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INNHOLD 
 
 

Informasjon       side 3 

 

Norsk        side 4 

Engelsk       side 6 

Matematikk       side 8 

 

Kristendom, religion, livssyn og etikk    side 10 

Samfunnsfag       side 12 

Naturfag       side 14 

 

Tysk        side 16 

Fransk        side 18 

Spansk        side 20 

Fordypning i engelsk      side 22 

 

Musikk        side 24 

Kroppsøving       side 26 

Kunst og håndverk      side 28 

 

Design og redesign      side 29 

Teknologi i praksis      side 30 

Fysisk aktivitet og helse      side 32 

Innsats for andre      egen plan 

Sal og scene       egen plan   

       

Kalender       side 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Om forsidebildet: 

Rød morgen er at av Vebjørn Sands mer fargesterke bilder som eksploderer i et kraftig lys av røde og gule toner, og blå farger 
mot kanten av lysglimtet. Litografiet har mye av maleriets kvaliteter, med ekspressive «strøk» og lag i lag med farger og 
skrapelignende riss. I lysglimtet skjuler det seg burgunder linjer som kan antyde land. (fineart.no)  
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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 
Elev og utviklingssamtaler gjennomføres. 

 

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 10  ENG ford. - muntlig  

Uke 11  SAM - prøve 

Uke 12  MAT – prøve 

  TYSK – muntlig vurdering 

  ENG ford. – skriftlig 

  Kunst og håndverk – innlevering av gruppearbeid 

Uke 14  NAT – muntlig vurdering 

Uke 14/15 ENG - presentasjon 

Uke 16  NOR – vurdering 

  ENG – skriftlig oppgave  

  KRLE - prøve 

   

   

 

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke ?  Turdag 

    

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtale om form, innhold og formål i 

litteratur … 

 

Presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med relevant 

terminologi og formålstjenlig bruk av 

digitale verktøy 

 

Planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 

dem underveis i prosessen 

 

Uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

 

 

 

Kontekst 8 - 10 

 

Å analysere 

side 367 

 

Litterære 

virkemidler s 

133 - 153 

 

Sjangertrekk  

side 372-375  

 

Oppslagsdel  

side 356 - 365 

 

Romaner 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Planlegge og framføre 

muntlige presentasjoner.  

 

Skriftlig 

Utvikle skriftlige 

ferdigheter 

 

Lesing 

Engasjere seg i tekster og 

få innsikt i andre 

menneskers tanker 

 

Regning 

Tolke og forstå 

informasjon i tekster 

 

Digital  

Bruke digitale verktøy 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Samtaler om form, innhold og 

formål i litteratur 
• Presenterer norskfaglige emner 

med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale 

verktøy 
• Planlegger, utformer og 

bearbeider egne tekster manuelt 

og digitalt 
• Uttrykker seg med et variert 

ordforråd og mestrer formverk, 

ortografi og tekstbinding 
 

Forstår og tolker 

• Samtaler om form og innhold i 

litteratur 
• Presenterer norskfaglig emner og 

bruker digitale verktøy 
• Planlegger, utformer og 

bearbeider egne tekster 
• Uttrykker seg med et godt 

ordforråd og mestrer formverk, 

ortografi og tekstbinding 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Samtaler om litteratur 

• Skriver tekster 
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Arbeidsplan i norsk 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

   9 Låne roman 

“Hørra te”, revysang 

Lese roman 

Oppdrag fra lærer 

 

Lese roman 

Oppdrag fra lærer 

Lese roman 

Oppdrag fra lærer 

 10 Lese roman 

Kontekst: 

Å analysere s 367 

Litterære virkemidler s 133 - 153 

Lese roman  

Se egen leseplan med oppgaver, 

litravisjon 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver, 

litravisjon 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver, 

litravisjon 

 11  

Sjangerkunnskap 

Kontekst: Kap 5 s 126 - 132 

 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

 12  

Sjangerkunnskap 

Kontekst: Sjangertrekk s 372-375 

 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

 14  

Formverk, ortografi, tekstbinding 

Kontekst:Oppslagsdel s 356-365 

 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

 

Oppgaver fra lærer 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

 

Oppgaver fra lærer 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

 

Oppgaver fra lærer 

 15  

Formverk, ortografi, tekstbinding 

Kontekst: Oppslagsdel s 356-365 

 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

 

Oppgaver fra lærer 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

 

Oppgaver fra lærer 

Lese roman 

Se egen leseplan med oppgaver 

 

Oppgaver fra lærer 

 16 Presentasjon av roman, muntlig 

Vurdering 

Lage presentasjon av romanen Lage presentasjon av romanen Lage presentasjon av romanen 
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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 and use a general 

vocabulary related to different topics 

Express and justify own opinions 

about different topics. 

Use own notes and different sources 

as a basis for writing 
 
Use the central patterns for 

pronunciation, intonation, word 

inflection and different types of 

sentences in communication 

 
Explain features of history and 

geography in Great Britain and the 

USA 
 

 
Topic - USA 

 
Research 

assignment 

 
Presentations 

in class 
 

Writing 
Expressing ideas and opinions 

proficiently, and adapted to context. 

Using written English for language 

learning. 

 
Oral 
Using and adapting one’s oral English 

for interaction and communication with 

others. 
 

Reading 
Reading English language texts to 

understand, reflect upon, and acquire 

insight and knowledge across cultural 

borders and within specific fields of 

study. 

 
Numeracy 
Understanding and using units of 

measurement, graphic representations, 

tables and statistics in English. 
 

Digital tools 
Use sources independently, 

intentionally, and critically. 

Analysis and reflection 
• Explains aspects of culture, 

geography and history of the 

USA. 

• Communicates fluently, with 

grammatical accuracy, and 

good content. 

