
 

 

 

Gosen skole 2018-2019  
 

Periodeplan for 8. trinn 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                       Liv Eiene «Fuglene» 
 

 

 

Sommer kommer 
Uke 17-25 

 
 
 
 
 

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       side 8 

Naturfag       side 9 

 

Tysk        side 10 

Fransk        side 11 

Spansk        side 12 

Fordypning i engelsk      side 13 

 

Musikk       side 14 

Kroppsøving       side 16 

Kunst og håndverk      side 17 

 

Design og redesign       egen plan 

Teknologi i praksis      egen plan 

Internasjonalt samarbeid     side 19   

Fysisk aktivitet og helse     side 20 

Sal og scene       egen plan 

 

Arbeidsplan       side 21 

 

Kalender       side 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om forsidebildet: 

Liv Eiene er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og universitet i Bergen. Om hvordan hun 

jobber sier hun: «Jeg lager digitale tegninger, ved bruk av tegnebrett og datamaskin lager jeg 

tegninger som printes på høykvalitetspapir med lysekte fager. Med utgangspunkt i foto forenkler jeg, 

trekker fra og legger til for å finne en stemning, en opplevelse mer enn en realistisk skildring. Med 

sine linjer, former, farger, lys og stadige forandring, opplever jeg naturen som en uendelig 

inspirasjonskilde.» Hun har blant annet deltatt på utstillinger på Galleri LNM, Kunstgalleriet i 

Stavanger, Rogaland kunstsenter og Vestlandsutstillingen. Hennes tegninger har også vært på 

Vestlandsutstillingen, samt på separatutstillinger i Bryne-, Tysvær- og Sandnes Kunstforening. Hun 

har også laget utsmykninger på Bogafjell skole og Waste of art, Stavanger.  

Dere kan se mer av bildene hennes her: http://liv-eiene.webnode.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 
Gosen skole inviterer foresatte til dugnad torsdag 7.mai kl.18.00 - 20.00. 

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 19  MAT – årsprøve 

Uke 21  KRLE - vurdering 

Uke 22/23 SAM – vurdering 

  

 

 

  

  

   

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke 18  Ullandhaugstafetten torsdag 2.mai 

Uke 19  Opptur onsdag 8.mai. Husk niste, drikke og klær etter vær. 

Uke 20  Innsamlingsaksjon torsdag 16.mai 

Uke 25  Ung plattform    

 

 

 

OPPTUR 

Hvert år i mai måned 
inviterer 
Turistforeningen landets 
8. klassinger på tur. 
Målet med den nasjonale 
turdagen er at flere unge 
skal få gleden ved 
friluftslivet, å gjøre 
turmulighetene i 
nærmiljøet bedre kjent 
og skape en trivelig dag 
med fysisk aktivitet for 
alle.  
  

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 
 
Presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster 
 

Planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 

dem underveis 
 

  

 
Kontekst  
 

Et utvalg 

samtids- 
romaner 
 

 

  

 
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 

• Presenterer et handlingsreferat med 

de mest relevante opplysningene 

• Beskriver de viktigste egenskapene 

til hovedpersonen(e) og begrunner 

med eksempler fra teksten 

• Begrunner egne tanker rundt tema 

• Peker på virkemidler og sier noe 

om hva disse gjør med teksten.  

• Planlegger og bruker digitale 

verktøy på en formålstjenlig måte 

 
Forstår og tolker 

• Presenterer et handlingsreferat 

• Beskriver hovedpersonen 

• Begrunner til en viss grad tema 

• Peker på noen virkemidler i teksten 

• Planlegger og bruker digitale 

verktøy 
 

Finner og henter ut informasjon 
• Beskriver noe av innholdet i romanen 

• Beskriver kort hovedpersonen 

• Bruker digitale verktøy  
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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  

Use different situations, working 

methods and learning strategies to 

develop one’s English-language skills 

Select different digital resources and 

other aids and use them in an 

independent manner in own language 

learning 

Listen to and understand variations of 

English from different authentic 

situations 

Express oneself fluently and 

coherently, suited to the purpose and 

situation 

• Understand the main content and 

details of texts one has chosen 

• Use own notes and different sources 

as a basis for writing 

• Write different types of texts with 

structure and coherence 

Explain features of history and 

geography in Great Britain and the 

USA 

  

 

https://www.visitbritain.com/no/nn 

 

https://www.finn.no/reise/ 

 

http://www.nationalexpress.com/home.aspx 

 

http://www.nationalrail.co.uk/  

Reading 

Create meaning by 

reading different 

types of texts. 

