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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 2  ENG – skriftlig vurdering 

KRLE – prøve 

 

Uke 3  SAM – prøve 

   

Uke 4  NAT – prøve 

 

Uke 5  ENG fordypning – muntlig presentasjon 

  Tysk og spansk – prøve 

 

Uke 6  ENG – samtale/presentasjon 

  Fransk - prøve 

 

Uke 8  NOR – skriveøkt 

  KRLE - prøve 

   

 

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke 4  Danselabben - DKS 

Uke 5  Førpremiere Gosenrevyen fredag 2. februar kl.12.00 

Uke 7  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 

• Samtaler om form, innhold og 

formål i litteratur 

• Skriver ulike typer tekster 
• Utformer og bearbeider egne 

tekster 
• Uttrykker seg med et variert 

ordforråd og mestrer formverk, 

ortografi og tekstbinding 
 

Forstår og tolker 

• Samtaler om innhold og formål 

i litteratur 
• Skriver ulike tekster.   
• Utformer egne tekster 
• Uttrykker seg med et variert 

ordforråd og mestrer tekstbinding 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Snakker om litteratur 
• Skriver tekster  
• Mestrer tekstbinding  
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Arbeidsplan i norsk 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

1 og 

2 

 

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. 

 

3  

 

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 

 

4 

 

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 

5 “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 
 

6 “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 

8 “Blodspor” s. 11  
 
Dramatisering  
Skriftlig vurdering: Tekstskriving 

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 
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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 

Understand the main content 

and details of texts one has 

chosen 

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 

Create, communicate and 

converse about own texts 

inspired by English literature, 

films and cultural forms of 

expression 
•   

 
A variety of 

individually 

chosen literature 

in English. 
 

Study sheet -     I 

Love Books 

 

Reading Logs 
 

 

 

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 
• Finds words and paragraphs in 

the texts according to the task, and 

uses examples to show their meaning 

in literary conversations. 

• Expresses own opinion and 

impression, with a high degree of 

fluency and accuracy. 

• Writes coherently, using clear 

language and structure. 

Comprehension and usage 
• Finds words and paragraphs in 

the texts related to the task, and is 

able to show understanding in literary 

conversations. 

• Uses basic structure, and writes 

texts that communicate clearly. 

• Shares own opinions and about 

selected literature, with a certain 

degree of accurate language 

Reproduction of facts 
• Selects words and paragraphs 

from texts to show in conversation. 

• Structures simple texts. 

• Communicates simple content in 

English 
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Work plan in English 

Week  Basis Reproduction  Usage and Comprehension Analysis and Reflection 

1 Oliver Twist - worksheet and 

conversations 
Finish your worksheet on the film Oliver Twist. You are going to bring this along for our written assignment in week 2 

2 Oliver Twist - Written exam at 

school. 

I love Books - Reading logs 

Bring the book you have chosen to school starting this week. 

3 I Love Books 

Discussing books in groups. 

Worksheet for week 3 can be found in Google Classroom. Fill in the types of words requested, and remember to write 

down the page number of the paragraphs you have chosen. 

This week the focus is on finding example paragraphs that make your book enjoyable. 

4 I Love Books 

Discussing books in groups. 

Worksheet for week 3 can be found in Google Classroom. Fill in the types of words requested, and remember to write 

down the page number of the paragraphs you have chosen. 

This week the focus is on finding example paragraphs describing a person,  several people or a place. 

5 I Love Books 

Discussing books in groups. 

Worksheet for week 3 can be found in Google Classroom. Fill in the types of words requested, and remember to write 

down the page number of the paragraphs you have chosen. 

This week the focus is on finding example paragraphs which remind you about something you have experienced, 

read or know from somewhere else. 

6 - 8 I Love Books                

 Literary conversations 

During these two weeks, you are going to present a review of the book you have read, OR take part in a prepared literary 

conversation in a group. 
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MATEMATIKK 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tall og 

algebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analysere sammensatte problemstillinger, 

identifisere faste og variable størrelser, koble 

sammensatte problemstillinger til kjente 

løsningsmetoder, gjennomføre beregninger og 

presentere resultatene på en hensiktsmessig 

måte.  

  

Ordne og gruppere data, finne og drøfte 

median, typetal, gjennomsnitt og 

variasjonsbreidd, presentere data, med og utan 

digitale verktøy, og drøfte ulike 

dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje. 

  

Behandle og forenkle algebrauttrykk, knyte 

uttrykka til praktiske situasjonar og rekne med 

formlar og parentesar. 

 

 

Grunntall 8  

Kapittel 5, 

6, 7 og 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samtale om matematikk, 

bruke presis 

fagterminologi og begrep. 

 

Skriving  

Bruke matematiske 

symbol til å løse problem. 

 

Lesing  

Forstå symbolspråk for å 

skape mening i 

matematikkfaglige tekster. 

 

Regning  

Bruke varierte strategier, 

gjøre overslag og vurdere 

hvor rimelige svarene er.  

