
  

 

Gosen skole 2018-2019  
 

Periodeplan for 8. trinn 
 
 
 
    
 
 
 

 
 Vincent van Gogh «Winter Landscape» 1888  
 
 

Utsikter 
Uke 10 - 15 

 

 

 

 
www.gosenskole.no 

 

http://www.gosenskole.no/


   2 

 

INNHOLD 
 
 

Informasjon       side 3 

 

Norsk        side 4 

Engelsk       side 5 

Matematikk       side 6 

 

Kristendom, religion, livssyn og etikk    side 7 

Samfunnsfag       egen plan 

Naturfag       side 8 

 

Tysk        side 9 

Fransk        side 10 

Spansk        side 11 

Fordypning i engelsk      side 12 

 

Musikk        side 13 

Kroppsøving       side 15 

Kunst og håndverk      side 16 

 

Design og redesign      egen plan 

Teknologi i praksis      egen plan 

Innsats for andre      side 17 

Fysisk aktivitet og helse     side 18 

Sal og scene       egen plan  

 

Arbeidsplan       side 19    

     

Kalender       side 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Om forsidebildet: 

At the time that Van Gogh painted Landscape with Snow he was 35 years old. Living in Arles, in southern 

France, he rose to the height of his career, producing some of his best work, such as fields, farmhouses and 

people of the Arles, Nîmes and Avignon area. 

 

When Van Gogh arrived in Arles in February 1888 the ground was covered with snow due to record cold 

temperatures. At the time of this painting the snow had begun to melt. It's thought that this painting is one of his 

first paintings made in Arles. In a letter to his brother Theo about February 24, 1888, Van Gogh describes having 

completed three paintings in as many days, one of them "a landscape in the snow."  

 

Wikipedia 
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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 13  Tysk og spansk – vurdering 

Uke 15  ENG – minitalk 

  NAT – innlevering og/eller muntlig framføring 

   

   

 

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke 11  DKS - konsert  

    

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, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og 

medier 

vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 
 

Planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem 

underveis 

 

  

 
Kontekst 

tekster 2 

 

 

 

 

  

 
Muntlig 
Å lytte aktivt og forstå  

 
Skriftlig 
Å utvikle elevens evne til å 

planlegge tekster 

 
Lesing 
Å engasjere seg i tekster  

 
Regning 
Å skape helhetlig mening  
 
Digital  
Å skape og redigere ulike 

typer tekster og 

kommunisere med andre 
 

 

  

 
Analyserer og reflekterer 

• Samtaler om form, innhold og 

formål i litteratur 

• Presenterer norskfaglige emner 

med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale 

verktøy 

 
Forstår og tolker 

• Samtaler om form og innhold i 

litteratur 

• Presenterer norskfaglig emner og 

bruker digitale verktøy 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Samtaler om litteratur  
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ENGLISH 

Topic Theme Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 
Language- 
learning 
 

 

 

Communication 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Culture, society  
and literature 

•   

Use different situations, working 

methods and learning strategies 

to develop one’s English 

language skills 

Understand the main content and 

details of texts one has chosen 

Express and justify own opinions 

about different topics 

Use own notes and different 

sources as a basis for writing 

Write different types of texts 

with structure and coherence 

Create, communicate and 

converse about own texts 

inspired by English literature, 

films and cultural forms of 

expression 
•   

 
A variety of 

individually chosen 

literature in 

English. 
 

Study sheet -     I 

Love Books 

 

Reading Logs 
 

  

Writing 
Expressing ideas and opinions 

proficiently, and adapted to context. 

Using written English for language 

learning. 

 
Oral 
Using and adapting one’s oral English 

for interaction and communication with 

others. 
 

Reading 
Reading English language texts to 

understand, reflect upon, and acquire 

insight and knowledge across cultural 

borders and within specific fields of 

study. 

 
Numeracy 
Understanding and using units of 

measurement, graphic representations, 

tables and statistics in English. 
 

Digital tools 
Use sources independently, 

intentionally, and critically. 

Analysis and reflection 
• Finds words and paragraphs 

in the texts according to the 

tasks. 

