
  

 

Gosen skole 2019-2020  
 

Periodeplan for 8. trinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Runi Langum «Klar» 
   

 
 

KLAR 
Uke 40-46 

 

 
www.gosenskole.no 

 

 

http://www.gosenskole.no/
http://www.gosenskole.no/


   2 

 

INNHOLD 
 
 

Informasjon        side 3 

 

Norsk         side 4 

Engelsk        side 5 

Matematikk        side 6 

 

Religion, livssyn og etikk      side 7 

Samfunnsfag        side 8 

Naturfag        side 9 

 

Tysk         side 10 

Fransk         side 11 

Spansk         side 12 

Fordypning i engelsk       side 13 

 

Musikk        side 14 

Kroppsøving        egen plan 

Kunst og håndverk       egen plan 

 

Teknologi i praksis       egen plan 

Fysisk aktivitet og helse      egen plan 

Innsats for andre       side 17  

Medier og informasjon      side 18 

Design og redesign        side 19 

 

Arbeidsplan        side 20 

 

Kalender        side 27 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: 

 

 

 

 

 

  

 

Om forsidebildet: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Sunn livsstil 

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

knekkebrød med pålegg og havregryn med melk. 

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

meieriprodukter. 

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

 

 

Vurdering – det tas forbehold om endringer 
Uke 43  SAM – prøve 

Uke 44  Tysk, fransk, spansk, eng.ford – vurdering 

Uke 45  MAT – vurdering 

  Medier og informasjon - innlevering 

Uke 46  KRLE – prøve 

  Innsats for andre - innlevering 

 

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke 42  Turdag tirsdag 15.oktober – Brutt lenke til Sverd i fjell 

 

  

    

 

   

http://www.udir.no/
http://www.udir.no/
http://www.gosenskole.no/
http://www.gosenskole.no/
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NORSK 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

  

 

Lytte til, oppsummere 

hovedinnholdet og trekke ut 

relevant informasjon i muntlige 

tekster 

 

delta i diskusjoner med 

begrunnede meninger  

 

Planlegge, utforme og bearbeide 

tekster manuelt og digitalt 

 

Beherske grammatiske begreper 

som beskriver hvordan språk er 

bygd opp  

 

Lydbok”Skammarens 

dotter” Lene Kaaberbøl 

 

“Kontekst 8 - 10 basisbok” 

Gyldendal 

Kap 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muntlig 

Skape mening gjennom 

å lytte og samtale 

 

Skriftlig 

Å uttrykke seg på en 

hensiktsmessig måte 

 

Lesing 

Å engasjere seg i 

tekster 

 

Regning 

Å kunne vurdere over 

og kommunisere om 

tekster 

 

Digital  

Bruke digitale verktøy 

 

Analyserer og reflekterer 

• Oppsummerer hovedinnholdet i 

teksten og trekker ut relevant 

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

å bidra med innspill, lytte 

oppmerksomt og invitere andre inn i 

diskusjonen 
• Planlegger, utformer og bearbeider 

tekster 
 

Forstår og tolker 

• Gjengir innholdet i teksten og tolker 

noe 
• Deltar i litteratursamtalen og 

kommer ned noen innspill 
• Skriver, utformer og bearbeider 

tekster 
 

Finner og henter ut informasjon 

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

 

Main Areas  Competence Aims Teaching 

Material 

Basic Skills  Levels of Mastering 

Language 

Learning  

 

Oral 

Communication 

 

 

 

Written 

Communication 

 

 

 

 

 

Culture, Society 

and Literature  

Understand and use a general 

vocabulary related to different 

topics 
  
Express oneself fluently and 

coherently, suited to the purpose 

and situation 
Discuss and elaborate on different 

types of English literature from 

English-speaking countries 
  
Write different types of texts with 

structure and coherence 
Use central patterns for 

orthography, word inflection, 

sentence and text construction to 

produce texts 

  
Create, communicate and 

converse about own texts inspired 

by English literature, films and 

cultural forms of expression  

http://storynory. 

com/ 

 

Printouts of 

different fairy 

tales 

 

Key English 

textbook 8, Unit 

7: Where 

Dragons Fly Like 

Sparrows 

Through The Air. 

 

Harry Potter and 

the Philosopher’s 

Stone Excerpt and 

film  

 
Reading 
Create meaning by 

reading different 

types of texts. 
 
Writing  
Express ideas and 

opinions in an 

understandable and 

meaningful way..  
 
Oral   
Listen and speak with 

others using the 

English language. 
 
Numeracy 
Use numbers and 

mathematical terms in 

English related to 

daily life. 
 
Digital tools 
Experience real 

English texts 

  

Analyses and Reflects  

• Diskuterer og reflekterer rundt innhold og 

sjanger i eventyr fra engelskspråklige land 
• Kan skrive på engelsk med korrekt staving, 

ordbøying, setnings- og tekstoppbygging, 

tilpasset formål og situasjon 
• Forstår og bruker et generelt ordforråd knyttet 

til forskjellige temaer  

Comprehends and Interprets 

• Leser eventyr fra engelskspråklige land og kan 

identifisere de viktigste kjennetegnene  
• Skriver engelsk tekst med et ordforråd som 

dekker temaet til en viss grad, med noe struktur 

på grammatikk og tekst. 
• Forstår og bruker et generelt ordforråd knyttet 

til forskjellige temaer  

Finds and Gathers Information 

• Leser eventyr fra engelskspråklige land og 

kjenner igjen noen kjennetegn 

• Skriver en tekst med forståelig innhold på 

engelsk 
• Uttrykker seg selv på engelsk 

 

http://www.storynory.com/
http://www.storynory.com/
http://www.storynory.com/
http://www.storynory.com/
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MATEMATIKK 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Tall 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Representere og bruke brøk, 

desimaltal og prosent på 

ulike måtar og utforske dei 

matematiske samanhengane 

mellom desse 

representasjonsformene.  

  

Utforsker og beskriver 

primtalsfaktorisering og 

bruker det i brøkregning. 