• Compares cultural aspects of 

American society to Norwegian. 

 
Comprehension and usage 
• Describes aspects of culture, 

geography and history of the 

USA. 

• Communicates relevant content 

in a fairly fluent manner. 

• Compares lives of people in 

different parts of the USA 

 
Reproduction of facts 
• Is able to share information 

about culture and geography in 

the USA. 

• Communicates relevant content. 

• Writes facts about American 

culture. 
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 Work plan in English 

Week  Basis Reproduction  Usage and Comprehension Analysis and Reflection 

9 USA - What do we know? 

Mind-to-text. What do we think 

when we hear the name “USA”? 

 

For the next four weeks, you will be working on an assignment focusing on a subject related to the USA.           Your 

assignment will result in a prepared presentation in class, where you share what you have found out about your topic.  

 

Include your own reflections about the importance of your topic. 
What makes your subject something that is “typically American”? 
Topic suggestions 

• A place or a city in the USA. 

• A person important to American culture, history or industry.. 

• An invention or a product that we associate with the USA. 

• Events in American history 

 

Your work is going to be presented in class during weeks 14 and 15. 
The duration of you presentation should be about 5 minutes. 

10  

Assignment research and 

preparation. 

11  

Assignment research and 

preparation. 

12  

Assignment research and 

preparation. 

14/15  

Presentations 
 

The schedule for presentations is set by your teacher.  

16  

Written assignment 
 

Based on presentation topic. 
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MATEMATIKK 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tall og 

algebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Løse likninger og ulikheter 

av første grad … og bruke 

dette til å løse praktiske og 

teoretiske problem. 

  

Gjøre overslag over og 

beregne lengde, omkrets, 

vinkel og areal ... 

  

Gjøre rede for tallet 𝝅 og 

bruke det i beregninger av 

omkrets og areal. 

  

Velge passelige måleenheter, 

forklare sammenhenger og 

regne om mellom ulike 

måleenheter, bruke og 

vurdere måleinstrument og 

målemetoder i praktisk 

måling og drøfte presisjon og 

måleusikkerhet. 

 

 

Grunntall 8  

Kapittel 9 og 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Løser likninger og ulikheter av første grad og bruker 

dette til å løse praktiske og teoretiske problemer 
• Gjør overslag over og beregner lengde, omkrets, 

vinkel og areal 

• Gjør rede for tallet 𝜫 og bruker det i beregninger av 

omkrets og areal 

• Velger passelige måleenheter, forklarer 

sammenhenger og regner om mellom ulike 

måleenheter, bruker og vurderer måleinstrument og 

målemetoder i praktisk måling og drøfter presisjon 

og måleusikkerhet 

 

Forstår og tolker 

• Løser likninger og ulikheter av første grad 
• Beregner lengde, omkrets, vinkel og areal 

• Bruker tallet 𝚷 i beregninger av omkrets og areal 

• Velger passelige måleenheter og regner om mellom 

ulike måleenheter, bruker måleinstrument og 

målemetoder i praktisk måling og drøfter 

måleusikkerhet 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Løser enkle likninger og ulikheter av første grad 
• Gjør noen beregninger av lengde, omkrets, vinkel 

og areal 

• Bruker tallet 𝛱 i beregninger av omkrets eller areal 

• Velger måleenheter og regner om mellom noen 

måleenheter og bruker måleinstrument i praktisk 

måling 
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Arbeidsplan i matematikk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

9 Likninger og ulikheter 

s. 290 – 296 

 

10.1, 10.3, 10.7, 10.9, 10.14, 10.21, 

10.23, 10.26, 10.28 

10.8, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 

10.25, 10.29, 10.30 

Kopieringsoriginal side 159 

10 Likninger og ulikheter 

s. 296 – 301 

 

10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.73, 

10.74, 10.75 

10.32, 10.34, 10.37, 10.40, 10.42, 

10.46, 10.49, 10.56, 10.57 

Kopieringsoriginal side 160 

11 Likninger og ulikheter 

s. 302 – 307 

 

10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.76, 

10.77, 10.83 

10.67, 10.68, 10.78, 10.79, 10.80, 

10.84 

10.69, 10.70, 10.81, 10.82, 10.85 

12 

 

Prøve i algebra & 

likninger/ ulikheter 

 

Repetisjon Repetisjon Repetisjon 

13 Påskeferie    

14 Lengde, flate, rom 

s. 238 – 244 

 

9.2, 9.6, 9.10, 9.11, 9.16 9.3, 9.4, 9.8, 9.9, 9.13 9.4, 9.9, 9.14, 9.15 

15 Lengde, flate, rom 

s. 244 – 253 

 

9.17, 9.19, 9.23, 9.25, 9.30, 9.35, 

9.46, 9.47, 9.50, 9.52 

9.21, 9.22, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.41, 

9.48, 9.53, 9.54 

9.42, 9.49, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58 

16 Lengde, flate, rom 

s. 254 – 271 

 

9.59, 9.62, 9.71, 9.74, 9.82, 9.90, 

9.97, 9.105, 9.116, 9.127 

9.66, 9.67, 9.75, 9.84, 9.93, 9.101, 

9.110, 9.118, 9.122 

9.76, 9.86, 9.102, 9.103, 9.111, 

9.123, 9.124 
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KRLE 

 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Norges  

religionshistorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøre rede for viktige 

hendelser 

i kristendommens historie 

fra  

reformasjonen til vår tid i 

Norge. 

 

Gi en presentasjon av Den 

norske kirke, læstadianisme 

og 

samisk kirkeliv. 

 

Horisonter 

8 

Kap. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til, vurdere og gi andre respons. 

Ha forståelse for ulike syn og respektere 

andres oppfatninger. 