Analyserer og reflekterer 
• Analyserer og kobler sammensatte 

problemstillinger til kjente 

løsningsmetoder. 

• Ordner og grupperer data, finner og 

drøfter median, typetal, gjennomsnitt og 

variasjonsbreidd, presenterer data, med 

og utan digitale verktøy, og drøfter ulike 

dataframstillingar og kva inntrykk dei 

kan gje. 

• Behandler og forenkler 

algebrauttrykk, knyter uttrykka til 

praktiske situasjonar og rekner med 

formlar og parentesar. 

Forstår og tolker 
• Analyserer og kobler 

problemstillinger til kjente 

løsningsmetoder 

• Ordner og grupperer data, finner 

median, typetal, gjennomsnitt og 

variasjonsbreidd, presenterer data, med 

og utan digitale verktøy. 

• Behandler og forenkler 

algebrauttrykk og rekner med formlar og 

parentesar. 

Finner og henter ut informasjon 
• Kobler noen problemstillinger til 

kjente løsningsmetoder 

• Finner typetal og gjennomsnitt. 

presenterer data, med og utan digitale 

verktøy. 

• Behandler enkle algebrauttrykk. 
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Arbeidsplan i matematikk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

1 Hvor lønner det seg å 

handle? 

Utenlandske penger 

Lønn & skatt 

s.150 - 158 

5.32, 5.33, 5.40, 5.42, 5.43, 5.48, 5.49, 

5.54, 5.55 

5.34, 5.35, 5.40, 5.44, 5.45, 5.51, 

5.53, 5.57, 5.58 

5.35, 5.45, 5.46, 5.53, 5.57, 5.58, 

5.59, 5.76, 5.77 

2 Hvis vi står fast 

s. 164 – 176 

 

Kopieringsoriginal s 115 6.63 - 6.71 Kopieringsoriginal s 149-150 

3 Statistikk 

s.182 - 195 + 204 – 207 

 

Gjør disse oppgavene i regneark: 7.1, 

7.2, 7.6, 7.8, 7.13, 7.14 

Gjør disse oppgavene i regneark: 

7.3, 7.4, 7.9, 7.10, 7.14, 7.15 

Gjør disse oppgavene i regneark: 

7.5, 7.12, 7.16, 7.17 

 

4 

 

Statistikk 

s. 196 - 200 

innleveringsoppgave 

 

Gjør disse oppgavene i regneark: 7.32, 

7.34, 7.35, 7.37, 7.39, 7.40, 7.44, 7.45 

Gjør disse oppgavene i regneark: 

7.34, 7.37, 7.38, 7.41, 7.42, 7.44, 

7.45 

Gjør disse oppgavene i regneark: 

7.34, 7.38, 7.42, 7.43, 7.45, 7.70 

 

5 

 

Algebra 

s. 214 - 222 

 

8.1, 8,4, 86, 8.15, 8.17, 8.19, 8.27, 8.30, 

8.33 

8.7, 8.9, 8.12, 8.20, 8.21, 8.22, 

8.34, 8.35, 8.37 

8.13, 8.14, 8.23, 8.24, 8.25, 8.46, 

8.47, 8.48 

6 Algebra 

s. 222 – 227 

 

8.49, 8.50, 8.52, 8.54, 8.56, 8.66, 8.67 8.51, 8.57, 8.59, 8.60, 8.68, 8.69, 

8.72, 8.74 

8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.70, 8.75, 

8.76, 8.77 

7 Vinterferie  

 

   

8 Algebra 

s. 228 – 233 

 

8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.92, 8.93, 8.95 8.82, 8.83, 8.84, 8.86, 8.97, 8.98, 

8.99, 8.100 

8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.101, 8.102, 

8.103, 8.104 
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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, viktige historiske hendelser og 

islams stilling i Norge og verden i 

dag. 
• Beskriver særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk knyttet til islam 
Forstår og tolker 

• Forstår særpreget ved islam 
Presenterer mangfoldet i islam, 

viktige historiske hendelser 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, viktige historiske hendelser og 

religionens stilling i Norge og 

verden i dag. 
• Finner eksempler på kunst, 

arkitektur og    musikk knyttet til 

islam. 
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Arbeidsplan i krle 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

1 

 

 

Les s 63 - 68 

 

Gjør oppgave 1 og 3 s 67 

 

Gjør oppgave 2 og 4 s 67 

 

Gjør oppgave 4 s 67 og 8 s 69 

2 

 

Prøve - Jødedommen PRØVE: kap.3 les s 47 -66 

 

3/4 

 

Kap. 5 

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 

 

5 

 

 

Les s 75-80 

 

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 

 

6 

 

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. 