Utforske grunnleggjande 

algebraiske reknereglar.  

 

 

  

Grunntall 8 

 

Kapittel 3 og 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

Vere med i samtalar, kommunisere 

idear og drøfte matematiske 

problem, strategiar og løysingar 

med andre. 

 

Skriving  

Beskrive og forklare samanhengar, 

oppdagingar og idear ved hjelp av 

formålstenlege representasjonar. 

 

Lesing  

Finne og bruke informasjon i 

stadig meir komplekse tekstar med 

avansert symbolspråk og 

omgrepsbruk. 

 

Regning  

Bruke symbolspråk, matematiske 

omgrep og framgangsmåtar til å 

gjere utrekningar og vurdere om 

løysingar er gyldige 

 

Digital 

Bruke formålstenlege digitale 

ressursar som hjelpemiddel for å 

utforske, løyse og presentere 

matematiske problem. 

Analyserer og reflekterer 
• Representerer og bruker brøk, desimaltall 

og prosent på ulike måter og utforsker de 

matematiske sammenhengene mellom 

disse representasjonsformene 

• Utforsker og beskriver 

primtalsfaktorisering og bruker det i 

brøkregning 

• Utforsker grunnleggende algebraiske 

regneregler. 

  

Forstår og tolker. 

• Representerer og bruker brøk, desimaltall 

og prosent på ulike måter. 

• Utforsker og beskriver 

primtalsfaktorisering og bruker det i 

brøkregning 

• Bruker grunnleggende algebraiske 

regneregler. 

  

Finner og henter ut informasjon 

• Kan regne enkle stykker med brøk, 

desimaltall og prosent. 

• Kjenner til noen algebraiske regneregler. 
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KRLE 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Filosofi og 

etikk 

 

 

 

 

 

 

Religiøst 

mangfold 

 

 

 

Livssyn 

 

 

 

 

 

  

 

Reflektere over filosofiske 

temaer knyttet til identitet 

og livstolkning, natur og kultur, 

liv og død, rett og galt. 

 

Presentere noen betydningsfulle  

filosofer og diskutere deres 

ideer 

 

Samtale om og forklare hva  

religion er, og vise hvordan  

religion kommer til uttrykk 

på ulike måter. 

     

 

Forklare hva livssyn er, og vise 

hvordan livssyn kommer til 

uttrykk på ulike måter 

 

Horisonter 

8 

Kap. 1 og 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muntlig 

Forklare, samtale 

om filosofi og etikk, religiøst 

mangfold og livssyn 

 

Skriftlig 

Uttrykke seg skriftlig og har 

kunnskaper om  

emnene. 

 

Lesing 

Forstår og innhenter informasjon, 

tolker og reflekterer over fagstoff 

 

Regning 

Anvender ulike tidsregninger 

 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy  

 

Analyserer og reflekterer 

• Reflekterer over filosofiske spørsmål 
• Presenterer en betydningsfull  

filosof og diskuterer hans ideer 

• Samtaler om og forklarer   
hva religion og livssyn er. 

 

Forstår og tolker 

• Forstår og tolker filosofiske spørsmål 
• Presenterer en filosof 
• Forklarer hva religion og livssyn er. 

 

Finner og henter ut informasjon 

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

og livssyn. 
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Samfunns- 

kunnskap 

  

Den 

amerikanske 

revolusjonen  

 

 

 

 

 

 

Den franske 

revolusjonen  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Gjere greie for idear og krefter som 

førte til den amerikanske 

fridomskampen og den franske 

revolusjonen, og beskrive følgjer 

dette fekk for den demokratiske 

utviklinga i Noreg 

 

 

Finne døme på hendingar som har 

vore med på å forme dagens Noreg, 

og diskutere korleis samfunnet kunne 

ha vorte dersom desse hendingane 

hadde utvikla seg annleis  

Historie 8 

 

Amerikanske:  

s. 13 - 26.  

 

 

Franske:  

s. 29 - 39.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Muntlig 

Greier ut om hendelser 

og fakta og uttrykker 

egne meninger 

  

Skriving 

Formidler og deler 

kunnskap skriftlig 

  

Lesing 

Leser og samler 

informasjon fra 

oppslagsverk, aviser og 

Internett 

  

Regning 

Bruker, tolker og lager 

grafiske framstillinger 

  

Digitale verktøy 

Utforsker nettsider, 

søker etter informasjon 

og uøver kildekritikk 

Analyserer og reflekterer 

• Gjør rede for ideer og krefter som 

førte til den amerikanske 

revolusjonen 

•  Gjør greie for virkningene av den 

amerikanske revolusjonen 

• Presis bruk og forklaring av 

fagbegrep 

  

Forstår og tolker 

• Gjør rede for noen årsaker til den 

amerikanske revolusjonen. 

• Peker på noen virkninger av den 

amerikanske revolusjonen. 

• Bruker og forklarer fagbegrep 

  

  

Finner og henter ut informasjon 

• Gjengir informasjon om den 

amerikanske revolusjonen 

• Forklarer sentrale begrep i faget 

  

 

 



 9  

Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Natur- 

vitenskapelige 

praksiser og 

tenkemåter 

 

 

 

Energi og 

materie 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bruke 

atommodeller og 

periodesystemet til 

å gjøre rede for 

egenskaper til 

grunnstoffer og 

kjemiske 

forbindelser 

Bruke og lage 

modeller for å 

forutsi eller 

beskrive 

naturfaglige 

prosesser og 

systemer og gjøre 

rede for modellenes 

styrker og 

begrensninger 

 

 

 

 

 

  

 

Eureka!8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

Muntlige ferdigheter i naturfag 

innebærer å bruke naturfaglige 

begreper for å vise forståelse, 

formidle kunnskap, utvikle spørsmål, 

argumentere, forklare, reflektere og 

begrunne egne holdninger og valg.  

Skriftlig 

Å kunne skrive i naturfag er å kunne 

utvikle spørsmål og hypoteser og 

beskrive naturfaglige forklaringer, 

observasjoner, erfaringer og 

informasjon. 