 

Skriftlig 

Sammenligne og drøfte årsaker, 

virkninger og sammenhenger. 

 

Lesing 

Tolke og reflektere over faglige tekster. 

 

Regning 

Bruke, tolke og forstå grafiske 

framstillinger. 

 

Digital  

Bruke digitale verktøy. 

 

Analyserer og reflekterer 

• Gjør rede for viktige hendelser i 

kristendommens historie fra 

reformasjon til vår tid i Norge. 
• Gi en presentasjon av Den norske 

kirke, læstadianisme og samiske 

kirkeliv. 
 

Forstår og tolker 

• Forstår viktige hendelser i 

kristendommens historie i Norge. 
• Forteller om den læstadianske 

vekkelsen og samisk kirkeliv. 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til viktige hendelser i 

kristendommens historie i Norge. 
• Kjenner til den læstadianske 

vekkelsen og samisk kirkeliv. 
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Arbeidsplan i KRLE 

 Basis Finner og henter ut Forstår og tolker  Analyserer og vurderer 

 

9 

 

Norges 

religionshistorie 

Les s. 188 – 192 

 

 

Gjør oppgave 1 og 2 s. 193 

Forklar begrepene: helgen, 

reformasjon, predikant og 

nattverd. 

 

Gjør oppgave 1 - 3 s. 193 

Forklar begrepene: helgen, reformasjon, 

predikant, ritualer nattverd og krusifiks 

 

Gjør oppgave 1 – 4, s 193 

Forklar begrepene: helgen, reformasjon, 

predikant, ritualer nattverd, rosenkrans, 

krusifiks og 

jonsok 

 

10 

 

 

Les s. 193 - 196 

 

 

Gjør oppgave 3 s 197 

Forklar begrepene: vekkelse og 

konfirmasjon. 

 

 

Gjør oppgave 1-3 s 197 

Forklar begrepene: pietisme, vekkelse, 

konfirmasjon og katekisme. 

 

Gjør oppgave 5 s 197 

Forklar begrepene: pietisme, vekkelse, 

konfirmasjon og katekisme. 

 

11 

 

 

Les s. 197 - 201 

Forklar begrepene kvener, transe 

og sørsame 

Gjør oppgave 1 og 2 s. 201 Gjør oppgave 1, 2 s. 201 

 

12 

Les s. 202 - 205 Skriv ned fem faktasetninger 

Hans Nielsen Hauge. 

Gjør oppgave 1 og 2 s. 205 Gjør oppgave 1, 2 s. 205 

 

13 

 

Påskeferie  

 

 

14 

Les s. 206 - 211 Forklar begrepene: lekfolk,  

misjon, bedehus og indremisjon. 

Gjør oppgave 2 s. 211 

Forklar begrepene: lekfolk,  

misjon, hedninger, bedehus og 

indremisjon. 

Gjør oppgave 3 og 5 s. 211 

Forklar begrepene: lekfolk,  

misjon, hedninger, bedehus og indremisjon. 

Gjør oppgave 3 og 4 s. 211 

 

15 

Øve til prøve  

 fra s 188 - 211 

Se film 

 

Øv til prøven! 

 

16 

 

Prøve 

Kapitteloppgaver s 

213 

 

Oppgave 2 

 

Oppgave 9  

 

Oppgave 4 
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Samfunnsfag 

Hovedområde 
Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Historie Kunne gjøre rede for teknologiske og 
samfunnsmessige endringer som følge av 
den industrielle revolusjonen 

 

Finne eksempler på hendelser som har 
vært med på å forme dagens Norge, og 
diskutere hvordan samfunnet kunne ha 
blitt til dersom disse hendelsene hadde 
utviklet seg annerledes. 

Historie 
8 
Kap 7 

 

 

 

 

 

Historie 
8 
Kap 4 

Muntlig 
Lytte til, vurdere, gi respons på og 
videreutvikle innspill fra andre. Ha 
forståelse for ulike syn, evne til å 
uttrykke enighet/uenighet saklig og med 
respekt for andre oppfatninger. 

 
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: 
Gjør beregninger, søke etter informasjon 
og utforske nettsteder. 

Analyserer og reflekterer: 

• Kan gjøre rede for teknologiske og 
samfunnsmessige endringer som følge 
av den industrielle revolusjonen 

• Har eksempler på hendelser som har 
vært med på å forme dagens Norge, og 
kan diskutere hvordan samfunnet kunne 
blitt dersom disse hadde utviklet seg 
annerledes 

 
Forstår og tolker: 

• Kan forklare noen følger av den 
industrielle revolusjonen 

• Kan forklare noen eksempler på 
hendelser som har vært med på å 
forme dagens Norge og kan si noe om 
hvordan samfunnet kunne blitt dersom 
disse hadde utviklet seg annerledes 

 
Finner og henter ut informasjon: 

• Kjenner til enkle fakta om den 
industrielle revolusjon 

• Kjenner til hendelser som har vært 
med på å forme dagens Norge 
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Arbeidsplan i samfunnsfag: 

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

9 Historie  
Den industrielle 
revolusjonen 
Les s. 113- 119 

Forklar begrepene: Råvarer, 
naturalhusholdning, 
pengehusholdning, transportsystemer, 
verft. 

Forklar begrepene: Råvarer, 
naturalhusholdning, 
pengehusholdning, transportsystemer, 
verft. 
“Husker du” Gjør oppgave 8 -13 s. 116 

Forklar begrepene: Råvarer, 
naturalhusholdning, pengehusholdning, 
transportsystemer, verft. 
“Husker du” Gjør oppgave 8-13 s. 116  
oppgave 14-16 s. 122. 