7 Vinterferie  

8 Prøve - Islam 

 

PRØVE: les s 72 – 88   
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 Samfunnsfag  
Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie 

Kunne gjøre greie for indre og ytre 

krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, 

vannets kretsløp vær, klima og 

vegetasjon. Drøfte sammenhenger 

mellom natur og samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

Kunne gjøre greie for teknologiske og 

samfunnsmessige endringer som følge av 

den industrielle revolusjonen 

 

Geografi 

8 

 

Kap 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie 

8 

 

Kap 7 

Muntlig 

Sammenligne og analysere kilder 

og problemstillinger ved å bruke 

fakta, teorier, definisjoner og 

fagbegrep i innlegg og 

presentasjoner 

 

Skriving: 

Sammenligne og drøfte årsaker, 

virkninger og sammenhenger. 

 

Lesing: 

Utforske, tolke og reflektere over 

faglige tekster. 

 

Regning: 

Bruke, tolke og lage grafiske 

framstillinger 

 

Digitale verktøy: 

søke etter informasjon og utforske 

nettsteder. 

Analyse og vurderinger 

• Gjør rede for jordas indre og 

ytre krefter 

• Gjøre greie for hvordan 

jordas krefter har innvirkning 

på oss i dag. 

• Gjøre greie for teknologiske 

og samfunnsmessige 

endringer som følge av den 

industrielle revolusjonen 

Forståelse og anvendelse 

• Har kunnskap om jordas 

indre og ytre krefter. 

• Presenterer hvordan jordas 

krefter har innvirkning på oss 

i dag og/eller før i tiden 

• Har kunnskaper om følgene 

av den industrielle 

revolusjonen. 

Reproduksjon og faktakunnskap 

• Kjenner til noen av jordas 

indre krefter 

• Presenterer enkle fakta om 

jordas ytre krefter 

• Kunne presentere enkle fakta 

om den industrielle 

revolusjon 
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Arbeidsplan i samfunnsfag: 

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

1 Geografi  

s. 49 - 53 

Forklar begrepene: istid, tundra, marin 

grense, erosjon. Fortell om 

Nigardsbreen med egne ord. 

Se side 77. Gjør oppgave 1 og 3 Se side 77. Gjør oppgave 1 og 3 

2 Geografi 

s.27-45 

Forberedelse til prøve i uke 2 - Jordens indre krefter 

3 Geografi  

s. 27-45 

Prøve i kapittel 2 Jordens indre krefter 

4 Geografi 

s. 54 - 59 

Gjør “husker du?” s. 59 nr 1 og 2. 

Forklar begrepene U-dal, tinder, 

morenemateriell og flyttblokker 

Gjør “husker du” s.59 nr 1,2,3,4,5 

Forklar begrepene: Svaberg, U-dal, 

tinder, morenemateriell, brefront, 

flyttblokker 

Gjør “husker du” s.59 nr 1,2,3,4,5 

Forklar begrepene: Svaberg, U-dal, botnbre, 

egger, tinder, morenemateriell, brefront, 

flyttblokker. 

5 Geografi 

s. 60 - 68 

Gjør “husker du” s.66 nr 12 

Erodere, V-dal, delta og menader 

Gjør “husker du” s.66 nr 8,11 og 12 

Forklar begrepene: 

Erodere, canyon, V-dal, delta, 

meander og monsunregn 

Gjør “husker du” s.66 nr 8,11 og 12 

Forklar begrepene: 

Erodere, canyon, V-dal, delta, meander og 

kroksjø, monsunregn, drenere 

6 Geografi 

s. 69 - 77 

Gjør “husker du” 

s. 72 oppg 14 og 19 

s. 75 oppgave 20 og 24 

Forklar begrepene: 

Vandresanddyne, jordsmonn, 

vinderosjon, frostsprengning, 

solsprengning, grunnvann 

Forklar begrepene: 

Vandresanddyne, marehalm, jordsmonn, 

vinderosjon, frostsprengning, solsprengning, 

sur nedbør, grunnvann 

7  VINTERFERIE 

8 Historie 

s. 109 - 

112 

Gjør “husker du”  

s. 112 nr 2,3,4 

Gjør “husker du” 

s. 112 nr 4, 5, 6, 7 

Gjør “husk du” 

s. 112 3,4,5,6,7 
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Naturfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi og 

design 

 

 

 

 

 

 

Undersøke og klassifisere 

[...] sure og basiske 

egenskaper 

 

Undersøker egenskaper til 

noen stoffer fra hverdagen 

[...] 

 

Beskrive universet og ulike 

teorier for hvordan det har 

utviklet seg 

 

vurdere produktenes 

funksjonalitet, 

brukervennlighet og livsløp 

 

Eureka! 8 

Kap. 8, 9 og 

10 

 

Nettressurser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
• Beskriver universet og ulike teorier for 

hvordan det har utviklet seg 
Forstår og tolker 

• Planlegger og gjennomfører 

undersøkelser og beskriver 

observasjoner og resultater i en rapport 
• Undersøker sure og basiske egenskaper 
• Beskriver universet og ulike teorier for 

hvordan det har utviklet seg 
Finner og henter ut informasjon 

• Skriver rapport 
• Vet forskjellen på sure og basiske 

løsninger 
• Kjenner en teori for hvordan universet 

har utviklet seg 
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Arbeidsplan i naturfag 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

1 

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. 