Lesing 

Å kunne lese i naturfag er å kunne 

forstå naturfaglige begreper, 

symboler, figurer. 

Regning 

Utviklingen av å regne i naturfag går 

fra å bruke enkle metoder for å telle 

opp, sortere og klassifisere til å kunne 

vurdere valg av metoder, begreper, 

formler og måleinstrumenter.  

Digital 

Digitale ferdigheter i naturfag er å 

kunne bruke digitale verktøy til å 

utforske, registrere, beregne og 

visualisere.  

Analyserer og reflekterer 

• Deltar i risikovurderinger og følger sikkerhetstiltak 
• Bruker naturfaglige begreper for å forklare tetthet, 

partikler, atomer og aggregattilstander. 
• Vurderer egenskaper til grunnstoffer ved bruk av 

det periodiske systemet 

Forstår og tolker 

• Gjør enkle risikovurderinger og følger 

sikkerhetstiltak 
• Forklarer tetthet ved bruk av partikkelmodellen 
• Forstår oppbygningen til det periodiske system 

og hvordan grunnstoffene er ordnet 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Følger sikkerhetstiltak 
• Kan beskrive partikkelmodellen ved bruk av 

eksempler 
• Kan forklare det periodiske system i grove 

trekk 
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Deutsch 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunika- 

sjon  

 

 

 

Språk, kultur 

og samfunn  

 

• Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i egen 

språklæring 
 

• beskrive og vurdere eget arbeid 

med å lære det nye språket 
 

 

• forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 
• bruke lytte-, tale-, lese- og 

skrivestrategier tilpasset formålet 

 

• sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge  

 

Auf Deutsch 1 

 

Kap. 2 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

Viser evne til å lytte 

og tale  

  

Skriftlig 

Bruker språket i 

stadig mer krevende 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over 

stadig mer 

utfordrende tekster 

 

Regning 

Gjør 

kvantifiseringer i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Digitale verktøy 

Analyserer og reflekterer 

• Kan litt om Tyskland og Østerrike 
• Behersker tallene 14 - 21 
• Kan si hvor du bor og hvor du kommer 

fra 
• Kan presentere en person som du 

kjenner 
• Kan si hva du liker og hvilke interesser 

du har  
• Kan hilse på noen og ta farvel 

Forstår og tolker 

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

fra 
• Kan presentere en person som du 

kjenner 
• Kan si hva du liker og hvilke interesser 

du har  
• Vet litt hva du kan si når du møter noen 

eller tar farvel 
Finner og henter ut informasjon 

• Kan noen av tallene fra 14 - 21 
• Kan noen av glosene fra kapitlet  
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Artikler 

Substantiv 

Tallene 13-20 

Verbet avoir 

Regelrette -er verb 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Kjæledyr 

Sport 

 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket  

 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Bruke språkets alfabet og tegn 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet 

og i Norge 

 

Ouverture 

8: 

kap 2 og 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

Vise evne til å lytte og tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og reflektere over 

tekster. Skaffe seg innsikt på tvers 

av kulturer 

 

Regning 

Gjøre kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy for å møte 

autentisk språk 

  

Analyserer og reflekterer 

• Er fortrolig med tallene 13 - 20 

på fransk, både muntlig og skriftlig 
• Er fortrolig med bøyning av 

substantiv og regelrette -er verb i 

setninger 
• Behersker navn på kjæledyr, og 

bruker verbet avoir i setninger 
• Leser fransk med tydelig og god 

uttale 
 

Forstår og tolker 

• Gjør rede for tallene 13 - 20 på 

fransk 
• Kan bøye substantiv og 

regelrette -er verb på fransk 
• Kan de fleste navn på kjæledyr, 

og kan bøye verbet avoir 
• Leser fransk med god uttale 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Gjenkjenner og kan noen tall på 

fransk 
• Gjenkjenner substantiv og 

regelrette -er verb, og lister opp 

noen artikler på fransk 
• Kan noen gloser om emnet 
• Kan bøye avoir i entall  
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ESPAÑOL 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Kunne vurdere eget 

arbeid 

 

Kommunikasjon 

Kunne fortelle om 

seg selv og andre 

 

Kunne snakke om 

fritid 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Spansk og 

latinamerikansk 

kultur  

 

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 

 

 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge  

 

¡Vale!1 

 

Ulike nettsider: 

vale.cappelendamm.no 

Pregunta ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muntlig 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket  

 

Lesing 

Kunne forstå 

tilpassede tekster 

på målspråket 

 

Regning 

Bruke tall i 

praktisk situasjoner 

 

Digital  

Bruke digitale 

hjelpemidler som 

støtte til 

språklæringen 

Analyserer og reflekterer 

• Forstår og kan bruke substantiv og 

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

og andre i familien 
• Kan snakke om hva du og andre liker 
• Har et rikt ordforråd og kan fortelle 

om hva du og andre liker å gjøre på 

fritiden. 
 

Forstår og tolker 

• Forstår hvordan substantiv og 

adjektiv bøyes på spansk 
• Kan fortelle om seg selv og familien 

sin 
• Kan snakke om hva du liker 
• Kan spørre om hva andre gjør på 

fritiden og fortelle om hva du selv 

gjør 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner igjen adjektiv og substantiv i 

tekst  
• Kjenner til ord for familiemedlem 
• Gjenkjenner verbet gustar i tekst 
• Kan fortelle hva du gjør på fritiden  
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ENGELSK FORDYPNING 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

  

Utforsking av 

språk og tekst 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tekst og 

mening 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Identifisere kjennetegn ved ulike 

teksttyper og bruke disse i egen 

tekstproduksjon. 

 

Eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike sjangere. 