 

Writing  

Express ideas and 

opinions in an 

understandable and 

purposeful manner.  

 

Oral   

Listen, speak and 

interact using the 

English language. 

 

Numeracy 

Develop a repertoire 

of mathematical 

terms in English 

related to daily life. 

 

Digital tools 

Experience English 

texts in authentic 

situations. 

Analysis and evaluation 

• Uses central patterns for 

orthography, word inflection, 

sentence and text construction 

to produce written and oral 

texts 

• Expresses her-/himself 

fluently and coherently when 

discussing features of history 

and geography in Great 

Britain 

Comprehension and usage 

• Writes a text with a 

vocabulary which is relevant 

to the topic. Uses grammar 

and text structure to produce 

texts. 

• Explains features of history 

and geography in Great 

Britain relevant to topic 

Reproduction of facts  

• Writes a text with some 

meaning 
• Expresses her-/himself using 

English 

 

 

https://www.visitbritain.com/no/nn
https://www.finn.no/reise/
http://www.nationalexpress.com/home.aspx
http://www.nationalrail.co.uk/
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MATEMATIKK 

 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Likninger og 

ulikheter 

 

 

 

 

Funksjoner 

 

 

 

 

 

  

• Løse likninger og ulikheter av første 

grad (og ligningssystem med to 

ukjente og bruke dette til å løse 

praktiske og teoretiske problem) 

 

Lage funksjoner som beskriver 

numeriske sammenhenger og 

praktiske situasjoner, med og uten 

digitale verktøy, beskrive og tolke de 

og oversette mellom ulike 

representasjoner av funksjoner, som 

grafer, tabeller, formler og tekster 

Identifisere og utnytte egenskapene til 

proporsjonale, omvendt 

proporsjonale, lineære og kvadratiske 

funksjoner og gi eksempel på 

praktiske situasjoner som kan 

beskrives med disse funksjonene 

Grunntall 8 

Kapittel 9 og 10 

 

Grunntall 8 Ekstra  

 

Faktor 8  

campus.inkrement.no  

 

http://getsmart.no/no/videos 

 

mattemestern.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

• Forstår ligninger av første grad 

• Kan løse likninger på ulike måter 

• Kan løse likninger med to ukjente  

• Kan løse praktiske problem ved 

hjelp av likninger 

• Forstår ulikheter og hvordan man 

løser ulikheter 

• Kan lage funksjoner med og uten 

digitale verktøy 

 

Forstår og tolker 

• Kan løse ligninger av første grad 

• Kan løse likninger med to ukjente  

• Kan løse praktiske problem ved 

hjelp av likninger 

• Kan løse ulikheter 

• Kan lage funksjoner med og uten 

digitale verktøy 

 

Finner og henter ut  

• Kan løse enkle likninger av første 

grad 

• Kan avsette punkter i et 

koordinatsystem for hånd 

• kan tegne en graf med digitale 

verktøy 

 

http://getsmart.no/no/videos
https://www.mattemestern.no/lessons/index/class:8-klasse-8
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KRLE 
Hovedområde 

 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Kristendommen Finne fram til sentrale skrifter i Bibelen 
og forklare forholdet mellom Det 
gamle og Det nye testamentet.  
 
Drøfte etiske spørsmål knyttet til 
menneskeverd og 
menneskerettigheter, likeverd og 
likestilling, blant annet ved å ta 
utgangspunkt i kjente forbilder. 

Horisonter 8 

 
Kap. 6  
s. 123 - 139 

 
Kap. 7 
s. 157 - 163 

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: 

• Forklare hvordan en finner fram til sentrale 
tekster i Bibelen 

• Forklare forholdet mellom Det gamle og Det 
nye testamentet 

• Drøfter etiske spørsmål knyttet til 
menneskeverd og menneskerettigheter, 
likeverd og likestilling, med utgangspunkt i 
Desmond Tutu sitt arbeid i Sør-Afrika. 