10 Den industrielle 
revolusjonen 
Les s. 119 - 123 

Gjør oppgave 6 s. 125, velg 2 av 
punktene. 

Gjør oppgave 6 s. 125, velg 4 av 
punktene. 

Gjør oppgave 3 og 5 s. 125. 

11 Prøve om den 
industrielle 
revolusjon 
S. 108 - 125 

Øve til prøve Øve til prøve Øve til prøve 

12 Historie  
Les s. 59-64 

Gjør “Husker du?” 1 og 2 s. 63 
og nr 6 s. 65. 

Gjør “husker du?” 1,2 og 5 s. 63 og 
6 og 7 s.65. 

Gjør “husker du?” s. 63 og 65. 

13 PÅSKEFERIE 

14 Historie 
Les s. 65 69 

Skriv to faktasetninger fra hvert avsnitt 
på sidene 65-69. 

Skriv tre faktasetninger fra hvert 
avsnitt på sidene 65 - 69. 

Finn stoff om “Kieltraktaten” på minst to ulike 
internettsider. Skriv en sammenhengende 
tekst om det du synes er viktigst. 

15 Historie 
Les s. 70-75 

Gjør “Husker du?” 17,19 og 21 s. 74. Gjør “Husker du?”   
17,18, 19, 21, 23 s. 74 

Les nøye “årsak-virkning” s.75. Velg ut fire 
punkter du synes er spesielt viktige. Begrunn 
dine valg. 

16 Historie 
Les s. 138 - 142 

 

Gjør “husker du?” 
 1,2,3,4 s. 142. 

Gjør “husker du?” 
1,2,3,4,5,6 s. 142. 

Gjør “husker du?” 
1,2,3,4,5,6. 
Gjør oppgave 3 s. 151. 
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Naturfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrive universet og ulike 

teorier for hvordan det har 

utviklet seg 

 

Undersøke et emne fra 

utforskingen av 

verdensrommet, og 

sammenstille og presentere 

informasjon fra ulike kilder 

 

  
Identifisere naturfaglige 

argumenter, fakta og påstander 

i tekster og grafikk fra aviser, 

brosjyrer og andre medier, og 

vurdere innholdet kritisk 

 

Eureka! 8 

Kap. 10, 11 og 12 

 

Nettressurser: 

Forskning.no - 
universet 

Nysgjerrigper.no - 
verdensrommet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Undersøker et emne fra utforskingen av 

verdensrommet, og sammenstiller og 

presenterer informasjon fra ulike kilder 
• Beskriver universet og ulike teorier for 

hvordan det har utviklet seg 
• Identifiserer naturfaglige argumenter, 

fakta og påstander i tekster og grafikk 

fra aviser, brosjyrer og andre medier, og 

vurderer innholdet kritisk 
 

Forstår og tolker 

• Undersøker et emne fra utforskingen av 

verdensrommet, og sammenstiller og 

presenterer informasjon 
• Beskriver universet og ulike teorier for 

hvordan det har utviklet seg 
• Tar i bruk noen naturfaglige argumenter, 

fakta og påstander, og vurderer 

innholdet kritisk 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Presenterer informasjon om et emne fra 

utforskingen av verdensrommet. 
• Kjenner en teori for hvordan universet 

har utviklet seg 
• Henter noe naturfaglig informasjon fra 

ulike kilder. 

https://forskning.no/universet
https://forskning.no/universet
https://nysgjerrigper.no/temaer/verdensrommet
https://nysgjerrigper.no/temaer/verdensrommet
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Arbeidsplan i naturfag 
Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 
Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 
 

 
9 

Kapittel 10 - Stjerner og 

galakser  
Les s. 170-177 

Oppgave 15, side 184. 

 
Forklar begrepene superkjemper, 

kjemper, hovedseriestjerner og hvite 

dverger, nøytronstjerne, svart hull og 

gravitasjon. 

Skriv en kort fortelling om hvordan 

en stjerne utvikler seg fra den blir 

dannet til den “dør”. Bruk figurer. 
 
Her forventes det at begrepene fra 

forrige nivå blir tatt i bruk. 

Skriv en fortelling om hvordan en 

stjerne utvikler seg fra den blir dannet til 

den “dør”. Bruk figurer. 
 
Her forventes det at begrepene fra 

forrige nivå blir tatt i bruk. 

 
10 

 

Les s. 178-183 
• Galakser, 

planetbevegelse og 

årstider, måne- og 

solformørkelser 

Hva er en galakse, og hvilke fire 

hovedtyper galakser finnes? 
 

Hva vil det si at jorda roterer rundt 

sin egen akse? 
Forklar hvorfor vi har ulike årstider 

(minst ett avsnitt). 

Misoppfatninger og fasene til månen. 
Se følgende video, og skriv en tekst om 

misoppfatninger rundt fasene til månen, 

samt en kort forklaring over noen av 

fasene til månen. 

 
11 
 

Kapittel 11 - Universets 

utvikling 
Les s. 190-195 

Lag en tidslinje som viser hva som har 

skjedd siden Big Bang. Denne skal 

illustreres og inneholde tekst. 

Velg en artikkel fra nettressursene i 

periodeplanen, ut i fra denne skal 

du lage et tankekart som gir 

oversikt over innholdet. 

Velg en artikkel fra nettressursene i 

periodeplanen, ut i fra denne skal du 

lage en kort fagtekst (minst to avsnitt) 

som gir oversikt over innholdet. 
12 Les side 196-197 Arbeid med presentasjon 
13 Påskeferie  
14 Muntlig vurdering  
15 Kapittel 12 - Teknologi og 

utforsking av universet 
Les 202-207 

Ta for deg 2 ulike astronomiske 

hjelpemidler fra tidslinjen på side 205, 

og skriv et kort avsnitt for hver av de 

ulike hjelpemidlene. 
Bruk andre kilder enn boken for å hente 

informasjon. 