 

Identifisere kjennetegn ved ulike 

teksttyper og bruke disse i egen 

tekstproduksjon 

 

Formidle egne opplevelser av 

musikk og filmer eller teater til 

andre 

 

Framføre et program sammensatt 

av ulike uttrykksformer basert på 

egne eller andres tekster 

   

  

Internett 

 

 Classic readers 

theatre for young 

adults 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og bruke 

språket i varierte sammenhenger 

  

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i varierte 

sammenhenger 

  

Lesing 

Styrke leseferdighetene og 

utforske og reflektere over stadig 

mer krevende tekster 

  

Regning 

Lære nødvendige uttrykk og 

forstå grafiske framstillinger i 

hverdagslige sammenhenger 

  

Digital 

Utvikle språkkompetanse 

Analyserer og reflekterer 

• Formidler egne opplevelser av 

film til andre 
• Skriver og framfører et 

skuespill med relevant 

innhold og presist språk 
• Bruker en hensiktsmessig 

muntlig uttrykksform. 

  
Forstår og tolker 
 

• Formidler egne opplevelser av 

film til andre. 

• Skriver og framfører et 

skuespill med noe innhold og 

noe enkel språkbruk 

• Presenterer muntlig med noe 

flyt og sammenheng. 

  
Finner og henter ut informasjon 
 

• Kan gjenfortelle innhold i 

engelsk film på norsk 

• Deltar i produksjon og 

framføring av skuespill 
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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 

 

Kjent musikk 

 

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 

 

Karakteren 5 og 6 

• Spiller rent og rytmisk på gitar  
• Kan finne toner og akkorder på 

piano og spille en enkel melodi 
• Fremfører alle påbegynte 

sanger. 
• Har en god oversikt over band- 

og orkesterinstrumenter, både når 

det gjelder hvordan de ser ut og 

brukes, og hvordan de låter 
 

Karakteren 3 og 4 

• Spiller gitar og piano 
• Gjenkjenner og kan fortelle om 

forskjellige band- og 

orkesterinstrumenter 
• Spiller etter enkelt tabulatur 

Karakteren 2 

• Spiller noen akkorder på piano 

eller gitar 
• Fremfører deler av noen sanger 
• Gjenkjenner et tabulatur 
• Kjenner til forskjellige band- 

og orkesterinstrumenter  
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Plan i musikk 8. trinn 
 

Stasjon Kompetansemål 

Tema: Instrumentene i orkesteret • Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere 

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

Gitarkurs  • Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 
• Øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk 

Bass 

Keyboard 

Trommer 

• Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 
• Øve inn og framføre musikk med vekt på rytmisk musikk 

 

Musikkplan høst 2019 

8C/8D tirsdag 5.time    8A/8B fredag 5.time 

UKE Sang Gitar Instr  UKE Sang Gitar Instr 

uke 40 8C 8D1 8D2  uke 40 8A 8B1 8B2 

uke 41 høstferie høstferie høstferie  uke 41 høstferie høstferie høstferie 

uke 42 8C 8D1 8D2  uke 42 8A 8B1 8B2 

uke 43 8C 8D1 8D2  uke 43 8B 8A1 8A2 

uke 44 8D 8C1 8C2  uke 44 8B 8A1 8A2 

uke 39 8C 8D1 8D2  uke 39 8A 8B1 8B2 
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Teknologi i praksis 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Undersøkelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideutvikling og 

produksjon 

Undersøke teknologiske produkter 

og de valgene som er gjort med 

tanke på bruk, tekniske løsninger, 

funksjonalitet og design 

 

Demonstrere riktig bruk av 

utvalgte verktøy 

 

 

 

Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter og 

funksjonelle teknologiske 

løsninger.  

 

Teste egne produkter og foreslå 

mulige forbedringer.  

 

 

 

 

  

 

Sketchpad 

 

Prosjekt: 

 

Redd egget 

Klinkekuletransportør 

 

Vurdering: 

Klinkekuletransportør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig/Skriftlig 

Gjengir, bruker og reflekterer 

over teknologiske produkters 

funksjonalitet og design.  

 

Lesing 

Finner, tolker og vurderer 

informasjon i bruksanvisninger 

og andre tekster der teknologiske 

produkters omtales.  

 

Regning 

Finner, bruker og analyserer tall, 

måleenheter, formler og grafikk 

tilknyttet arbeid med 

teknologiske produkter 

 

Digital  

Finner, anvender og vurderer 

informasjon ved hjelp av digitale 

verktøy. 

 

  

Analyserer og reflekterer 
• Analyserer og reflekterer over 

teknologiske produkters 

virkemåte, teknologiske løsninger, 

funksjonalitet og design. 

• Framstiller produkter med egne 

materialer, komponenter og 

funksjonelle teknologiske 

løsninger. 

• Demonstrerer riktig bruk av 

utvalgte verktøy 

• Tester egne produkter og 

foreslå mulige forbedringer. 
Forstår og tolker 

• Viser forståelse over 

teknologiske produkters 

virkemåte, teknologiske 

løsninger, funksjonalitet og 

design. 

• Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter og 

enkelte funksjonelle 

teknologiske løsninger. 

• Forstår hvordan det utvalgte 

verktøyet skal håndteres 

• Teste egne produkter og foreslå 

noen mulige forbedringer. 
Finner og henter ut informasjon 

• Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter. 

• Finner fram riktig verktøy 

• Teste egne produkter og foreslå 

enkle forbedringer.  
 

https://sketch.io/sketchpad/
https://sketch.io/sketchpad/
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Innsats for andre  

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Planlegging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk arbeid  

 

Kjenne til forutsetninger som ligger til 

grunn for frivillig arbeid 

Presentere og vurdere det frivillige 

arbeidet ut fra erfaringer og samhandling 

med målgruppen og relevante aktører 

Planlegge praktiske tiltak som medfører 

sosial verdiskaping for valgt målgruppe 

Gjennomføre planlagte tiltak 

Følge etiske retningslinjer og tilpasse 

kommunikasjon og samhandling til valgt 

målgruppe 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

Lytte til og delta i samtaler 

om ulike tema 

 

Skriftlig 

Formidle andres og egnes 

synspunkter på en tydelig og 

hensiktsmessig måte 

 

Lesing 

Finne nyttig informasjon. 