• Uses examples to show their 

meaning in literary 

conversations. 

•  Expresses own opinion and 

impression, with a high degree 

of fluency and accuracy. 

• Writes coherently, using 

clear language and structure. 

Comprehension and usage 
• Finds words and paragraphs 

in the texts related to the tasks. 

• Is able to show 

understanding in literary 

conversations. 

• Shares own opinions and 

about selected literature, with a 

certain degree of accurate 

language. 

• Uses basic structure, and 

writes texts that communicate 

clearly. 

Reproduction of facts 
• Selects words and 

paragraphs from texts to show in 

conversation. 

• Communicates simple 

content in English. 

• Structures simple texts. 
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MATEMATIKK 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Lengde, flate, 

rom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likninger  

 

 

 

 

 

  

Undersøke og beskrive 

egenskaper ved to- og 

tredimensjonale figurer 

og bruke egenskapene i 

forbindelse med 

konstruksjoner og 

beregninger.  

  

Gjøre rede for tallet π og 

bruke det i beregninger 

av omkrins, areal og 

volum 

  

• Løse ligninger og 

ulikheter av første grad 

(og ligningssystem med 

to ukjente og bruke dette 

til å løse praktiske og 

teoretiske problem)  

Grunntall 8 

Kapittel 9 og 10 

 

Grunntall 8 Ekstra  

 

Faktor 8  
campus.inkrement.no  
 
getsmart.no 

 

mattemestern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

Kommunisere om og drøfte 

matematiske problemer. 

 

Skriving  

Bruke matematiske symboler til å løse 

problemer. 

 

Lesing  

Forstå symbolspråk for å skape 

mening i matematikkfaglige tekster. 

 

Regning  

Bruke varierte strategier, gjøre 

overslag og vurdere hvor rimelige 

svarene er. 

 

Digitale ferdigheter  

Bruke nettbaserte ressurser  

Analyserer og reflekterer 

• Reflekterer over egenskapene 

ved to – og tredimensjonale 

figurer og bruker egenskapene i 

forbindelse med konstruksjoner 

og beregninger.  

• Gjør rede for tallet π og kan 

bruke det i beregninger 

• Forstår ligninger av første grad 

 

Forstår og tolker 

• Bruker egenskapene ved to- og 

tredimensjonale figurer i 

forbindelse med beregninger.  

• Kjenner til tallet π og kan bruke 

det i beregninger 

• Kan løse ligninger av første 

grad 

 

Finner og henter ut  

• Beskriver egenskaper ved to- og 

tredimensjonale figurer   

• Vet tallet π 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mattemestern.no/lessons/index/class:8-klasse-8
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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. 
• Presenterer utdypende om Den norske 

kirke, læstadianisme og samiske 

kirkeliv. 
 

Forstår og tolker 

• Gjør rede for noen viktige hendelser i 

kristendommens historie i Norge. 
• Presenterer Den norske kirke, den 

læstadianske vekkelsen og samisk 

kirkeliv. 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til viktige hendelser i 

kristendommens historie i Norge. 
• Presenterer kort noen fakta om Den 

norske kirke, den læstadianske 

vekkelsen og samisk kirkeliv. 
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Naturfag- plan 5 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff- Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Forskerspiren 

 

 

 

 

Mangfold i 

naturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomener og 

stoffer  

 - forklare betydningen 
av å se etter 
sammenhenger mellom 
årsak og virkning og 
forklare hvorfor 

argumentering, 

uenighet og publisering 
er viktig i 
naturvitenskapen 
 
-forklare hovedtrekkene i 
evolusjonsteorien og 
gjøre rede for 
observasjoner som 
støtter teorien 
 
-forklare hovedtrekk i 
teorier for hvordan jorda 
endrer seg og har endret 
seg gjennom tidene, og 
grunnlaget for disse 
teoriene 

-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 

Eureka! 8 

Kap. 11, 12 og 13 

 

Nettressurser: 

 

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

 
https://www.youtube.com/watch?v=rWp5ZpJAIAE 

 