Forstår og tolker: 

• Finner fram til sentrale tekster i Bibelen 

• Forklarer forholdet mellom Det gamle og Det 
nye testamentet. 

• Deltar i samtaler knyttet til etiske spørsmål 
knyttet til menneskeverd og 
menneskerettigheter, likeverd og likestilling 
med utgangspunkt i Desmond Tutu sitt 
arbeid i Sør-Afrika 

Finner og henter ut informasjon: 

• Finner fram til sentrale tekster i Bibelen 

• Kjenner til forholdet mellom GT og NT 

• Kjenner til Desmond Tutu sitt arbeid i Sør-
Afrika 
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Samfunnsfag 
Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Den 

industrielle 

revolusjon 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonalisme 

 

Gjere greie for teknologiske og 
samfunnsmessige endringar som følgje av 
den industrielle revolusjonen. 
 

Gjere greie for framveksten av 
velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i 
dag. 
 

Drøfte viktige omveltingar i samfunnet i 
nyare tid, og reflektere over korleis dagens 
samfunn opnar for nye omveltingar 
 

Underveis - 

Historie. 

Side 109-

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underveis - 

Historie. 

Side 139-

148. 

 

 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. 
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Naturfag 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff- Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Forskerspiren 

 

 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

Mangfold i 

naturen 

Skrive forklarende og 

argumenterende tekster med 

referanser til relevante kilder, 

vurdere kvaliteten ved egne 

og andres tekster og revidere 

tekstene 

Undersøke et emne fra 

utforskingen av 

verdensrommet, og 

sammenstille og presentere 

informasjon fra ulike kilder 

Undersøke og registrere 

biotiske og abiotiske faktorer 

i et økosystem i nærområdet 

og forklare sammenhenger 

mellom faktorene 

Observere og gi eksempler på 

hvordan menneskelig 

aktivitet har påvirket et 

naturområde, -undersøke 

ulike interessegruppers syn 

på påvirkningen og foreslå 

tiltak som kan verne naturen 

for framtidige generasjoner 

Gi varierte eksempler på 

hvordan samer utnytter 

ressurser i naturen  

Eureka! 8 

Kap. 12  

Forskning.no - universet 

Nysgjerrigper.no - verdensrommet  

 
Eureka! 8 

Kap. 14 

https://www.lahumlasuse.no/verden-

trenger-humler/ 

https://www.miljolare.no/ 

https://naturvernforbundet.no/  

http://blogg.nmbu.no/insektokologene/ 

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 

• Kan gi eksempler på biotiske og abiotiske faktorer og 

forklare sammenhenger mellom faktorene 

• Gi eksempler på hvordan mennesker kan påvirke et 

naturområde 

• Kan sette næringskjeder i et næringsnett 

• Foreslår tiltak som kan verne naturen for framtidige 

generasjoner 

• Gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser 

Forstår og tolker 

• Undersøker et emne fra utforskingen av verdensrommet, 

og sammenstiller og presenterer informasjon 

• Kan gi eksempler på biotiske og abiotiske faktorer og 

forklare sammenhenger mellom faktorene 

• Gi eksempler på hvordan mennesker kan kan påvirke et 

naturområde 

• Kan sette næringskjeder i et næringsnett 

• Foreslår tiltak som kan verne naturen for framtidige 

generasjoner 

• Gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser 

Finner og henter ut informasjon 

• presenterer informasjon om et emne fra utforskingen av 

verdensrommet gjennom en tekst 

• Vet hva en abiotisk og biotisk faktor er 

• Kan tegne en næringskjede 

• Kan komme med et eksempel på hvordan mennesker 

kan påvirke naturen 

• Gi et eksempel på hvordan samer utnytter naturressurser 

https://forskning.no/universet
https://nysgjerrigper.no/temaer/verdensrommet
https://www.lahumlasuse.no/verden-trenger-humler/
https://www.lahumlasuse.no/verden-trenger-humler/
https://www.miljolare.no/
https://naturvernforbundet.no/
http://blogg.nmbu.no/insektokologene/
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Deutsch 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

 Presens 

perfektum 

 

 

 

 