Utvikle evne til å tolke og 

forstå ulike tekster 

 

Regning 

Presentere, sammenligne, 

analysere og bruke statistisk 

materiale som illustrerer 

utvikling og variasjon 

 

Digital 

Bruke digitale hjelpemidler 

og utøve kildekritikk.  

Analyserer og reflekterer 

• Utvikle grunnleggende kunnskaper som 

ligger til grunn for frivillig arbeid.  
• Planlegge praktiske tiltak som medfører 

sosial verdiskaping for valgt målgruppe. 

• Følge etiske retningslinjer og tilpasse 

kommunikasjon og samhandling til valgt 

målgruppe. 

• Presentere og vurdere det frivillige arbeidet 

ut fra erfaringer og samhandling med 

målgruppen og relevante aktører. 

 

Forstår og tolker 

• Kjenne til grunnleggende kunnskaper som 

ligger til grunn for frivillig arbeid. 

• Planlegge noen praktiske tiltak som 

medfører sosial verdiskaping for valgt 

målgruppe. 

• Presenterer frivillig arbeid ut ifra erfaringer 

og samhandling med målgrupper. 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Har noen grunnleggende kunnskaper som 

ligger til grunn for frivillig arbeid. 

• Planlegge praktiske tiltak.  

• Presentere frivillig arbeid.  
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Medier og informasjon 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Redaksjonelt 

arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

Produksjon og 

publisering  

 

 

 

 

 

  

Planlegge produksjon og innhold i 

produksjonen, og fordele 

arbeidsoppgaver i redaksjonen 

 

 
Bruke nettvett og følge regler for 

personvern på Internett og i sosiale 

medier 

 

Bruke egnede verktøy for å produsere, 

kvalitetssikre, redigere og publisere 

sammensatte tekster med tekst, bilde, 

film og lyd 

Innhente, vurdere og bearbeide 

kildemateriale 

Velge og bruke kreative virkemidler i 

utforming og design av innhold 

 

 

  

Utdelt materiell 

 

skoleaviser.no 

 

medielabben.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

Å kunne lytte til og prate 

med andre i redaksjonen, 

kunne presentere eget arbeid 

i redaksjonelt møte, samt gi 

og ta imot tilbakemelding fra 

andre.  

 

Skriftlig 

Å kunne uttrykke seg 

skriftlig på en hensiktsmessig 

måte. 

 

Lesing 

Å kunne hente inn og 

bearbeide informasjon. 

 

Regning 

Å kunne hente inn og 

bearbeide informasjon . 

 

Digital 

Å kunne anvende digitale 

hjelpemidler for å hente inn 

informasjon, samt for å 

publisere det redaksjonelle 

arbeidet.   

Analyserer og reflekterer 

• Tar initiativ i redaksjonelt arbeid, og 

er den som tar ansvar for å fordele 

oppgavene.  
• Anvender nettvett i eget arbeid 
• Kan bruke egnede verktøy for 

produksjon av tekst, film og bilde.  
• Bruker flere ulike kilder i eget arbeid 
• Bruker flere virkemidler for at 

leseren skal bli interessert 
Forstår og tolker 

• Viser noe initiativ, og jobber med de 

fordelte oppgavene. 
• Anvender noe nettvett i eget arbeid 
• Kan bruke noen egnede verktøy for 

produksjon av tekst, film og bilde.  
• Bruker noen kilder i eget arbeid 
• Bruker noen virkemidler for at 

leseren skal bli interessert 
Finner og henter ut informasjon 

• Jobber med de fordelte oppgavene. 
• Kjenner til nettvett 
• Kan bruke egnet verktøy for 

produksjon av tekst med et bilde 
• Bruker ulike kilder for å finne ideer 
• Bruker virkemidler 
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Periodeplan uke 42-47: Design og redesign 8 trinn 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 
Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Produkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Designprosess 

• 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 

  

  

• beskrive ulike 
løsningsalternativer  

Utdelt 
materiell 

 
Internett 

Muntlige ferdigheter vises gjennom å delta 
aktivt i timen, dele tanker og ideer, og 
kommunisere godt med medelever og 
lærer. 

 
Skriftlige ferdigheter synliggjøres gjennom 
tankekart, refleksjonsnotat og 
egenvurdering 

 
Lesing skal hjelpe eleven å sette seg inn i 
oppgaveteksten og gjøre undersøkelser 
eller innhente informasjon som er relevant 
for å løse oppgaven. 

 
Regning er en viktig del av planlegging i 
designprosessen. Elevene trenger kanskje å 
jobbe i målestokk, regne ut hvor mye 
materialer de trenger og måle opp riktig 
lengde ved produksjon 

 
Digitale ferdigheter krever at elevene 
bruker digitale læringsressurser på en 
hensiktsmessig måte.  

5-6 Høy måloppnåelse 
Eleven bruker og mestrer egnede teknikker, 
hensiktsmessige materialer og riktige verktøy i 
design/redesign av en bruksgjenstand. 
Produktet møter alle krav for form og 
funksjon.  
Eleven reflekterer over verdien av design og 
redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv.  
Eleven viser flere enn tre løsningsalternativer.  

 
3-4 Middels måloppnåelse 
Eleven bruker egnede teknikker og delvis 
hensiktsmessige materialer og noen riktige 
verktøy i design/redesign av en 
bruksgjenstand. Produktet møter de fleste krav 
for form og funksjon. 
Eleven kan beskrive verdien av design og 
redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv. 
Eleven viser 2-3 løsningsalternativer.  

 
1-2 Lav måloppnåelse 
Eleven bruker teknikk, materialer og verktøy i 
design/redesign av en bruksgjenstand. 
Produktet møter ett krav til form og funksjon.  
Eleven deler noen tanker om design og 
redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv.  
Eleven viser ett løsningsalternativ.  
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Arbeidsplan uke 40 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Adjektiv, Kontekst s. 345 

Lydbok: Skammarens dotter 

Skriveoppdrag: Les tilbakemeldingen du har fått på teksten om deg selv/ditt forbilde. 