Viten.no- på dinosaurjakt 

 

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

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 
• Forklare med eksempler hovedtrekkene i 

evolusjonsteorien 

• Gjør rede for observasjoner som støtter 

teorien 

• Forklarer og utdyper hvordan jorda endrer 

seg og har endret seg gjennom tidene, og 

grunnlaget for disse teoriene  

• Beskriver universet og ulike teorier for 

hvordan det har utviklet seg 

• Undersøker et emne fra utforskingen av 

verdensrommet, og sammenstiller og 

presenterer informasjon fra ulike kilder 
 

Forstår og tolker 
• Forklarer hovedtrekkene i 

evolusjonsteorien 

• Forklarer og ulike teorier for hvordan jorda 

har utviklet seg 

• Undersøker et emne fra utforskingen av 

verdensrommet, og sammenstiller og 

presenterer informasjon 

• Beskriver universet og ulike teorier for 

hvordan det har utviklet seg 
Finner og henter ut informasjon 
• Vet hva evolusjonsteorien går ut på 

• Beskriver hovedtrekk for hvordan jorda har 

endret seg gjennom tidene 

• Presenterer informasjon om et emne fra 

utforskingen av verdensrommet. 

• Kjenner en teori for hvordan universet har 

utviklet seg  

https://www.nrk.no/skole/
https://www.youtube.com/watch?v=rWp5ZpJAIAE
https://www.youtube.com/watch?v=RY8izdr4cU4
https://forskning.no/universet
https://nysgjerrigper.no/temaer/verdensrommet
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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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FRANÇAIS semaines 10-15  

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Vurdere eget arb 

 

Kommunikasjon 

Ukedager og 

klokkeslett 

På skolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Fransk 

skolesystem 

Beskrive og vurdere 

eget arb. med å lære 

det nye språket 

Presentere ulike 

emner muntlig 

 

 

Skrive tekster som 

forteller, beskriver 

eller informerer 

  

Forstå og bruke et 

ordforråd som 

dekker dagligdagse 

sit. 

 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Bruke språklige 

strukturer og former 

for tekstbinding 

 

Forstå og bruke tall 

i praktiske 

situasjoner 

Samtale om 

tradisjoner i 

språkområdet 

Ouverture 8 

Kap. 7 

 

https://ouverture.portfolio.no/ 

 

Lenker på Google classroom 

 

Oppgaveark 

 

Quizlet 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

Viser evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over tekster. 

Skaffer seg innsikt på 

tvers av kulturer 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy 

for å møte autentisk språk 

Analyserer og reflekterer 

• Kan beskrive hvilke strategier han/hun 

bruker for å lære, og kan vurdere eget 

arbeid 

• Skriver utfyllende tekster, og varierer 

mellom forskjellige ord og strukturer vi 

har lært 

• Gir tydelige muntlige presentasjoner uten 

særlig bruk av manus 

 

Forstår og tolker 

• Bruker forskjellige læringsstrategier 

• Skriver gode tekster, og bruker ord og 

strukturer vi har lært 

• Gir muntlige presentasjoner med noe 

hjelp av manus 

• Kan noen klokkeslett og ukedagene 

• Har godt ordforråd ang skoledagen 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Gir korte muntlige presentasjoner ved å 

lese fra manus 

• Leser med noenlunde forståelig uttale 

• Kan med hjelp lage en kort tekst 

• Har et begrenset ordforråd ang 

skoledagen 

https://ouverture.portfolio.no/
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Español 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn  

 

Undersøke likheter og ulikheter mellom 

morsmålet og det nye språket og utnytte 

dette i egen språklæring 

 

Beskrive og vurdere eget arbeid med å 

lære det nye språket 

 

Forstå og bruke et ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

 

Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 

 

Samtale om dagligliv, personer og aktuelle 

hendelser i språkområdet og i Norge   

 

¡Vale!1 

 

Materiale utdelt i 

timen og på 

classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

• Behersker regelrett og uregelrett 

verbbøying, både muntlig og 

skriftlig  
• Kan fortelle hva du selv og andre 

har 
• Kan spørre hva klokka er, forstår 

og kan fortelle tidspunkt 
• Kan fortelle utfyllende hvor noen 

kommer fra 

 