Kommunikasjon  

Skrive kort tekst 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

Familie und 

Freunde 

 

 

● 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 

 

● Samtale om dagligliv, 

personer og aktuelle hendelser 

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 navn på familiemedlemmer 

● Kan beskrive mennesker og stedet du 

bor 

● Behersker å uttrykke fortid 

● Behersker bruken av høflig tiltale 

● Kan arbeide med ordbok 

● Skriver tekster som forteller, beskriver 

og informerer 

Forstår og tolker 

● Vet noen navn på familiemedlemmer 

● Kan si beskrive mennesker og si noe 

om stedet du bor 

● Kan i noen grad uttrykke fortid 

● Kjenner til bruken av høflig tiltale 

● Kjenner til bruken av ordbok 

● Skriver tekster som i noen grad 

forteller, beskriver og informerer 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan enkelte ord fra emnet 

● Kan skrive noen korte setninger. 
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FRANÇAIS semaines 17-25 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Vurdere eget 

arbeid 

 

Kommunikasjon 

Bestille mat og 

drikke på kafé 

Verbene “prendre” 

og “choisir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Elevene bestemmer 

Beskrive og vurdere eget 

arb. med å lære det nye 

språket 

 

Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse sit. 

 

Kommunisere med 

forståelig uttale. 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

Tilpasse språkbruken til 

ulike 

kommunikasjonssit. 

 

Bruke språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

 

Sammenligne noen sider 

ved  

tradisjoner, skikker og 

levemåter i språkområdet 

og i Norge 

Ouverture 8 

Kap. 9 

 

https://ouverture.portfolio.no/ 

 

Lenker på Google classroom 

 

Quizlet.com 

 

Showbie.com 

 

 

 

 

 

 

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 verbene 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 

● Kan stort sett bøye verbene 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 

● Kan noen av bøyningene av verbene prendre 

og choisir  

https://ouverture.portfolio.no/
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ESPAÑOL 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Beskrive og vurdere eget 

arbeid 

 

Kommunikasjon 

Kunne snakke om mat og hva 

en liker 

 

Snakke om kroppen og 

fortelle hvor du har vondt 

 

Kunne snakke om kva ein 

skal gjere 

 

Språk, kultur og samfunn 

Mat i den spansktalende 

verden 

 

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 

 

 

Sammenligne noen 

sider ved tradisjoner, 

skikker og levemåter i 

språkområdet og i 

Norge 

 

¡Vale!1 

 

Materiell utdelt 

i timen 

 

Ulike 

nettressurser, 

filmer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muntlig 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket  

 

Lesing 

Kunne forstå tilpassede 

tekster på målspråket 

 

Regning 

Bruke tall i praktisk 

situasjoner 

 

Digital  

Bruke digitale 

hjelpemidler som støtte 

til språklæringen  

Analyserer og reflekterer 
• Kan snakke om været og årstidene 
• Kan snakke om mat og måltid og si hva en selv 

og andre liker/ikke liker  
• Forstår og kan bruke tall i praktiske situasjoner  
• Kan bruke verbet doler for å snakke om hvor du 

har vondt 
• Snakker spansk med tydelig og god uttale 
• Kan bruke framtidsform for å fortelle hva en 

skal gjøre 
 

Forstår og tolker 
• Kan noen væruttrykk  
• Kan flere ord for matretter og måltid og kan si 

hva du liker 
• Kan bruke tall i praktiske situasjoner  
• Forstår hvordan en bøyer verbet doler 
• Snakker spansk med forståelig uttale 
• Forstår hvordan en lager framtid på spansk 
 

Finner og henter ut informasjon 
• Kjenner til de vanligste væruttrykkene 
• Kjenner til noen matretter og måltid 
• Gjenkjenner tall i skrift og tale 
• Kan noen ord for å snakke om kroppen 
• Leser spansk med forståelig uttale 
• Kjenner igjen ulike verbformer  
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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. 