Gjør nødvendige endringer. (Rette feil, legge til, trekke fra?)  Returner i Classroom. 

MAT  Prosent + regneark 

les s. 88-93 

Aktivitet: Ukas nøtt 

3.2, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12, 3.15, 

3.17, 3.18, 3.27, 3.28  

3.5, 3.7, 3.10, 3.13, 3.16, 

3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.29  

3.6, 3.8, 3.11, 3.14, 3.18, 

3.22, 3.23, 3.29, 3.30, 3.31 

ENG  Read and listen to Jack and the Beanstalk 

http://www.storynory.com/2008/07/14/jack-

and-the-beanstalk/  

Write down 10 new words 

from the text, translate the 

words to Norwegian. 

 

Write at least 5 questions 

with answers to the text. 

Write down 10 new words 

from the text, explain the 

words in English. 

 

Write at least 5 questions 

with answers to the text. 

Write down at least 10 new 

words from the text, explain 

the words in English. 

 

Write at least 5 questions 

with answers to the text.  

NAT  Studer s.90-93 

Faser og faseovergang. 

Aktivitet nr.3 s.116 

Med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse forklar hvorfor et fast stoff har en 

bestemt form og et bestemt volum, hvorfor en væske former seg etter beholderen og 

hvorfor en gass sprer seg ut i det volumet som er tilgjengelig? 

SAM  Kap 1: Den amerikanske revolusjon 

Les s. 13-17   

Vi bruker Creaza til å lage digital fortelling/illustrasjon om et valgfritt avsnitt mellom s. 

13-17. Vi øver på skolen, og det som ikke blir ferdig, må gjøres hjemme.  

KRLE  Kap. 1: Å undre seg, å tro, å tenke 

Les s 7-11 

Gjør oppgave 1 og 4 s 11 Gjør oppgave 1 og 3 s 11 Gjør oppgave 1,3 og 5 s 11  

ENGford  

    

Tysk Kap. 2 

Tekst B 

Gloseprøve, torsdag 

Les tekst B 

Lær 3 gloser om interesser 

Les og oversett tekst B 

Lær 10 gloser om interesser  

Les og oversett tekst B 

Lær 10 gloser om interesser  

Spansk Kap. 4: La ropa, s. 20- 23. 

Les teksten høyt hjemme og på skolen. Gå 

gjennom nye ord på Quizlet. Glosetest uka 

etter høstferien.  

Finn de spanske uttrykkene 

for en grå jakke, en rød 

skjorte, liker du det svarte 

skjørtet og nei, jeg liker 

ikke.  

Skriv på norsk hva Manuel 

eller Mari Carmen har på 

seg.  

Skriv hva du har på deg i 

dag.  

Fransk Kap. 2 

Repetisjon: tallene 13-20 og verbet avoir 

Lær tallene fra 13-20. 

Lær betydningen av verbet 

avoir og lær å bøye det i 

entall (skriftlig). 

Lær tallene fra 13-20 

(skriftlig og muntlig). Lær å 

bøye verbet avoir (skriftlig 

og muntlig). 

Lær tallene fra 13-20 

(skriftlig og muntlig). Lær å 

bøye verbet avoir (skriftlig 

og muntlig). 

http://www.storynory.com/2008/07/14/jack-and-the-beanstalk/
http://www.storynory.com/2008/07/14/jack-and-the-beanstalk/
http://www.storynory.com/2008/07/14/jack-and-the-beanstalk/
http://www.storynory.com/2008/07/14/jack-and-the-beanstalk/
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Arbeidsplan uke 42 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Pronomen, Kontekst s. 346 

Lydbok: Skammarens dotter 

Kortfilm: Bakwe 

Skriveoppdrag: Vi ser begynnelsen av en kortfilm i timen. Skriv fortsettelsen! Skriv fra 

farens eller sønnens synsvinkel. Leveres i Classroom. 

MAT  Prosent + regneark 

s. 94-97 

Aktivitet: Ukas nøtt 

3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 

3.41, 3.42, 3.46, 3.48, 3.50 

3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.43, 

3.45, 3.49, 3.50, 3.63, 3.65 

3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.43, 

3.44, 3.45, 3.49, 3.50, 3.63, 

3.65 

ENG  Read and listen to The Selfish Giant by 

Oscar Wilde. 

http://www.storynory.com/2009/07/27/the-

selfish-giant/  

Write down 10 new words 

from the text, translate the 

words to Norwegian. 

 

Write at least 5 questions 

with answers to the text. 

Write down 10 new words 

from the text, explain the 

words in English. 

 

Write at least 5 questions 

with answers to the text. 

Write down at least 10 new 

words from the text, explain 

the words in English. 

 

Write at least 5 questions 

with answers to the text.  

NAT  Studer s.94-97. 

Partikkelmodellen 

Aktivitet nr.5 s.117 

Hva er en partikkel og hva forklarer 

partikkelmodellen? 

Forklar begrepene partikkelmodellen, osmose 

og diffusjon. Ta utgangspunkt i kjennetegn 

for måloppnåelse og bruk eksempler i 

besvarelsen. 

SAM  Kap 1: Den amerikanske revolusjon 

Les s. 18-21  

Vi jobber med prosjekt om den amerikanske revolusjonen. Det du ikke får gjort på skolen 

må du gjøre hjemme.  

 

Se på vurderingskriterier i Classroom. Skal gjøres ferdig i neste uke.  

KRLE  Les s 12-15 Gjør oppgave 1 s 15 Skriv et avsnitt om hvem 

Sokrates var, og hva slags 

filosofisk metode Sokrates 

brukte for å få folk til å tenke 

selv. 

Skriv et avsnitt om hvordan 

Sokrates brukte den 

filosofiske 

samtalen. 