Forstår og tolker 

• Kan reglene for bøying av 

regelrette og uregelrette verb  
• Kan bøye verbet tener og fortelle 

hva du selv har 
• Forstår og kan fortelle tidspunkt 

• Kan fortelle hvor noen kommer 

fra 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner igjen ulike verbformer  
• Kan si hva du har 
• Kan si hvor mye klokka er 

• Kan si noe om hvor noen 

kommer fra  
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Engelsk fordypning 

 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål 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 

Lese og presentere et utvalg 

selvvalgt skjønnlitteratur og 

sakprosa 

Formidle egne opplevelser av 

musikk og filmer eller teater til 

andre 

 

 

Internett 

 

Charlie and the 

Chocolate Factory 

– Roald Dahl 

 

DVD av CCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og 

bruke språket i varierte 

sammenhenger 

  

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i 

varierte sammenhenger 

 

Lesing 

Styrke leseferdighetene og 

utforske og reflektere over 

stadig mer krevende 

tekster 

 

Regning 

Lære nødvendige uttrykk 

og forstå grafiske 

framstillinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

 Digital 

Utvikle språkkompetanse  

 

Analyserer og reflekterer 

• Formidler egne opplevelser av 

litteratur til andre 
• Gjenforteller en tekst med innlevelse 

og presis språkbruk 
• Begrunner tema og budskap fra 

litteratur 
• Bruker en hensiktsmessig muntlig og 

skriftlig uttrykksform. 
 

Forstår og tolker 

• Formidler egne opplevelser av 

litteratur til andre. 
• Gjenforteller en tekst med noe 

innhold og noe enkel språkbruk 
• Sier noe om personene og tema i 

litteratur 
• Presenterer muntlig og skriftlig 

produkt med noe flyt og 

sammenheng. 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan gjenfortelle innhold fra engelsk 

litteratur på norsk 
• Skriver en engelsk tekst med noe 

innhold 
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Musikk 

 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytting 

 

 

Bruke musikkens 

grunnelementer, 

symboler for besifring 

og akkordprogresjoner 

i spill på instrumenter 

Øve inn og framføre et 

repertoar av musikk fra 

ulike sjangere med 

vekt på rytmisk musikk 

 

Gjenkjenne og benevne 

forskjellige 

instrumenter og 

ensembler innenfor 

ulike sjangere 

 

 

CDer 

 

Tabulatur/akkordskjema 

 

Sangtekster 

 

www.ultimateguitar.com 

 

 

 

 

 

 

Lesing 

Tolker og forstår ulike 

musikalske uttrykk, symboler, 

tegn og former for notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for notasjon. 

Eksperimentering over rim og 

rytme som kan tas vare på. 

Muntlig   

Synger, deltar i samspill. 

Formidler musikalske 

opplevelser, setter ord på hva en 

hører, og selv ønsker å uttrykke 

og å formidle 

 

Regning  

Er kjent med musikkens 

grunnelementer 

 

Digitale verktøy  

Bruker nettsteder for å finne 

sanger, musikk, og ressurser til 

egen musisering 

Analyserer og reflekterer 

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

samspill med andre 
• Fremfører alle påbegynte sanger. 

 

Forstår og tolker  

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

 

Finner og henter ut informasjon 

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

Stasjon Kompetansemål 

Sang 

 

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

Gitarkurs 

 

 

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

instrumenter 

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

musikk 

Bass 

Keyboard 

Trommer 

 

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

instrumenter 

• Øve inn og framføre musikk med vekt på rytmisk musikk 

 

  

 

    
Musikkplan vår 2019      

8C/8D mandag 4.time  8A/8B fredag 5.time 

UKE Sang Gitar Samspill  UKE Sang Gitar Samspill 

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

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

uke 12-24 8D 8C2 8C1  uke 12 8B 8A2 8A1 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

Svømming 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv  

 

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 

 

Forklare og utføre livbergande 

førstehjelp 

praktisere friluftsliv i ulike 

naturmiljø og gjere greie for 

allemannsretten  

 

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 fingerslag, baggerslag og smash. Viser 

ballkontroll.  
• Forklarer reglene i volleyball  
• Oppmuntrer medelever, utfordrer egne fysiske grenser, 

søker jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og 

instrukser  
• Hjelper medelever ved overføring av egen kunnskap 
• Svømmer effektiv og med god teknisk utførelse på både 

mage og rygg 
• Kan praktisere og forklare allemannsretten.   