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. 

 

2 

 

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. 

 

3 

 

Les s. 136-139 

• Kjekt å vite om 

syrer og baser 

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. 

4 Vurdering: Kap 8 

 

Repetere til prøve Repetere til prøve Repetere til prøve 

 

5 & 

6 

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. 

(Uke 6) Forklar trinnene i designprosessen for ditt valgte produkt. 

7 Vinterferie 

 

   

8 Kapittel 10 - Stjerner og 

galakser 

Les s. 166-169 

 

Tegn opp figuren på side 166, 

og forklar begrepene 

bølgefart, bølgelengde og 

frekvens. 

Oppgave 1 og 2 side 184 

 

Forklar begrepene linjespekter og 

spektrallinje. 

Utfordring side 169. 

 

Forklar hvordan elektromagnetisk 

stråling overfører energi. 
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Deutsch 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon  

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

 

• Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i egen 

språklæring 
 

• beskrive og vurdere eget arbeid 

med å lære det nye språket 
 

 

• forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

• skriver tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

• sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 
 

 

Auf Deutsch 1 

Kap. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og 

tale  

 

Skriftlig 

Bruker språket i stadig 

mer krevende 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over stadig 

mer utfordrende tekster 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Digitale verktøy 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan litt om Berlin 
• Kan litt om tysk skole 
• Kan skrive om skolefag og timeplan 
• Behersker å uttrykke verb i nåtid  
• Behersker klokken 
• Skriver tekster som forteller, 

beskriver og informerer 
 

Forstår og tolker 

• Vet litt om Berlin 
• Kan litt om tysk skole 
• Kan skrive litt om skolefag og 

timeplan 
• Kan noe om verb i nåtid 
• Kan noe om klokken 
• Skriver tekster som i noen grad 

forteller, beskriver og informerer 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Vet litt om Berlin 
• Kan noen av glosene fra kapitlet 
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Arbeidsplan i tysk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

1 Kap. 4 In Berlin  s 68 

Tekst A 

 

Les tekst A 

Lær 4 gloser 

Les tekst A 

Lær 5 gloser 

Opppgave A 1 

Les tekst A 

Lær 7 gloser 

A1 og A3 

 

2 

Kap. 4 In Berlin  

Tekst B s 70 

Verb i nåtid (presens) s 77 

Les tekst B 

Oppgave A5 

 

Les og oversett tekst B 

Oppg. A4 og A5 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst B 

Oppg. A4 og A5 

Lær 12 gloser 

 

3 

 

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 

 

4 

 

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 

 

5 

 

 

PRØVE I KAP. 4  TIRSDAG – Les på tekster, gloser, klokke og verb 

 

6 

 

Kap. 5 Im Wienerwald 

Tekst 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 

 

7  

 

Winterurlaub ☺ 

 

8 

 

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 
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FRANÇAIS semaines 1-8  

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Vurdere eget 

arbeid 

 

Kommunikasjon 

Beskrive rommet 

ditt 

Bruke “il y a” og 

“c’est” 

Litt om adjektiv 

Noen farger 

Noen stedsprep. 

Navn på 

ukedager 

Spørre og fortelle 

hva klokka er 

Ordenstall 

Verbene “aller” 

og “faire” 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfun 

Beskrive og vurdere 

eget arb. med å lære 

det nye språket 

 

Presentere ulike 

emner muntlig 

 

Skrive tekster som 

forteller, beskriver 

eller informerer 

  

Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse 

situasjoner 

 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

 

Bruke språklige 

strukturer og former 

for tekstbinding 

 

 

Fransk skole 

Ouverture 8 

Kap. 5 -7 

 

https://ouverture.portfolio.no/ 

 

Lenker på Google classroom 

 

Oppgaveark 

 

Quizlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over tekster. 

Skaffer seg innsikt på 

tvers av kulturer 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer 

og målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy 

for å møte autentisk 

språk 

Analyserer og reflekterer 

• Kan beskrive hvilke strategier han/hun bruker 

for å lære, og kan vurdere eget arbeid 

• Skriver utfyllende tekster, og varierer mellom 

forskjellige ord og strukturer vi har lært 

• Gir tydelige muntlige presentasjoner uten 

særlig bruk av manus 

 

Forstår og tolker 

• Bruker forskjellige læringsstrategier 

• Skriver gode tekster, og bruker ord og 

strukturer vi har lært 

• Gir muntlige presentasjoner med noe hjelp av 

manus 

• Kan reglene for bruk av “il y a” og “c’est” 

• Har et godt ordforråd når det gjelder 

beskrivelse av rommet sitt (farger, møbler, 

stedspreposisjoner) 

• Kan litt om adjektiver 

• Kan ukedagene, og kan bøye verbet “aller”  

 

Finner og henter ut informasjon 

• Gir en kort muntlig presentasjon ved å lese fra 

manus 

• Kan med hjelp gi en kort skriftlig 

presentasajon 

• Har et begrenset ordforråd når det gjelder 

beskrivelse av rommet sitt (farger, møbler, 

stedspreposisjoner) 

• Kan noen av ukedagene, og noen av 

bøyningene av verbet “aller”  

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

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

1 Ma chambre 

Ting på rommet 

Stedspreposisjoner 

Lær deg å uttale de fleste ordene i 

Quizlet-settene om ting på rommet 

farger.  