Ta for deg 3 ulike astronomiske 

hjelpemidler fra tidslinjen på side 

205, og skriv et avsnitt for hver av 

de ulike hjelpemidlene. 
Bruk andre kilder enn boken for å 

hente informasjon. 

Utfordring side 207. 

16 Les 208-213 
• Romferger og 

romstasjoner 

Nøkkelspørsmål side 211. Hvilke typer satellitter finnes, og 

hvorfor tar vi dem i bruk? Hva 

brukes en romsonde til? 
Finn informasjon på nettet. 

Skriv en fagtekst om enten en satellitt, 

romteleskop eller romsonde. 
Når ble den sendt ut, er den der ute enda, 

hvilken type informasjon gir den? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RY8izdr4cU4
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Deutsch 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

Eiendomsord og 

presens perfektum 

 

 

 

Kommunikasjon  

Skrive kort tekst 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

Wien og Wienerwald 

 

 

• Undersøke likheter og 

ulikheter mellom 

morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i 

egen språklæring 
 

• Utnytte egne erfaringer 

med språklæring i læring 

av det nye språket 
 

• Bruke grunnleggende 

språklige strukturer og 

former for tekstbinding 

• Skrive tekster som 

forteller, beskriver eller 

informerer 

 

• Sammenligne noen sider 

ved tradisjoner, skikker og 

levemåter i språkområdet 

og i Norge 
 

 

Auf Deutsch 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og tale  

 Skriftlig 

Bruker språket i stadig mer 

krevende sammenhenger 

Lesing 

Forstår, utforsker og reflekterer 

over stadig mer utfordrende 

tekster 

Regning 

Gjør kvantifiseringer i 

hverdagslige sammenhenger 

Digital  

Digitale verktøy 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan litt om Wien og Wienerwald 
• Kan stille spørsmål og gi svar 
• Kan tyske navn på dyr 
• Behersker eiendomsord 
• Kan noe presens perfektum 
• Skriver tekster som forteller, 

beskriver og informerer 
 

Forstår og tolker 

• Vet litt om Wien og Wienerwald 
• Kan stille noen spørsmål og gi svar 
• Kan noen tyske navn på dyr 
• Kan noen eiendomsord 
• Forstår litt presens perfektum 
• Skriver tekster som i noen grad 

forteller, beskriver og informerer 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Vet litt om Wien og Wienerwald 
• Kan skrive noen korte setninger. 
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Arbeidsplan i tysk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

  9 

Kap. 5 Im Wienerwald 

Tekst C          Eiendomsord 

Les tekst C, s 90 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst C, s 90 

Oppg. A4  Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst C, s 90 

Oppg. A4  Lær 12 gloser 

 

 

10 

 

Kap. 5 Im Wienerwald 

Tekst D og E  Eiendomsord 

Les tekst D og E, s 92 - 93 

Skriv en kort tekst om deg selv. 

Les og oversett tekst D og E 

s 92 -93. Lær 8 gloser.  Oppg. A7 

Les og oversett tekst D og E, s 92 

og 93. Lær 12 gloser  Oppg. A7 

 

11 

 

Kap. 5 Im Wienerwald 

Tekst F         Ein und einen   

Les tekst F, s 94 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst F, s 94 

Lær 8 gloser  

Les og oversett tekst F, 94 

Lær 12 gloser   Oppg. A9 

12 

 

Intervju 

Muntlig vurdering 

Lage intervjuer med utgangspunkt i tekst B, s 88 og opplysningene om Nicole s. 91.   

Elevene intervjuer hverandre. 

 

13 

OSTERURLAUB!               

 

14 

 

Kap. 6 Familie und Freunde 

Tekst A Presens perfektum  

S 102 

Lag ditt eget familiekart, s 102 Les tekst A, s 102 

Oppg. A1 og A2 

Les tekst A, s 102 

Oppg. A1 og A2 

 

15 

 

Kap. 6 Familie und Freunde 

Tekst B, s 104 

Presens perfektum (fortid) 

Les tekst B, s 104 

Oppg. A4 

Les tekst B, s 104 

Lær 8 gloser 

Oppg. A5 

Les og oversett tekst B, s 104 

Lær 12 gloser 

Oppg. A4 og A5 

 

16 

 

Kap. 6 Familie und Freunde 

Tekst C -  Uttrykke fortid 

Presens perfektum, s 105 

Lær å bøye verbet haben, s 105 Oppgave A6 a, s 105  

 

Oppgave A6 a og b, s 105 
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FRANÇAIS semaines 9-16  

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Vurdere eget 

arbeid 

 

Kommunikasjon 

Klasseromsuttrykk 

Ordenstall 

Å stille spørsmål 

Bestille mat og 

drikke på kafé 

 

Verbene “faire”, 

“prendre” og 

“choisir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Fransk 

skolesystem 

Fransk mat 

Beskrive og vurdere eget 

arb. med å lære det nye 

språket 

 

Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse sit. 