 
Forstår og tolker  
• Kjenner til og mestrer noen regler i Volleyball  
• trener på og bruker noen enkle tekniske og taktiske 

ferdigheter i volleyball som fingerslag og baggerslag 
• Samhandler med andre elever på en positiv måte 
• Følger regler og instrukser, gjør sitt beste 
• Er svømmedyktig på distanser over 25 meter på både 

mage og rygg. 
• Kan forklare allemannsretten.   

 
Finner og henter ut informasjon  
• Kjenner til noen regler i volleyball  
• Trener på og kjenner til noen tekniske øvelser o 

volleyball. 
• Samhandler med medelever, trener på å utfordre egne 

fysiske grenser 
• Holder seg flytende på mage og rygg på distanser over 

10 meter 
• Kjenne til allemannsretten. 
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Kunst og håndverk 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Design 

 

 

Trearbeid 

Leire 

 

 

 

  

 

Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon 

for form og funksjon 

 

Beskrive løsningsalternativer i design av et 

produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

 

Lage funksjonelle bruksgjenstander og 

vurdere kvaliteten på eget håndverk 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

 Muntlige beskrivelser 

og vurderinger 

 

Skriftlig 

Omsette fakta, ideer og 

holdninger 

 

Lesing 

Utvikling av 

tekstforståelse 

 

Regning 

Vurdering av 

proporsjoner 

 

Digital  

Produsere informasjon i 

tekst og bilder  

 

Analyserer og reflekterer 

• Designer et produkt ut fra en 

kravspesifikasjon for form og funksjon 

• Beskriver løsningsalternativer av et 

produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

• Vurderer kvaliteten på eget håndverk 

 

Forstår og tolker 

• Designer et produkt ut fra form 

• Beskriver løsningsalternativ på 

produktet ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Lager skisser av et produkt 

• Lager et produkt  
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Innsats for andre  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Planlegging 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kjenne til forutsetninger som ligger 

til grunn for frivillig arbeid 

planlegge praktiske tiltak som 

medfører sosial verdiskaping for 

valgt målgruppe 

Gjennomføre planlagte tiltak 

Følge etiske retningslinjer og tilpasse 

kommunikasjon og samhandling til 

valgt målgruppe 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 
Lytte til og delta i samtaler om ulike 

tema 

 
Skriftlig 
Formidle andres og egnes synspunkter 

på en tydelig og hensiktsmessig måte 

 
Lesing 
Finne nyttig informasjon. Utvikle evne 

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

bruke statistisk materiale som 

illustrerer utvikling og variasjon 

 
Digital 
Bruke digitale hjelpemidler og utøve 

kildekritikk.  

 

  

Analyserer og reflekterer 
• Utvikle grunnleggende kunnskaper som 

ligger til grunn for frivillig arbeid.  

• planlegge praktiske tiltak som medfører 

sosial verdiskaping for valgt målgruppe. 

• Følge etiske retningslinjer og tilpasse 

kommunikasjon og samhandling til valgt 

målgruppe. 

• Presentere og vurdere det frivillige 

arbeidet ut fra erfaringer og samhandling 

med målgruppen og relevante aktører. 

Forstår og tolker 
• Kjenne til grunnleggende kunnskaper som 

ligger til grunn for frivillig arbeid. 

• planlegge noen praktiske tiltak som 

medfører sosial verdiskaping for valgt 

målgruppe. 

• Presenterer frivillig arbeid ut i fra 

erfaringer og samhandling med 

målgrupper.. 