Lær deg å uttale og skrive de fleste 

ordene i Quizlet-settene om ting på 

rommet farger.   

Lær deg å uttale og skrive ordene  i 

Quizlet-settene om ting på rommet 

farger.  

Vi jobber med oppgaveark etter nivå, og forbereder oss på å presentere rommet vårt muntlig. 

Il y a og c’est + adjektiv + Pronociation s. 84 + personlig pronomen s. 88 

 

2 

Ma chambre 

Litt om adjektiv 

Lær deg å uttale preposisjonene på 

side 78. 

Lær deg å uttale og skrive 

preposisjonene på side 78. 

Lær deg å uttale og skrive 

preposisjonene på side 78. 

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).  

Oppgave med elever som stiller seg for bak etc 

3 Ma semaine 

Ukedager 

Klokka 

Lær deg å uttale de fleste ordene i 

Quizlet-settene om ukedager og 

klokka.  

Lær deg å uttale og skrive de fleste 

ordene i Quizlet-settene om ukedager 

og klokka.  

Lær deg å uttale og skrive ordene i 

Quizlet-settene om ukedager og 

klokka.  

4 Ma semaine 

Tallene 60-100 

Verbet “aller” 

Lær å bøye verbet “aller”. Lær deg å 

uttale tallene fra 60-100. Repeter til 

skriftlig vurdering. 

Lær å bøye verbet “aller”. Lær deg å 

uttale og skrive tallene fra 60-100 

Repeter til skriftlig vurdering. 

Lær å bøye verbet “aller”. Lær deg å 

uttale og skrive tallene fra 60-100. 

Repeter til skriftlig vurdering. 

5 Repetisjon før skriftlig 

vurdering 

• Beskrivelse av en familie (slekstforhold, navn, alder, hvor de bor, hva de liker, hva de jobber med) 

• Beskrivelse av et rom (møbler, ting på rommet, farger, hvor ting står i forhold til hverandre) 

• Tall 1-100, eiendomsord, nektelse, personlig pronomen, ”il y a” og “c’est”, ukedagene, klokka 

• Verb: er-verb og de uregelrette verbene “avoir”, “être”, “aller”, “avoir” 
6 Tirsdag: skriftlig 

vurdering  

Fredag: fansktimen 

utgår 

7 

Vinterferie    

8 A l’école 

Ordenstall 

Verbet “faire” 

Lær deg å uttale de fleste ordene i 

Quizlet-settene om skolefag og 

skolesaker. 

Lær deg å uttale og skrive de fleste 

ordene i Quizlet-settene om skolefag 

og skolesaker. 

Lær deg å uttale og skrive ordene i 

Quizlet-settene om skolefag og 

skolesaker. 
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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 og 

andre liker 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Besøk i 

dyreparken 

 

 

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 tilpassete tekster 

på målspråket 

 

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 kva du 

og andre likar å gjere på fritida. 
• Behersker regelrett verbbøying, både muntlig 

og skriftleg  
• Kan fortelje kva ein gjer på ein vanleg dag  
• Kan spørje om kor tid ein aktivitet startar og 

sluttar, forstår og kan seie tidspunkt 
 

Forstår og tolker 
• Kan spørre om hva andre gjør på fritiden og 

fortelle om hva du selv gjør. 
• Kan reglane for bøyging av regelrette verb og 

gustar.  
• Kan fortelje om skuledagen sin 
• Forstår og kan seie tidspunkt 
 

Finner og henter ut informasjon 
• Kan fortelle hva du gjør på fritiden. 
• Kjenner igjen ulike verbformer  
• Kan nokre skulefag på spansk  
• Kan seie kor mykje klokka er 
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

1 

 

8: “El tiempo libre” side 38 

Jobb med orda på Quizlet 

Lær deg orda for fritidsaktivitetar på side 38 i boka. Kva for nokre av desse aktivitetane gjer du på fritida?  

2 8: “El tiempo libre” side 39 

Les inn teksten på side 38 

eller 39 og del med lærar.  

 

 

Regelrette verb 

Sjå på aktivitetane på side 38. Kva 

gjer Carlos, Sandra og Elena? Skriv 

i boka di.  

 

Oversett til spansk:  

Kva gjer du på fritida?  

Eg er med vennene mine.  

Carmela spelar gitar og les bøker på 

spansk. 

Skriv ein kort dialog mellom to 

venner som snakkar om kva dei gjer 

på fritida. Bruk orda på side 38-39. 

3 

 

9A: «En el colegio» side 40-

42 

Lær deg vekedagane ved å 

jobbe med orda på Quizlet.  