Framføre et program sammensatt av 

ulike uttrykksformer basert på egne 

eller andres tekster 

• Ta utgangspunkt i tekster som 

gjenspeiler kultur og samfunn i 

engelskspråklige land, (og bruke 

digitale verktøy til å produsere 

tekster som profilerer eget 

lokalsamfunn) 

•   

• Produsere skriftlig og presentere 

muntlig selvvalgte 

fordypningsarbeider 

•   

• Sammenligne og vurdere kritisk 

ulike engelskspråklige kilder i 

forhold til innhold, opphavsrett og 

personvern 

Internett 

 

Selvvalgt 

litteratur 

 

Literacy 

assessment pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og bruke 

språket i varierte sammenhenger 

  

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i varierte 

sammenhenger 

 

Lesing 

Styrke leseferdighetene og 

utforske og reflektere over stadig 

mer krevende tekster 

 

Regning 

Lære nødvendige uttrykk og 

forstå grafiske framstillinger i 

hverdagslige sammenhenger 

 

Digital 

Utvikle språkkompetanse 

  

Analyserer og reflekterer 

• Presentere et fordypningsarbeid 

med innlevelse og presis 

språkbruk 
• Bruker en hensiktsmessig muntlig 

og skriftlig uttrykksform. 
• Sammenligner og vurderer kritisk 

ulike engelskspråklige kilder i 

forhold til innhold, opphavsrett og 

personvern 
 

Forstår og tolker 

• Gjenforteller en tekst med noe 

innhold og noe enkel språkbruk 
• Presenterer et fordypningsarbeid 

med noe flyt og sammenheng. 
• Oppgir og vurderer ulike 

engelskspråklige kilder i forhold 

til innhold 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Leser opp informasjon fra et 

fordypningsarbeid 
• Skriver en engelsk tekst med noe 

innhold 
• Kan oppgi kilder 
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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/

akkordskj

ema 

 

Sangtekste

r 

 

www.ulti

mateguitar

.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 

 

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 18-24 8D 8C2 8C1  uke 18-24 8B 8A2 8A1 
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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 

 

 

 

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 
• Utfører pasninger, headinger, skudd og demping i 

fotball. 
•  Deltar aktivt og viser et positivt engasjement 
• Oppmuntrer medelever, utfordrer egne fysiske grenser. 

Følger regler og instrukser 
• Hjelper medelever ved overføring av egen kunnskap 
• Viser varierte ferdigheter i svømming 

Forstår og tolker 
• Utfører noen øvelser i fotball 
• Samhandler med andre elever på en positiv måte. Føler 

regler og instrukser, gjør sitt beste 
• Mester noen øvelser i svømming 

Finner og henter ut informasjon 
• Deltar i fotball 
• Samhandler med medelever, trener på å utfordre egne 

grenser 
• Deltar i svømming 
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Kunst og håndverk 

 

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 en 

multimediepresentasjon 

 

 

 

  

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muntlig 

Å kunne uttrykke seg 

muntlig i faget om sitt eget arbeid 

 

Skriftlig 

Å skrive ned tanker og refleksjon 

om arbeidet 

 

Lesing 

Å kunne tolke tegn og 

symboler  

 

Regning 

Å arbeide med proporsjoner, 

dimensjoner grunnformer. 

 

Digital 

Å søke informasjon til inspirasjon 

for eget arbeid. Dokumentere og 

presentere eget arbeid. 

 

 

  

Analyserer og reflekterer 

●   Tar for deg hvordan kunstnere i har 

framstilt mennesker gjennom tidene. 

●   Dokumenterer 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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KUNSTOPPGAVE 8 KLASSE VÅREN 2018 
. 
  

Kompetansemål: 
Kunst: Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene. 

Visuell kommunikasjon: Dokumentere eget arbeid i en multimediepresentasjon 

 
Innledning 
Mange kunstnere har framstilt mennesker på ulike måter i bildene sine. Er menneskene fremstilt positivt, negativt, er de i 
sentrum eller spiller de en liten rolle? Hvordan bruker kunstneren mennesket i bildet sitt? Hva er særskilt for akkurat denne 
kunstneren? 
  
Arbeidsplan - Les kompetansemålene nøye 

●      Fordel arbeidet i gruppen 
●      Finn informasjon, bruk ulike kilder 
●      Ta bevisste valg underveis 
●      Lag presentasjon sammen. Husk å være bevisst på presentasjonens utseende. 
●      Presentasjonen leveres på Classroom, starter med fremføringene i uke 22. 
●     Kildehenvisning 

Presentasjonen skal vare 5-10 min. Alle i gruppen skal presentere. 
  