Finner og henter ut informasjon 
• Har noen grunnleggende kunnskaper som 

ligger til grunn for frivillig arbeid. 

• planlegge praktiske tiltak.  

• Presentere frivillig arbeid. 
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Fysisk aktivitet og helse 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Delta i gruppeaktiviteter eller individuelle 

aktiviteter som utfordrer både koordinative 

og fysiske ferdigheter 

Gjøre sitt beste, samhandle med og 

oppmuntre medelever 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muntlig 

Forklarer og veileder andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer faglige 

tema 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy og 

medium for å tilegne seg faglig 

kunnskap  

 

Analyserer og reflekterer 

• Deltar aktivt og viser 

engasjement i ulike aktiviteter 
• Møter presist og kler seg etter 

vær 
• Viser evne til å utfordre egne 

fysiske ferdigheter 
• Samhandler, veileder og 

motiverer andre elever i utvalgte 

aktiviteter  
 

Forstår og tolker 

• Samhandler, veileder og viser 

medelever i utvalgte aktiviteter 
• Trener på å utfordre egne 

fysiske ferdigheter 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Deltar og samhandler med andre 

elever i ulike aktiviteter  
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Arbeidsplan uke 10 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Dramatisering av noveller Se oppgavebeskrivelse på classroom 

MAT  Spesielle firkanter – kvadrat, 

rektangel, parallellogram, sirkelen, 

måling av lengde 

http://campus.inkrement.no/61172596  

   

ENG  I Love Books 

Discussing books in groups. 
Read as far as your group has agreed, remember to fill in the reading log, and this week’s 

worksheet. 

You need your worksheet for literary conversation.  
SAM  Jordens ytre krefter Oppgaver kommer ut på 

powerpoint 

Oppgaver kommer ut på 

powerpoint 

Oppgaver kommer ut på 

powerpoint 

NAT  Historien om jorda Vi arbeider med menyen som du finner på classroom 

KRLE  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 

Spansk  Repetisjon og oppsummering av kap. 

9AB. 

Regelrette verb.  

Øv på verb på quizlet 

Lær deg å bøye de 

regelrette verbene 

HABLAR, COMER og 

VIVIR 

Lær deg bøying av de 

regelrette verbene HABLAR, 

COMER og VIVIR. Skriv en 

setning med hver av verbene. 

Lær deg bøying av de regelrette 

verbene HABLAR, COMER og 

VIVIR. Skriv en setning i entall og 

en i flertall med hver av verbene. 

Fransk  Spørsmål og verb 

Vi lager verb-plakater 

 

À la maison (hjemme): 

Til tirsd: “Verbet aller” 

Kahoot-konkurranse 

Skriv et spørsmål som vi 

kan bruke i aktiviteten 

“Quiz, quiz, bytt”. Lever i 

Classroom.   

Skriv to spørsmål som vi kan 

bruke i aktiviteten “Quiz, quiz, 

bytt”. Lever i Classroom.  

Skriv minst tre spørsmål som vi 

kan bruke i aktiviteten “Quiz, quiz, 

bytt”. Lever i Classroom.  

Tysk  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 

VF  

    

...   

    

 

http://campus.inkrement.no/61172596
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Arbeidsplan uke 11 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Dramatisering av noveller Se oppgavebeskrivelse på classroom. 

MAT  

    

ENG  I Love Books 

Discussing books in groups. 
Read as far as your group has agreed, remember to fill in the reading log, and this week’s worksheet. 

You need your worksheet for literary conversation.  

SAM  Gruppeprosjekt, jordens 

indre og ytre krefter.  

Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt  

NAT  Historien om jorda 

 

Les.s 234-236 og 240-43 

Vi arbeider med menyen som du finner på classroom 

KRLE  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. 

Spansk  Uregelrette verb: tener, ser 

og estar. 

Øv på verb på quizlet. 

Klokka 

Lær deg å bøye de uregelrette 

verbene TENER, SER og ESTAR. 

Lær deg bøying av de uregelrette 

verbene TENER, SER og ESTAR. 

Gjør to oppgaver på oppgaveark på 

classroom. 