Gjør oppgave 4 s 15 

ENGford  

    

Tysk Kap. 2 

Tekst C og D 

Gloseprøve, torsdag  

Les enten tekst C eller D 

Lær 4 gloser 

Les og oversett tekst C og D 

Lær 10 gloser 

Les og oversett tekst C og D 

Lær 10 gloser 

Spansk Kap. 4: La ropa, s.20-23. 

Vurdering: Glosetest 

Fortell hva du liker å ha på deg og hva du ikke liker å ha på deg. Ta i bruk fargene du har 

lært. 

http://www.storynory.com/2009/07/27/the-selfish-giant/
http://www.storynory.com/2009/07/27/the-selfish-giant/
http://www.storynory.com/2009/07/27/the-selfish-giant/
http://www.storynory.com/2009/07/27/the-selfish-giant/
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Kap. 6A: Una carta s. 30-31. 

Les teksten høyt hjemme og på skolen. 

Les om substantiv og artikler på s. 89 og 91 i Tekstbok. 

Les om adjektiv på s. 92 i Tekstbok. 

Fransk Kap. 3 

s. 40-41 + s. 43-44 

Lær 5 gloser (kjæledyr) s. 43. Lær 8 gloser (kjæledyr) s. 43. Lær glosene (kjæledyr) s. 43. 

Skriv to setninger der du 

bruker verbet avoir og navn 

på kjæledyr. 

 

Arbeidsplan uke 43 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Determinativ, Kontekst 

s. 347 

Lydbok: Skammarens 

dotter 

Skriveoppdrag: Gi og motta respons på teksten fra uke 42. Gjør nødvendige endringer. (Rette feil, legge til, 

trekke fra?)  Returner i Classroom.  

MAT  Promille 

s. 98-99 

Aktivitet: Ukas nøtt 

3.51, 3.52, 3.52, 3.54, 3.55, 

3.56, 3.61, 3.62, 3.64, 3.66  

3.53, 3.54, 3.55, 3.56 

• egne oppgaver 

3.53, 3.54, 3.55, 3.56 

• egne oppgaver 

ENG  Fantasy 

 

Read p. 144-145 

Read pp 150 – 151; 

Harry Potter and the 

Sorting Hat.  

Learn the new words  

Write a definition of all the 

creatures mentioned on pages 

140-141. 

 

Try to learn them by heart.  

Read page 145. Write down an 

example of a fantasy story you know 

that contains at least three of the 

characteristics. 

Read page 145. Write down an 

example of a fantasy story you know 

that contains at least three of the 

characteristics.  

NAT  Studer s.98-101 

Vann og 

partikkelmodell 

Aktivitet nr.4 s.117 

Hva mener vi med tettheten til et 

stoff? Hva er spesielt med vann 

sammenlignet med andre 

stoffer? 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og partikkelmodellen og 

forklar hva som skiller vann fra andre kjente stoffer. 

SAM  Kap 1: Den amerikanske 

revolusjon 

Les s. 22-26  

Vi jobber med prosjekt om den amerikanske revolusjonen. Det du ikke får gjort på skolen må du gjøre hjemme.  

 

Se på vurderingskriterier i Classroom. Blir vurdert med karakter.  

KRLE  Finn informasjon om en 

filosof i bøker eller på 

internett. 

Velg en filosof du vil vite mer om. Lag en presentasjon som du skal presentere for klassen. 

Finn opplysninger i bøker eller på internett.  
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ENG 

ford  

    

Tysk Kap. 2 

Tekst E, s 32 

Gloseprøve 

Les tekst E 

Lær noen av tallene 14 - 21 

Les og oversett tekst E 

Lær 10 gloser og  

tallene 14 - 21  

Les og oversett tekst E 

Lær 10 gloser og tallene 14 - 21  

Spansk Kap. 6A: Una carta, s. 

30-31. 

Les teksten høyt 

hjemme og på skolen.  

Beskriv deg selv og et familiemedlem. Bruk s. 31 som støtte. 

Fransk Kap. 3 

Artikler og substantiv s. 

51. 

S. 48. 

Lær bøyningen av substantiv 

(entall og flertall). 

Øv til prøven neste uke. 

Bøy substantivene livre (m) = bok, 

tante (f) = tante, ami (m) = venn. Lær 

bøyningen av substantiv (entall og 

flertall). 

Øv til prøven neste uke. 

Gjør oppg. 13 s. 51. Lær bøyningen 

av substantiv (entall og flertall). 

Øv til prøven neste uke. 

 

 

 

 

 

Arbeidsplan uke 44 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Adverb, Kontekst s. 349 

Lydbok: Skammarens dotter 

Skriveoppdrag: Skriv personbeskrivelse av Dina fra “Skammarens dotter”. Hvordan tror du det 

ville vært for Dina å være elev på Gosen skole? Levér i Classroom. 

MAT  Repetisjon 
   

ENG We will watch Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone at school 

 

Work sheet before, during and after the 

film. Classroom. 

   

NAT  Studer s.102-103 

Atom, molekyl, ion. 

Aktivitet nr.1 s 101 i Tellus 8.  

Forklar begrepene atom, molekyl og ion. Finn en modell av et atom, beskriv de ulike 

delene av atomet og beskriv likheter og 

ulikheter mellom et atom, et molekyl og et ion. 

SAM  Kap. 2: den franske revolusjonen Gjør oppgave 1 og 2 s. 33.  Gjør oppgave 1, 2 og 5 s. 33 Gjør oppgave 1, 4 og 5 s. 33.  
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Les s. 29-33 

KRLE  Kap. 2: Religion og livssyn i dag 

Les og forstå s 26-31 

Gjør oppgave 3 s 28 og 1 s 34 Gjør oppgave 4 s 28  

og 1 s 34 

Gjør oppgave 4 s. 28 og  

oppgave 1 s 34 

Hva kan være positivt med å 

leve i et flerkulturelt samfunn? 

ENG 

ford  

    

Tysk Skriftlig vurdering:   Skriftlig prøve (torsdag)  Kap. 2  tallene 14-21, verb,  gloser, presentere en person og seg selv. 