Finner og henter ut 
informasjon 

Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

●   Viser hvordan kunstnere 
har framstilt mennesker. 

●    Viser eget arbeid i en 
presentasjon. 

●   Presenterer hvordan kunstnere 
har framstilt mennesker 
gjennom tidene. 

●   Viser eget arbeid i en 
multimedie- presentasjon. 

●   Tar for deg hvordan kunstnere i har 
framstilt mennesker gjennom tidene. 

●   Dokumenterer eget arbeid i en 
multimediepresentasjon. 

●   Kildehenvisning 
●   Hvordan er informasjonen 

brukt 
●   Presentasjonen leveres på 

Classroom 
●   Har du tatt valg 
●   Har du brukt 

kompetansemålene 

●   Kildehenvisning 
●   Hvordan er informasjonen brukt 
●   Presentasjonen leveres på 

Classroom 
●   Har du tatt bevisste valg 
●   Har du brukt kompetansemålene, 

forklar 

●   Kildehenvisning 
●   Hvordan er informasjonen brukt 
●   Presentasjonen leveres på Classroom 
●   Begrunnelse for dine valg 
●   Har du brukt kompetansemålene, 

begrunn valgene – begrensninger - 
utfordringer 

Vurdering Vurdering Vurdering 
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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 18 
Fag Basis  Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Leseprosjekt I gruppene planlegger dere hvor mye dere skal lese hver uke. Boken skal være ferdig lest i løpet av uke 22.  

Vi begynner å lage en personbeskrivelse av hovedpersonen på Creaza.  

MAT  Repetisjon til årsprøve Vi repeterer ulike emner 

ENG  Choose an English city 

(not London). 

Write 10 facts about your city. Include 2 

pictures. 

Be prepared to share your information 

with other pupils  

Write one page about your chosen 

city.  Include a picture.  

Be prepared to share your information 

with other pupils.  

Write a text where you pretend you have 

been to your chosen city.  Include a visit 

to a famous site.  

Be prepared to share your information 

with other pupils.  
SAM  Les side 109-112 i 

historieboka. 

Gjør oppgave 2, 4 og 5 på side 112. Gjør oppgave 2, 4 og 5 på side 112. 

 

Se på tidslinjen på side 108 og 109. Velg et av årstallene som er viktig i den 

industrielle revolusjonen. Bruk internett til å finne mer informasjon om hendelsen og 

skriv om det i dokumentet. Maksimalt en halv side. 

NAT  Kap. 12 Teknologi og 

utforsking av 

universet  

Vi lager plakat om et tema innenfor “Teknologi og utforsking av universet”  

KRLE  Kap. 6: Bibelen 

Les s. 124-129 

Gjør oppgave 1, 2 og 3 s. 127 Gjør oppgave 4 s. 127 og 1 og 2 s. 130 Gjør oppgave 5 og 6 s. 127 

 
13A: ¿Qué tiempo 

hace? páginas 60 y 61 

Lær deg væruttrykkene 

på Quizlet 

Hvordan er været i Stavanger i dag Repeter årstidene. Hvordan er været i 

Stavanger en la primavera, en el verano, 

en el otoño y en el invierno? 

Hvilken årstid liker du best? Hvordan 

pleier været å være da? Svar på spansk og 

bruk ordene på side 61.  

Fransk  À l’école  

Ting i klasserommet 

 

À la maison, pour 

mardi: 

“Mes affaires de 

classe” 

Lytt til uttrykkene på s. 146 (ligger i 

Classroom), og øv deg på å uttrykke 

minst tre av dem med god fransk uttale. 

Lytt til uttrykkene på s. 146 (ligger i 

Classroom), og øv deg på å 

uttrykke  minst fem av dem med god 

fransk uttale. 

Lytt til uttrykkene på s. 146 (ligger i 

Classroom), og øv deg på å uttrykke  dem 

med god fransk uttale. 