Lær deg bøying av de uregelrette 

verbene TENER, SER og ESTAR. 

Gjør tre oppgaver på oppgaveark på 

classroom. 

Fransk  Verbet aller 

 

À la maison (hjemme): 

Til tirsd: “Verbet aller” 

Quizlet konkurranse 

Exercice 22 a Skriv tre setninger hvor du bruker 

uttrykkene med aller.  

Exercice 22b 

Tysk  Kap. 5 Im Winerwald 

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 92-93. Lær 12 gloser. 

 Oppg. A7 

VF  

    

...   
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Arbeidsplan uke 12 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Engelsk litteraturprosjekt Norsktimene disse ukene blir brukt til engelsk og så vil bruke engelsktimene i uke 14 og 15 til norsk leseprosjekt. 

MAT  

    

ENG  I Love Books 

Discussing books in 

groups. 

Finish your book, and write a character description of two or three of the characters in your book. 
We will be reading English books in Norwegian classes this week. 

SAM  Gruppeprosjekt, jordens 

indre og ytre krefter.  

Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt  

NAT  Kap. 11 Utviklingen 

av universet 
Les s. 190-193 

Vi arbeider med menyen som du finner på classroom 

KRLE  Les s. 197 - 201  Forklar begrepene kvener, transe 

og sørsame 

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

Spansk  Kap. 11: ¿Tenéis ganas 

de ir al cine? s. 52-54.  

Les høyt på tekst og 

gloser.  

Jobb med nye ord på 

Quizlet. 

Skriv hvor mye penger du har, en 

venn har, du og søsknene eller 

foreldrene dine har.   

Finn 5 nyttige uttrykk i 

teksten (s. 52 og 54) som du 

skal lære deg. 

Skriv en dialog på spansk der du og vennene 

dine snakker om noe dere har lyst å gjøre, hvor 

mye det koster og hvor mye penger dere har. 

Fransk  Ma semaine (uka) 

Regla om dagene (s. 

94) 

 

À la maison: 

Til tirsd: “La semaine”  

Quizlet konkurranse 

Skriv disse dagene i riktig 

rekkefølge, uten å se i boka: 

dimanche, vendredi, mardi, jeudi, 

mercredi, samedi, lundi 

Lag en huskeregel eller regle 

som gjør at du husker 

ukedagene. 

Lær regla om dagene på s. 94 

Tysk  Kap 5 Im Winerwald 

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, s 94 

Lær 12 gloser. Oppg. A9 

VF  

    

...   
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Arbeidsplan uke 13 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Engelsk litteraturprosjekt Norsktimene disse ukene blir brukt til engelsk og så vil bruke engelsktimene i uke 14 og 15 til norsk leseprosjekt. 

MAT  

    

ENG  I Love Books 

Literary conversations 
Each group will present their book for the rest of the classes. Include a very short plot summary, character 

descriptions, theme, what you liked about the book. Avoid spoilers. 
We will be reading English books in Norwegian classes this week 

SAM  Gruppeprosjekt, jordens indre 

og ytre krefter.  

Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt  

NAT  Kap. 11 Utviklingen av 

universet 
Les s. 193-197 

Vi arbeider med menyen som du finner på classroom 

KRLE  Les s. 202 - 205 Skriv ned fem faktasetninger Hans Nielsen 

Hauge. 

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

Spansk  Skriftlig vurdering: 

Grammatikkprøve 

Forberedelse til grammatikkprøve. Øv på verb, tall og klokka. Det er også viktig å ha et godt ordforråd til 

temaene vi har jobbet med etter jul. Grammatikkprøve onsdag. 

Fransk  L’heure (klokka) 
À la maison: 

Til tirsd: “L’heure”  
Til onsd: “Mes affaires de classe” 
Kims lek konkurranse 

Skriv med bokstaver følgende klokkeslett på 

fransk: 

1) 1200 

2) 1530 

3)  1415 

Exercice 7 p 96 Exercice 8 p 97 

Tysk  Muntlig vurdering 

Intervju 

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

Elevene intervjuer hverandre. 