 

Sjå på timeplanen på side 42. Kva 

dagar har Felipe matematikk og kva 

dagar har han musikk? Kor tid 

startar og sluttar han på skulen?   

Kor tid startar og sluttar du på 

skulen? Kva fag har du på 

måndagar? 

Ta utgongspunkt i din eigen 

timeplan. Skriv kor tid dei ulike 

timane startar og sluttar på ein 

valgfri fag. Hugs å ta med friminutt 

og matpause. 

4 9B: «El día de Felipe» side 

43-44 

Les inn teksten og del med 

lærar.  

Kva fag likar du på skulen og kva 

fag likar du ikkje? 

¿Qué dia es? Kva for ein dag er det? 

Sjå på timeplanen på s. 42.  

1. Felipe tiene lengua a las nueve.  

2. Tiene inglés por la tarde. 

3. Tiene geografía por la mañana.  

Korleis ser ein vanleg dag ut for 

deg? Kor tid et du frukost, kor tid 

går du til skulen, kor tid startar 

første time, osv. Sjå s. 43-44 

5 Vurdering (tysdag)  Skriftleg prøve: Fritid og skule. Vekedager. Regelrette verb. Klokka. Snakke om kva du liker/ikkje liker.  

 

6 

 

10A “Vamos al zoo” s. 46-

47  

Jobb med orda på Quizlet.  

Lær deg namna på dei ulike dyra. Kva dyr ser Eva og Felipe. Kva er ditt favorittdyr?  

7  

 

Vacaciones de invierno 

8 10B “En el zoo” s. 48-49. 

Les inn teksten og del med 

lærar.  

Verb i fleirtal 

Du og ein venn er på besøk i favorittdyreparken din. Skriv ein liten dialog om kva de gjer og kva dyr de ser.  

 

 



 22  

ENGELSK FORDYPNING 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og mening 

 

 

Eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike sjangere. 

 

Identifisere kjennetegn ved ulike 

teksttyper og bruke disse i egen 

tekstproduksjon 

 

Formidle egne opplevelser av 

musikk og filmer eller teater til 

andre. 

 

 

 

 

 

 

 

Lesebøker i ulike 

sjangere og ulikt 

tematisk innhold 

 

Internett 

 

Utdelte oppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale 

 

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 

• Presenterer veggavis med et 

flytende muntlig språk 
• Eksperimenterer med bruk av 

skriftlige uttrykksmåter i 

egenproduserte tekster 
 

Forstår og tolker 

• Presenterer veggavis på en 

forståelig muntlig måte 
• Varierer uttrykksmåter skriftlig 

og muntlig i samtaler og i 

oppgaver 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Lager veggavis 
• Deltar i samtaler 
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Arbeidsplan i engelsk fordypning 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

1 The Body: Lesing, 

forståelse, skriving og 

oversettelse. 

Vi arbeider med oppgavehefte på 

skolen og hjemme. 

Vi skriver gloser. 

Gjør 2 oppgaver hjemme. 

Vi arbeider med oppgavehefte på 

skolen og hjemme. 

Vi skriver gloser. 

Gjør 5 oppgaver hjemme. 

Vi arbeider med oppgavehefte på 

skolen og hjemme. 

Vi skriver gloser. 

Gjør heftet helt ferdig hjemme. 

2 

 

The Body. 

 

Bruk 5 gloser i setninger. 

Gloseprøve. 

Bruk 10 gloser i setninger. 

Gloseprøve. 

Bruk alle glosene i setninger. 

Gloseprøve. 

3 

 

Veggavis og muntlig 

presentasjon 

Bestem deg for et dyr du vil lage 

veggavis om. Finn en bok eller 

nettside med informasjon om dyret. 

Bestem deg for et dyr du vil lage 

veggavis om. Finn minst to kilder til 

informasjon om dyret. 

Bestem deg for et dyr du vil lage 

veggavis om. Finn minst tre ulike 

kilder til informasjon om dyret. 

4  

Veggavis og muntlig 

presentasjon 

Vi arbeider med fordypning og 

dekorasjon av veggavis. 

Vi arbeider med fordypning og 

dekorasjon av veggavis. 

Vi arbeider med fordypning og 

dekorasjon av veggavis. 

5  

Muntlig presentasjon 

 

Vi jobber med presentasjon og har fremføring på skolen. Gå gjennom og øv på uttale av vanskelige ord hjemme. 

6  

Film. 

 

 

Vi ser film og skriver gloser. 

7   

VINTERFERIE 

 

VINTERFERIE 

 

VINTERFERIE 

 

8 Noun and verb 

activities - worksheet 

 

Gjør 2 oppgaver hjemme. 

 

 

Gjør 5 oppgaver hjemme. 