Tysk  Kap. 6 Familie und 

Freunde 

Tekst D, s 106 

Les tekst D 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst D 

Oppg. A9  Lær 8 gloser  

Les og oversett tekst D 

Oppg. A9  Lær 12 gloser 
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Arbeidsplan uke 19 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Leseprosjekt Les videre i romanen så langt som dere har avtalt i gruppen. Gjør ferdig personbeskrivelsen på Creaza. I gruppene har 

dere en litteratursamtale hvor dere viser personbeskrivelsene deres.  

MAT  Repetisjon til årsprøve Vi repeterer ulike emner 

ENG  Choose a city in Scotland, 

Wales or Northern Ireland 

Write 10 facts about your city. 

Include 2 pictures. 

Be prepared to share your information with 

other pupils. 

  

Write one page about your chosen 

city.  Include a picture.  You should also 

include one famous person from your 

city. 

Be prepared to share your information 

with other pupils.  

Write a text where you pretend to 

have been to your chosen 

city.  Include a historical event. 

Be prepared to share your 

information with other pupils.  

SAM  Les side 113-118 i 

historieboka.  

Gjør oppgave 8 på side 116. 

Forklar hva stolpediagrammet på side 117 

viser. (øverst i høyre hjørne). Hva tenker 

du om hva diagrammet viser? 

Gjør oppgave 8, 11 og 12 på side 116. 

Forklar hva stolpediagrammet på side 117 viser. (øverst i høyre hjørne av 

siden). Hva tenker du om hva diagrammet viser. Forklar! 
 

NAT  Kap. 12 Teknologi og 

utforsking av universet  

Vi lager plakat om et tema innenfor “Teknologi og utforsking av universet”  

KRLE Les s. 124-129 Lag et tankekart, enten på creaza eller i 

kladdeboka di. 

Lag et tankekart, enten på creaza eller i 

kladdeboka di. 

Lag et tankekart, enten på creaza 

eller i kladdeboka di. 

Spansk  13B: En la playa s. 62-63. 

Les teksten høyt hjemme og 

del med lærer. 

Svar på spansk. ¿Cómo se llama el chico? 

¿De dónde es?  

Hva snakker Julia og Eduardo om etter 

de har kjøpt seg is? 

Hva snakker Julia og Eduardo om 

etter de har kjøpt seg is? 

Fransk  Au restaurant 

Bestilling på restaurant  

Vi lager fransk restaurant meny i grupper 

À la maison (hjemme): Til tirsd: “J’ai un petit creux I” 

Tysk  Kap. 6 Familie und Freunde 

Tekst E, s 108 

Les tekst E 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst E  

Lær 8 gloser, gjør oppg. A10 

Les og oversett tekst E 

Lær 12 gloser, Oppg. A10 

VF  

    

...   
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Arbeidsplan uke 20 
Fag Basis  Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Leseprosjekt Les videre i romanen så langt dere har planlagt i gruppen. Dere får et ukesoppdrag på classroom.  

MAT  Årsprøve torsdag og 

fredag denne uken 

Vi repeterer emner fra hele året 

ENG  Travel Find out how you can travel between your 

two cities in different ways. 

Be prepared to share your information 

with other pupils.  

-Sort out how you can travel between your two cities.  You should find at least two 

different means of transportation. Include prices and how long the travel takes. Find 

out how to get to both cities from Stavanger. Include prices and how long it takes. 

- Find a hotel in each city and the price for one night.  

Be prepared to share your information with other pupils.  
SAM  Les side 118-125 i 

historieboka. 

Gjør oppgave 14 på side 122.  Hva var grunnen til at mange fabrikker og byer ble til ved elver? Bruk internett og 

skriv om minst to byer i Norge som vokste frem på grunn av fabrikker og industri. 

Tips til byer: Odda, Sauda, Jørpeland, Kongsberg og Mosjøen. 

NAT  Økologi 

s. 250-255 

Gi eksempler på biotiske og abiotiske 

faktorer 

Gi eksempler på biotiske og abiotiske 

faktorer og forklar 

Gi eksempler på biotiske og abiotiske 

faktorer og forklar 

KRLE  Les s. 131 - 134 Gjør oppgave 1 og 2 s. 134 Gjør oppgave 3 og 5 s. 134 Gjør oppgave 5,6 og 7 s. 134  

Spansk 14A Algo de 

comer, páginas 64 

y 65 

14B En el 

restaurante, 

páginas 66 y 67 

Repetisjon av tall 

Hvordan bestiller du mat/drikke på 

spansk? Hvordan ber du om regningen på 

spansk? 