 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

Tilpasse språkbruken til 

ulike 

kommunikasjonssituasjoner 

 

Bruke språklige strukturer 

og former for tekstbinding 

 

Sammenligne noen sider 

ved  

tradisjoner, skikker og 

levemåter i språkområdet 

og i Norge 

Ouverture 8 

Kap. 7 & 9 

 

https://ouverture.portfolio.no/ 

 

Lenker på Google classroom 

 

Oppgaveark 

 

Quizlet 

 

Rendez-vous 1 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Kan stille og svare på spørsmål på forskjellige 

måter 

• Kan bøye verbe faire, prendre og choisir  

 

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 

• Har et godt ordforråd når det gjelder 

klasseromsuttrykk 

• Kan stille og svare på spørsmål 

• Kan stort sett bøye verbe faire, prendre og choisir  

 

Finner og henter ut informasjon 
• Gir en kort muntlig presentasjon ved å lese fra 

manus 

• Kan med hjelp gi en kort skriftlig presentasjon 

• Har et begrenset ordforråd når det gjelder 

klasseromsuttrykk 

• Kan stille og svare på noen spørsmål 

• Kan noen av bøyningene av verbene faire, 

prendre og choisir  

 

https://ouverture.portfolio.no/
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker  Analyserer og reflekterer 

9 A l’école 

Fransk skolesystem 

Skoleuttrykk 

Ordenstall 

Øv på å uttale de fleste ordene i 

Quizlet-settene. Les tekst på side 112 

høyt og del med lærer på Showbie.  

Øv på å uttale og skrive de fleste Quizlet-

ordene. Les tekst på side 112 høyt og del 

med lærer på Showbie.  

Øv på å uttale og skrive ordene i Quizlet-

settene. Les tekst på side 112 høyt og del 

med lærer på Showbie.  

Quizlet-sett: En classe I (i klassen) og En classe II 

Vi jobber med klasseromsuttrykk skriftlig og muntlig, og forbereder rollespill fra klasseromssituasjon.  

10 A l’école 

Fransk skolesystem 

Verbet faire 

Rollespill 

Øv på å uttale de fleste ordene i 

Quizlet-settene. 

Øv på å uttale og skrive de fleste ordene i 

Quizlet-settene. 

Øv på å uttale og skrive ordene i Quizlet-

settene. 

Quizlet-sett: Mes affaires de classe (Mine skolesaker) og Verbet “faire” (å gjøre) 

Dere framfører rollespill En classe, og vi lærer mer om skolesaker og om utrykk med verbet faire. 

11 

 

Des questions 

Stille spørsmål 

Svare på spørsmål  

Uttaleregler 

Øv på å uttale de fleste ordene i 

Quizlet-settet. 

Øv på å uttale og skrive de fleste ordene i 

Quizlet-settet. 

Øv på å uttale og skrive de fleste ordene i 

Quizlet-settet. 

Quizlet-sett: Spørsmål & spørreord 

 Vi jobber med spørsmålsstilling på fransk. I tillegg lærer vi mer om fransk uttale (prononciation). 

12 Des questions 

Muntlige aktiviteter 

Lag og les inn tre spørsmål med tilhørende svar på Showbie. 

Vi fortsetter med spørsmål og svar. 

Muntlige aktiviteter med spørsmål og svar: Mumle Bingo + Quiz, quiz og bytt 

13 
Vacances de pâques             

14 Au restaurant  

Bestilling på 

restaurant 

 

Øv på å uttale de fleste ordene i 

Quizlet-settene. 

Øv på å uttale og skrive de fleste ordene i 

Quizlet-settene. 

Øv på å uttale og skrive ordene i Quizlet-

settene. 

Quizlet-sett: “J’ai un petit creux I et II” (Jeg er småsulten I og II)  

Vi jobber med bestilling på restaurant.  

15 Verbbøyning 

Verbet prendre (å ta) 

Ny verbgruppe: IR-

verb 

Verbet choisir (å 

velge) 

Verbtest 

Verbene prendre og choisir: Fyll inn i 

verbskjemaet ditt og øv på å uttale de 

fleste bøyningene.  

Verbene “prendre” og “choisir”: Fyll inn i 

verbskjemaet ditt og øv på å uttale og skrive 

de fleste bøyningene.  

Verbene “prendre” og “choisir”: Fyll inn i 

verbskjemaet ditt og øv på å uttale og skrive 

bøyningene.  

Vi jobber med verbøyning - oppgaveark etter nivå.  

NB: Vi har en skriftlig verbtest i timen på fredag. Alle verb vi har lært sålangt: 

ER-verb og IR-verb + de uregelrette verbene être, avoir, aller, faire og prendre 

16 Au restaurant 

Rollespill 

 

Øv på å uttale de fleste ordene i 

Quizlet-settene.  

Lær setningene dine i rollespillet. 

Øv på å uttale de fleste ordene i Quizlet-

settene.  

Lær setningene dine i rollespillet. 

Øv på å uttale de fleste ordene i Quizlet-

settene.  

Lær setningene dine i rollespillet. 

Quizlet-sett: “Au restaurant” (på restaurant)  

Vi øver på og gjennomfører rollespill Au restaurant. 
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Español 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Beskrive og vurdere 

eige arbeid 

 

Kommunikasjon 

Samtale om skule og 

fritid 

 

Kunne snakke om kva 

ein skal gjere 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

El Mundo Maya 

 

Årstider og 

væruttrykk 

 

• 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 
 

• Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 
 

• Samtale om dagligliv, 

personer og aktuelle 

hendelser i språkområdet 

og i Norge  
 

• Sammenligne noen sider 

ved tradisjoner, skikker 

og levemåter 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 snakke om skule og 

fritid. Kan fleire klasseromsuttrykk. 
• Kan snakke om kva du og andre skal gjere 
• Behersker regelrett verbbøying, både muntlig og 

skriftleg  
• Kan fortelje kva ein sjølv og andre har 
• Kan snakke om været og årstidene 
 

Forstår og tolker 
• Kan stille spørsmål og svare på spansk i 

klasserommet 
• Kan snakke om kva du skal gjere i morgon 
• Kan reglane for bøying av regelrette verb og 

gustar.  
• Kan bøye verbet tener  
• Kan nokre væruttrykk   

 

Finner og henter ut informasjon 
• Forstår nokre klasseromsuttrykk.  
• Kjenner igjen ulike verbformer  
• Kan seie kva ein har 
• Kjenner til dei vanligaste væruttrykka  
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Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

9 El Mundo Maya side 50.  

Jobb med verb på Quizlet 

Lær deg 5 ting om 

mayaindianarane. Skriv dei 

ned i boka di.  