 

Gjør alle oppgavene hjemme. 
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 Musikk 

 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytting 

 

 

Bruke musikkens 

grunnelementer, 

symboler for besifring 

og akkordprogresjoner 

i spill på instrumenter 

Øve inn og framføre et 

repertoar av musikk fra 

ulike sjangere med 

vekt på rytmisk musikk 

 

Gjenkjenne og benevne 

forskjellige 

instrumenter og 

ensembler innenfor 

ulike sjangere 

 

 

CDer 

 

Tabulatur 

 

Sangtekster 

 

Gitarhefter 

 

www.ultimateguitar.com 

 

 

 

 

 

 

Lesing 

Tolker og forstår ulike 

musikalske uttrykk, symboler, 

tegn og former for notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for notasjon. 

Eksperimentering over rim og 

rytme som kan tas vare på. 

Muntlig   

Synger, deltar i samspill. 

Formidler musikalske 

opplevelser, setter ord på hva en 

hører, og selv ønsker å uttrykke 

og å formidle 

 

Regning  

Er kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike musikalske 

mønstre, variasjoner og former 

 

Digitale verktøy  

Bruker nettsteder for å finne 

sanger, musikk, og ressurser til 

egen musisering 

Analyserer og reflekterer 

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

samspill med andre 
• Fremfører alle påbegynte sanger. 

 

Forstår og tolker  

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

 

Finner og henter ut informasjon 

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

Stasjon Kompetansemål 

Sang 

 

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

Gitarkurs 

 

 

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

instrumenter 

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

musikk 

Bass 

Keyboard 

Trommer 

 

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

instrumenter 

• Øve inn og framføre musikk med vekt på rytmisk musikk 

 

  

8C/8D mandag 4.time 

  

8A/8B mandag 5.time 

 UKE Sang Gitar Samspill 
 

UKE Sang Gitar Samspill 

         uke 1 8C 8D2 8D1 

 

uke 1 8A 8B2 8B1 

uke 2 8C 8D2 8D1 

 

uke 2 8A 8B2 8B1 

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 Vinterferie Vinterferie Vinterferie 

 

uke 7 Vinterferie Vinterferie Vinterferie 

uke 8 8C 8D2 8D1 

 

uke 8 8A 8B2 8B1 

    Prøver i uke 11 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

 

 

 

 

 

Trene på og bruke ulike ferdigheter i 

utvalgte lagidretter, individuelle 

idretter og alternative fysiske 

aktiviteter 

 

Praktisere fair play ved å bruke egne 

ferdigheter og kunnskaper til å gjøre 

andre gode 

 

Utføre varierte og effektive 

svømmeteknikker over og under 

vann 

 

Bruke lek og ulike treningsformer 

for å utvikle egen kropp og helse 

 

 

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 reflekterer  
• Går fremover med riktig tyngdeoverføring 

på skøyter, går bakover, går åttetall rundt to 

kjegler 
• Behersker ulike svingteknikker, 

skrensbremser med fart, fører en ball/puck 

med god kontroll og høy fart 
• Mestrer ulike slag og grep i tennis 
• Oppmuntre medelever, gjøre sitt beste, søke 

jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og 

instrukser 
 

Forstår og tolker  
• Glir fremover på en skøyte, går kringlegang 

fremover, tar enkle fraspark med 

tyngdeoverføring, Plogbremser med litt fart, 

skrensebrems med lav fart 
• Trener på og mestrer ulike grep og slag i 

tennis 
• Samhandler med andre elever på en positiv 

måte. Føler regler og instrukser  
 

Finner og henter ut informasjon  
• Beveger seg fremover uten fall, glir på 

skøytene med hjelp/støtte 
• Trener på å utføre enkle grep og grunnslag i 

tennis 
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Arbeidsplan i kroppsøving 
 

Uke Aktiviteter/ Idretter 

 

 

1 

 

Svømming (8C og 8D) 

Dans (8A og 8B) 

 

 

2 

 

 

Svømming (8A og 8B) 

Dans (8C og 8D) 

 

 

3 

 

 

Svømming (8C og 8D) 

Skøyter (8A og 8B) 

 

 

4 

 

 

Svømming (8A og 8B) 

Skøyter (8C og 8D) 

 

 

5 

 

 

Svømming (8C og 8D) 

Tennis (8A og 8B) 

 

 

6 

 

Svømming (8A og 8B) 

Tennis (8C og 8D) 

 

 

7 

 

 

Vinterferie 

 

8 

 

 

Svømming (8A og 8B)  

Fotball (8C og 8D) 
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Kunst og håndverk, leire- og trearbeid 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designe produkter ut fra en 

kravspesifikasjon for form og funksjon 

 

Beskrive løsningsalternativer i design av et 

produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

 

Lage funksjonelle bruksgjenstander og 

vurdere kvaliteten på eget håndverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Muntlige beskrivelser 

og vurderinger 

 

Skriftlig 

Omsette fakta, ideer og 

holdninger 

 

Lesing 

Utvikling av 

tekstforståelse 

 

Regning 

Vurdering av 

proporsjoner 

 

Digital  

Produsere informasjon 

i tekst og bilder 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Designer et produkt ut fra en 

kravspesifikasjon for form og funksjon 

• Beskriver løsningsalternativer av et 

produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

• Vurderer kvaliteten på eget håndverk 

 

