KRLE 8A, 8C 

Uke 
4 

   Fransk muntlig 
presentasjon 

  

Uke 
5 

Naturfag vurdering   Naturfag 
vurdering 8C 

Fransk - 
verbtest 

 Førpremiere 
Gosenrevyen 
kl. 12 

Uke 
6 

Samfunnsfag 
prøve.  

 

 

  Prøve i tysk 
kap. 4 
Spansk muntlig 
presentasjon 

Samfunnsfags-
prøve 8B 

Samfunnsfag-
prøve 8C 

Uke 
7 

Vurdering i 
matematikk for 8 
trinn- to timers 
prøve 

 
Muntlig 
presentasjon 
engelsk 

   8A- Matte 
8B-Matte 
8C-Matte 
8D-Matte 

Frist levere 
presentasjon 
engelsk 
 
 

 

Uke 
8 

  1,5 skriveøkt i 
norsk 8D 

 
1,5 t skriveøkt 
8b engelsk 

1,5 t skriveøkt 
8a engelsk 

 1,5 skriveøkt i 
norsk 8A 

 
1,5 t skriveøkt 
engelsk 8c og 
8d 

 