Se kjennetegn på måloppnåelse (torsdag) 

Spansk  

Skriftlig vurdering 

Skriftlig prøve (torsdag): 

Utvalgte emner fra kap. 1-4 og 6. Substantiv, artikler og adjektiv. Se egen oversikt på classroom. 

Fransk Skriftlig vurdering Skriftlig prøve (torsdag): tallene 13-20, verbet avoir, kjæledyr (gloser), artikler og 

substantivbøyning.  
 

Arbeidsplan uke 45 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Konjunksjoner og 

subjunksjoner, 

Kontekst s. 350 

Lydbok: Skammarens 

dotter 

Vi øver på litteratursamtaler. Det blir gjennomført litteratursamtaler neste uke som vurderes med karakter. 

MAT  Vurdering i kapittel 1, 

2 og 3 

   

ENG  Skriftlig vurdering  

   

NAT  Studer s.104 - 105. 

Periodesystemet 

Aktivitet nr.4 s.102 i 

Tellus 8. 

Hva er grunnstoffenes periodesystem, se 

i permen og forklar hva atomnummeret 

til hydrogen er og hva det betyr. 

Forklar hva det periodiske system viser og hva det betyr at atomer går 

i kretsløp, bruk C-atomet som et eksempel. Hva får du vite om 

karbonatomet gjennom det periodiske systemet? 

SAM  Kap. 2: den franske 

revolusjonen 

Les s. 34-36 

Velg et avsnitt fra s. 34-36 og lag en 

illustrasjon/animasjon på Creaza om det 

du har lest.  

Bruk Creaza for å illustrere hva som skjedde i Bastillen. Bruk noen 

av disse ordene: Kongen, pengelens, tredjestanden, uro, plyndring av våpen, 

halshugging, bastillen.  

KRLE  Les og forstå s 32 – 34 Gjør oppgave 3 og 4 s 34 Gjør oppgave 3,4 og 5 s 34 Gjør oppgave 8 s 34.  

Skriv minst ½ side. 
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ENGford  

    

Tysk Kap. 3 Herbst 

Tekst A  

Les tekst A 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 12 gloser 

Spansk Kap. 8: El tiempo 

libre, s. 38-39. 

Les teksten høyt 

hjemme og på skolen. 

Øv på nye ord på 

Quizlet. 

Regelrette verb  

Lær deg ordene for fritidsaktiviteter på side 38 i boka. Hvilke av disse aktivitetene gjør du på fritiden?  

Fransk Regelrette -er verb Lær bøyningsendelsene på -er verb. Bøy regarder og aimer. Lær 

bøyningsendelsene på -er 

verb. 

Skriv 3 setninger på fransk der du 

bruker regelrette -er verb i riktig form. 

Lær bøyningsendelsene på -er verb. 

 

 

 

Arbeidsplan uke 46 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Preposisjoner og 

interjeksjoner, Kontekst s. 

351 

Lydbok: Skammarens 

dotter 

Vi gjennomfører litteratursamtaler. Vurderes med karakter.  

MAT  Algebra 

les s. 214-221 

Aktivitet: Ukas nøtt 

8.1, 8.2, 8.5, 8.15, 8.16, 8.27, 8.30, 

8.33, 8.38, 8.41 

8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.20, 

8.22, 8.34, 8.37, 8.45, 

8.48 

8.9, 8.12, 8.13, 8.14, 8.23, 8.24, 8.25, 8.46, 

8.47, 8.48 

ENG  Summary and reflection: 

Fantasy genre 

   

NAT  Studer s.106-109. 

Grunnstoff 

Aktivitet nr.7 s.103 i 

Tellus 8. 

Hva er et grunnstoff, gi eksempler? 

Hva er et rent stoff, gi eksempler? 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og forklar begrepene 

grunnstoff, kjemiske forbindelser og rent stoff. Bruk eksempler i 

besvarelsen din. 

SAM  Kap. 2: den franske 

revolusjonen 

Gjør oppgave 1 på s.45. Gjør oppgave 2 på s. 45 Gjør oppgave 4 på s.45. 
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Les s. 37-39 

KRLE  Les og forstå s 35 - 39 

Vurdering: Skriftlig 

prøve kap. 1 og kap. 2 

Gjør oppgave 1 s 39 Gjør oppgave 1 og 2 s 

39 

Gjør oppgave 1 og 6 s 39 

ENG 

ford  

    

Tysk Kap. 3 Herbst 

Tekst C, s 46 

Les tekst C 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst C 

Skriv om teksten slik at 

den passer på deg. 

Les og oversett tekst C. 

Skriv om teksten slik at den passer på deg. 

Strek under verbene. 

Spansk Kap. 8: El tiempo libre, s. 

38-39 

Les teksten høyt hjemme 

og på skolen. 

Regelrette verb 

Se på aktivitetene på side 38. Hva 

gjør Carlos, Sandra og Elena? Skriv 

i boka di.   

Oversett til spansk:  

Hva gjør du på 

fritiden?  

Jeg er med vennene 

mine.  

Carmela spiller gitar og 

leser bøker på spansk. 

Skriv en kort dialog mellom to venner som 

snakker om hva de gjør på fritiden. Bruk 

ordene på side 38-39. 

Fransk Kap. 3 

Sport s. 44-46 

Lær 5 gloser (sport) s. 44. Lær 10 gloser (sport) s. 

44. 

Lær glosene (sport) s. 44. 

VF 
    

KRØ  
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Kalender 2.periodeplan 

  

 
 

Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 40  

  

     

Uke 41 

(Høstferie) 
 

  

     

Uke 42 
  

Utedag 
   

Uke 43 Samfunnsfag vurdering 
     

Uke 44 FSP vurdering 
Engelsk vurdering 

   
FSP 

 

Uke 45 Matematikk vurdering 
Medier og informasjon 
vurdering (innlevering) 

    
Matematikk 
8C, 8D 

Uke 46 Norsk muntlig 
KRLE vurdering 

 
Innsats for andre 
vurdering (innlevering) 

     

 