Oversett: El Mundo Maya es muy interesante. La cultura maya tiene muchas 

ruinas famosas. Los mayas  viven en México y América Central. Hoy hay 

 cuarenta y cuatro lenguas mayas. 

10 

 

11: ¿Tenéis ganas de ir al cine? 

side 52.  

Les inn eit minutt av teksten og 

del med lærar.  

Lær deg å bøyge verbet 

tener. 

Les side 52 og svar på spansk. Prøv å 

svare med heile setningar.  

Kven har pengar? Kor mykje pengar har 

Laura? Skal dei på kino?  

Skriv kva du og vennene dine 

gjer på fritida. 

11 

 

11: ¿Tenéis ganas de ir al cine? 

side 54. Un diálogo side 53 og 

55. Jobb med nye ord på Quizlet. 

Skriv kor mykje pengar du 

har, ein venn har, du og 

søskena eller foreldra dine 

har.   

Finn 5 nyttige uttrykk i teksten som du 

skal lære deg. 

Skriv ein dialog på spansk der 

du og dine venner snakkar om 

noko de skal gjere, kor mykje 

det kostar og kor mykje pengar 

de har. 

12 12: Una clase de español side 56 

og 57 

Les teksten høgt heime og del 

med lærar. 

Kva seier læraren at klassen 

skal jobbe med i dag?  

Korleis spør du «Kva skal du 

gjere i morgon? på spansk?  

Finn alle framtidsformene i teksten og 

oversett til norsk. Oversett setningane til 

spansk: Eg skal lese ei bok. Du skal 

snakke spansk. Alejandra skal spele 

fotball.  

Skriv kva du skal gjere på 

skulen i morgon.  

13 Pascua 

 

14 

 

12: Una clase de español side 56 

og 57 

Framtid med verbet IR + A (s. 97 

i minigrammatikken) 

Bruk klasseromsuttrykka frå innsida av framsida til boka og teksten på side 56-57 og lag ei rollespel om ein 

skuletime. Øv inn rollespelet og framfør for klassen tysdag i neste veke.  

15  13A: ¿Qué tiempo hace? side 60 

og 61 

Lær deg væruttrykka på Quizlet 

Korleis er været i Stavanger i 

dag.  

Repeter årstidene. Korleis er været i 

Stavanger en la primavera, en el verano, 

en el otoño y en el invierno? 

Kva årstid likar du best? Korleis 

pleier været å vere då? Svar på 

spansk og bruk orda på side 61.  

16 13B: En la playa s. 62-63. Les 

teksten høgt heime og del med 

lærar.  

Svar på spansk. ¿Cómo se 

llama el chico? ¿De dónde 

es?  

Kva snakkar Julia og Eduardo om etter dei har kjøpt seg is?  
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ENGELSK FORDYPNING 

 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og mening 

 

 

Eksperimentere med 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 

 

Lese og presentere et utvalg 

selvvalgt skjønnlitteratur og 

sakprosa 

 

 

 

 

 

Lesebøker i ulike 

sjangere og ulikt 

tematisk innhold 

 

Internett 

 

Utdelte oppgaver 

 

Film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Reflekterer over innhold og 

virkemidler i skjønnlitteratur og 

film 
• Eksperimenterer med bruk av 

skriftlige uttrykksmåter i 

egenproduserte tekster 
 

Forstår og tolker 

• Presenterer innhold i 

skjønnlitteratur og film 
• Varierer uttrykksmåter skriftlig 

og muntlig i samtaler og i 

oppgaver 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Sier noe om innhold i 

skjønnlitteratur og film 
• Deltar i samtaler 
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Arbeidsplan i engelsk fordypning 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

9 Interview - what is an interview? 

Why do we interview people? What 

do you want to find out? 

 

Write down two good 

questions you could ask your 

interview object. 

Write down five good questions you 

could ask your interview object. Try 

to avoid YES/NO questions! 

Write down eight good 

questions you could ask your 

interview object.  

Do not use YES/NO questions! 

10 

 

Interview -  

muntlig vurdering 

 

Vi forbereder og gjennomfører intervju med hverandre som tas opp på opptak og sendes inn. 

11 

 

Film Vi ser film og skriver gloser. Vi ser film og skriver gloser. Vi ser film og skriver gloser. 

12 Skriftlig vurdering - A letter from 

Norway 

 

 

Forberedelser og skriftlig vurdering på skolen. 

13  

                                                                                🐣PÅSKEFERIE🐣 

 

14  

Fairytales 

 

Read one fairytale in English. 

 

Read a fairytale and make a few notes 

about it in English. 

Read a fairytale and write one 

paragraph about the content of 

the story. 

15  

Acting out! 

We make cards and prepare 

to act them out in a guessing 

game. 

We make cards and prepare to act 

them out in a guessing game. 

We make cards and prepare to 

act them out in a guessing 

game. 

16 Walk and talk - We take a few walks 

and describe our surroundings in a 

conversation 

Make a list over new words 

that you learned this week. 

Make a list over new words that you 

learned this week - translate them. 

Make a list over new words that 

you learned this week - use 

them in sentences. 
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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 
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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 
• Mestrer grunnleggende tekniske ferdigheter 

(skudd og pasninger) i basketball og fotball. 