VF  

    

...   
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Arbeidsplan uke 14 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Oppstart leseprosjekt:  

Lese roman 
Lese roman 
Se egen leseplan med oppgaver 

MAT  

    

ENG  I Love Books We will be reading Norwegian books in English classes this week. 

SAM  Gruppeprosjekt, jordens 

indre og ytre krefter.  

Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt  

NAT  Jorda og universet Velg ett emne som knyttes til teori om jorda eller universet.  

Velg om du vil arbeide med Creaza eller ha en muntlig presentasjon 

 

Vi arbeider med Creaza eller muntlig presentasjon 

KRLE  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 

Spansk  Kap. 5: ¿De dónde 

eres? s. 24-27.  

Les høyt på tekst og 

gloser. 

Skriv inn 5-7 av substantivene på s. 

24-26 i eget skjema på classroom 

eller i kladdeboka di. 

Skriv inn minst 10 av substantivene på 

s. 24-26 i eget skjema på classroom 

eller i kladdeboka di. 

Skriv ned minst en av “geografi-

gåtene” m/ svar på s. 26. 

Skriv inn substantivene på s. 24-26 

i eget skjema på classroom eller i 

kladdeboka di.  

Lag en-to “geografi-gåter” (se s. 

26). 

Fransk  À l’école (på skolen) 

Ordenstall 

 

À la maison 
Til tirsd: En classe I 
Kahoot konkurranse 

Bruk ordene på s. 115, og lag din 

egen timeplan på fransk (skjema i 

Classroom).  

Bruk skriverammen i Classroom, og 

beskriv to av dagene dine på skolen.  

Bruk skriverammen i Classroom, 

og beskriv to av dagene dine på 

skolen.  

Tysk  Kap. 6 Familie un 

Freunde 

Tekst A Presens 

perfektum 

s 102 

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

Oppg. A1 og A2 

Les tekst A, s 102 

Oppg. A1 og A2 

VF  
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...   

    

 

Arbeidsplan uke 15 

 

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

Se egen leseplan med oppgaver. 

MAT  

    

ENG  I Love Books We will be reading Norwegian books in English classes this week. 

SAM  Gruppeprosjekt, 

jordens indre og ytre 

krefter.  

Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt Gruppeprosjekt  

NAT  Jorda og universet Innlevering av arbeid med Creaza eller muntlig presentasjon 

KRLE  Forberedelse av 

 presentasjon 

Forbered en presentasjon av Den norske kirke, den læstadianske vekkelsen eller samisk kirkeliv. 

Spansk  La semana Santa -  

Pascua (påske) 

Vi leser og snakker om påskefeiring i spansktalende land, ser film om påsketradisjoner og lager påskekort.  

Fransk  À l’école (på skolen) 

 

À la maison 

Verbet “faire” 

Kaste konkurranse 

Oppgave 7.1.2 og 7.2.1 på 

Ouverture.portfolio.no (lenke i 

Classroom)  

Bruk uttrykkene med “faire”, og 

lag tre setninger om uka di. Bruk 

dager og klokkeslett.  

Bruk uttrykkene med “faire”, og lag fem 

setninger om uka di. Bruk dager og 

klokkeslett.  

Oppg. 7.1.3 på Ouverture.portfolio.no. 

Tysk  Kap. 6 Familie und 

Freunde 

Tekst B, s 104 

Presens perfektum 

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 

VF  

    

...   
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Kalender 5.periodeplan 

  

 
 

Denne 
uken 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 9 

Vinterferie 

      

Uke 10 
      

Uke 11 
  

Besøk på Johannes 
læringssenter. Drar når 
midttimen starter. 

 
Konsert 09.10/10.20 
(45min) 

   

Uke 12 
      

Uke 13 
  

Muntlig vurdering i 
tysk 

Muntlig 
vurdering i tysk 
Grammatikk-
prøve spansk 

  

Uke 14  

  

     

Uke 15 Naturfag 
Minitalk: 
Engelsk 
fordypning 

    
Innlevering av 
Naturfag arbeid 
eller muntlig 
framføring 

Uke 16 

Påskeferie 

      

 