Forstår og tolker 

• Designer et produkt ut fra form 

• Beskriver løsningsalternativ på 

produktet ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Lager skisser av et produkt 

• Lager et produkt 
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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 et positivt 

engasjement i et bredt utvalg av 

aktiviteter 
• Viser god evne og innsats til å utfordre 

egne fysiske ferdigheter 
• Mestrer treningsformer knyttet til 

utvikling av kooordinative ferdigheter 
• Samhandler, veileder og motiverer andre 

elever i utvalgte aktiviteter 
 

Forstår og tolker 

• Samhandler, veileder og viser i noen 

grad medelever i utvalgte aktiviteter 
• Trener på, og utfordrer egne fysiske 

ferdigheter 
• Trener på og utfører treningsformer 

knyttet til utvikling av koordinative 

ferdigheter 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Deltar og samhandler med andre elever i 

ulike aktiviteter 
• Deltar på ulike aktiviteter knyttet til 

utvikling av koordinative ferdigheter  
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DESIGN OG REDESIGN 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Designprosess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 

Bruke arbeidstegning, materialskisser 

eller digitale verktøy og designe en 

eller flere bruksgjenstander eller 

kunstprodukter. 

 

Foreta bevisste valg av materialer og 

teknikker ut fra estetiske, 

funksjonelle, natur- og miljømessige 

hensyn og mulighet for gjenbruk. 

 

Beskrive ulike løsningsalternativer. 

 

Bruke egnede teknikker, materialer og 

verktøy i produksjonen av en eller 

flere bruksgjenstander eller 

kunstprodukt. 

 

Utveksle synspunkter om verdien av 

design og redesign i et miljø- og 

samfunnsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnleggende 

ferdigheter er 

integrert i 

kompetansemålene 

på fagets 

premisser. 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Bruker bevisst ulike gjenbruksmaterialer for å 

skape et funksjonelt og estetisk produkt. 

• Bruker bevisst ulike verktøy og teknikker for å 

skape et funksjonelt og estetisk produkt. 

• Tegner flere skisser som viser refleksjon over 

funksjonalitet og estetikk. 

• Reflekterer over eget arbeid med 

tenkeskriving. 

• Bruker den kreative arbeidsmodellen til å 

analysere egen arbeidsprosess. 

 

Forstår og tolker 

• Bruker ulike gjenbruksmaterialer funksjonelt 

• Bruker ulike verktøy og teknikker funksjonelt 

• Tegner flere skisser 

• Tolker eget arbeid med tenkeskriving.  

• Bruker den kreative arbeidsmodellen til å 

tolke egen arbeidsprosess. 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Bruker ulike gjenbruksmaterialer 

•  Bruker ulike verktøy og teknikker 

•  Tegner en skisse 

•  Gjengir eget arbeid med tenkeskriving. 

• Bruker der kreative arbeidsmodellen til å 

gjengi egen arbeidsprosess. 
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Kalender uke 1-8 
Januar 

UKE   
 

1 

Denne uken Mandag 1. jan Tirsdag 2. jan Onsdag 3. jan Torsdag 4. jan Fredag 5. jan 

 Fri Fri 
 

Velkommen 
tilbake 

  

Januar 

UKE   
 

2 

Denne uken Mandag 8. jan Tirsdag 9. jan Onsdag 10. jan Torsdag 11. jan Fredag 12. jan 

Engelsk skriftlig 
vurdering 

Krle prøve: 
Jødedommen 

 

     

Januar 

Uke 

 

3 

Denne uken Mandag 15. jan Tirsdag 16. jan Onsdag 17. jan Torsdag 18. jan Fredag 19. jan 

 

Vurdering: 
Geografi 

     

Januar            

UKE   
 

4 

Denne uken Mandag 22. jan Tirsdag 23. jan Onsdag 24. jan Torsdag 25. jan Fredag 26. jan 

 

Vurdering 
naturfag 

 

   Danselabben 

9.15-10.45 8A 

11.30-13.00 8B  

Danselabben 

9.15-10.45 8C 

11.30-13.00 8D  

Januar/februar 

Uke 

 

  5 

 

Denne uken Mandag 29. jan Tirsdag 30. jan Onsdag 31. jan Torsdag 1. feb Fredag 2. feb 

Muntlig 
presentasjon 
eng.fordypning 

 

 Prøve i tysk og 
spansk 

  Premiere 
Gosenrevyen 
2018 

Februar 

Uke 

 

  6 

 

Denne uken Mandag 5. feb Tirsdag 6. feb Onsdag 7. feb Torsdag 8. feb Fredag 9. feb 

Engelsk samtale/ 
presentasjon 

 Prøve i fransk    

 
Vinterferie uke 7 
 

Februar 

Uke 

 

  8 

 

Denne uken Mandag 19. feb Tirsdag 20. feb Onsdag 21. feb Torsdag 22. feb Fredag 23. feb 

Norsk tekst, 
skrive på skolen, 
vurdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøve - 
Islam 

  

 