Utviser ballkontroll 
•  Mestrer ulike styrkeøvelser teknisk, og 

forklarer hvilke treningseffekt øvelsene har 

         
• Mestrer intervall, kontinuerlige arbeid og 

fartslek som treningsform 
• Oppmuntrre medelever, gjør sitt beste, søker 

jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og 

instrukser 
Forstår og tolker  

• Trener på og utfører noen styrkeøvelser med 

riktig teknikk 
• Trener på og mestrer ulike tekniske og 

taktiske ferdigheter i ballspill         
• Trener på og bruker intervall, kontinuerlig 

arbeid og fartslek som treningsform 
• Samhandler med andre elever på en positiv 

måte. Følger regler og instrukser  
Finner og henter ut informasjon  

• Kjenner til noen regler i basketball og fotball 
• Trener på og bruker tekniske og taktiske 

ferdigheter i ballspill 
• Trener på grunnleggende styrkeøvelser for 

mage, rygg, bein og armer ·          
• Deltar på ulike løpsaktiviteter som fartslek, 

intervaller og langkjøring 
• Samhandler med medelever, trener på å 

utfordre egne fysiske grenser 
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Arbeidsplan i kroppsøving 

 

Uke Aktiviteter/ Idretter 

 

 

9 

 

Svømming (8C og 8D) 

 Fotball (8A og 8B) 

 

10 

 

 

Svømming (8A og 8B) 

 Fotball/basketball/innebandy(8C og 8D) 

 

11 

 

 

Svømming (8C og 8D) 

 Fotball/basketball/innebandy(8A og 8B) 

 

12 

 

 

Svømming (8A og 8B) 

Styrketrening/dans (8C og 8D) 

 

13 

 

 

Påske 

 

 

14 

 

Svømming (8A og 8B) 

Utholdenhet/uteaktiviteter (8C og 8D) 

 

15 

 

 

Svømming (8C og 8D) 

Styrketrening/dans (8A og 8B) 

 

16 

 

 

Svømming (8A og 8B)  

Utholdenhet/uteaktiviteter  
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Kunst og håndverk, kunstoppgave 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kunst 

 

 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutere hvordan kunstnere i ulike 

kulturer har framstilt mennesker gjennom 

tidene 

 

Dokumentere eget arbeid i 

multimediepresentasjon 

 

 

Interett 

 

Kunstbøker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

 Muntlig presentasjon 

og vurderinger 

 

Skriftlig 

Omsette fakta, ideer og 

holdninger 

 

Lesing 

Utvikling av 

tekstforståelse 

 

Regning 

 

Digital  

Produsere informasjon 

i tekst og bilder 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Tar for deg hvordan kunstnere i har 

framstilt mennesker gjennom tidene.  

• Dokumenteer eget arbeid i en 

multimediepresentasjon. 

 

Forstår og tolker 

• Presenterer hvordan kunstnere har 

framstilt mennesker gjennom tidene.  

• Viser eget arbeid i en multimedie 

presentasjon.  

 

Finner og henter ut informasjon 

• Viser hvordan kunstnere har framstilt 

mennesker. 

•  Viser eget arbeid i en presentasjon. 
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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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Teknologi i praksis 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Ideutvikling og 

produksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter og 

funksjonelle teknologiske 

løsninger.  

 

Teste egne produkter og foreslå 

mulige forbedringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

• Framstiller produkter med egne 

materialer, komponenter og 

funksjonelle teknologiske løsninger. 
• Tester egne produkter og foreslå 

mulige forbedringer. 
 

Forstår og tolker 

 

• Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter og 

enkelte funksjonelle teknologiske 

løsninger. 
• Teste egne produkter og foreslå 

noen mulige forbedringer. 
 

Finner og henter ut informasjon 

 

• Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter. 
• Teste egne produkter og foreslå 

enkle forbedringer. 
 

 

 

 



 31  

Arbeidsplan i Teknologi i praksis 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

9 

 

 

Bygge bro 

 

 

10 

 

 

Bygge bro 

 

 

11 

 

 

Bygge bro 

 

 

12 

 

 

Bygge bro 

 

Ferdigstille loggen din 

 

14 

 

 

Bygge bro/”Redde egget” 

 

 

15 

 

 

“Redde egget” 

 

 

16 

 

 

“Redde egget” 

 

Ferdigstille loggen din 
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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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Kalender uke 9-16  
Februar/mars 
UKE   
 

9 

Denne uken Mandag 26. feb Tirsdag 27. feb Onsdag 28. feb Torsdag 1. mars Fredag 2. mars 

      

 
UKE   
 

10 

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

Engelsk 
fordypning 
muntlig 

     

Mars 
UKE   
 

11 

Denne uken Mandag 12. 
mars 

Tirsdag 13. 
mars 

Onsdag 14. 
mars 

Torsdag 15. 
mars 

Fredag 16. mars 

 
Historie 

     

 
Uke 
 
12 

Denne uken Mandag 19. 
mars 

Tirsdag 20. 
mars 

Onsdag 21. 
mars 

Torsdag 22. 
mars 

Fredag 23. mars 

Matematikk 

Eng. fordypning 
skriftlig 

Tysk 

    Innlevering av 
gruppearbeid 
kunst og 
håndverk 

Uke 13: Påske 
April 
Uke 
 
   14 
 

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

Naturfag 
muntlig  

Engelsk muntlig 

     

 
Uke 
 
   15 
 

Denne uken Mandag 9. april Tirsdag 10. april Onsdag 11. april Torsdag 12.april Fredag 13. april 

 
Engelsk muntlig 

     

 
Uke 
 
   16 
 

Denne uken Mandag 16. 
april 

Tirsdag 17. april Onsdag 18. april Torsdag 19. 
april 

Fredag 20. april 

Norsk 
presentasjon av 
roman i uke 
16,17,18 

KRLE-prøve,  

Skriftlig engelsk 

     

UKE 17 “prøvemuntlig”  

 