Skriv hvilke matretter du vil bestille fra menyen på side 64 og 65 (drikke, forrett, 

hovedrett og dessert). Hva koster de ulike rettene og hvor mye blir det til sammen? 

Fransk  Verbbøyning 

IR-verb 

À la maison: 

“Choisir” (å velge) 

“Prendre” (å ta) 

Lag fire setninger som kan brukes på en 

restaurant. To setninger med “prendre” 

(uregelrett verb), og to med “choisir” (IR-

verb).   

Lag seks setninger som kan brukes på en 

restaurant. Tre setninger med “prendre” 

(uregelrett verb), og tre med “choisir” 

(IR-verb).   

Lag ti setninger som kan brukes på en 

restaurant. Fem setninger med “prendre” 

(uregelrett verb), og fem med “choisir” 

(IR-verb).    

Tysk  Kap. 6 Familie und 

Freunde 

Tekst F s 110 

Les tekst F 

Skriv 5 gloser og lær de. 

Les tekst F 

Oppg. A11 

Les tekst F 

Oppg. A11 

...   
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Arbeidsplan uke 21 
Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Leseprosjekt Les videre i romanen så langt dere har planlagt i gruppen. Dere får et ukesoppdrag på classroom. 

MAT  Likninger – Flere regler i samme 

likning 

Studer s. 296-301 i Grunntall 8 

Se videoen 6.8 på  

http://campus.inkrement.no/61172596 

Oppgaver på ark + 10. 52, 10.55 Oppgaver på ark + 10. 52, 10.55 10.31, 10.36, 10.43, 10.46, 10.48, 

10.56, 10.59,  

ENG  Choose a destination in the UK, not 

from London. 

Make a brochure for visitbritain.com where you present your chosen destination.   

You have to include pictures and written information. 

3-4 pages. 

Be prepared to share your information with other pupils  
SAM  Les side 127-131.  Gjør oppgave 3 og 6 på side 129.  Gjør oppgave 3 og 6 på side 129. 

Gjør også oppgave 1 på side 134. 

NAT  Økologi 

s. 256-259 

Tegn en valgfri næringskjede Tegn en valgfri næringskjede og 

navngi produsenter, konsumenter 

og nedbrytere 

Tegn et valgfritt næringsnett og 

navngi produsenter, konsumenter 

og nedbrytere.  

KRLE  Vurdering  

s. 124-134 

Skriftlig prøve (digital). Forbered deg ved å lese s. 124-134+144. Se over oppgavene du har gjort, tankekartet 

ditt og lag gode notater til stoffet. 

Spansk  Gruppearbeid om et restaurantbesøk Øv på replikkene dine. Sjekk at du forstår hva du og resten av gruppa sier. 

Fransk  Au restaurant 

Rollespill 

Vi lager rollespill fra fransk restaurant 

À la maison, pour mardi, semaine 21: “J’ai un petit creux II” 

Tysk  Kap. 6 Familie und Freunde, s 124  Oppgave T3,, s 124 

Skriv 5 gloser til bildet  

Oppgave T3,  s 124 Oppgave T3,  s 124 

VF  

    

...   

    

 

 

 

http://campus.inkrement.no/61172596
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Arbeidsplan uke 22 

Fag Basis  Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Leseprosjekt Les ferdig romanen. I gruppene begynner dere å forberede presentasjonen av romanen deres. Se egen 

oppgave på classroom 

MAT  Ulikheter 

Studer sidene:302-306 

Se video: 

http://getsmart.no/no/videos/topic/ulikheter 

 

10.63, 10.64, 10.65, 10.66 

10.63, 10.65, 10.68, 10.74  

10.63, 10.64, 10.65, 10.66 

ENG  Choose a destination in the UK, not from 

London. 

Make a brochure for visitbritain.com where you present your chosen destination.   

You have to include pictures and written information. 

3-4 pages. 

Be prepared to share your information with other pupils  
SAM  Les side 129-133.  Gjør oppgave 10 på side 131. 

Spesielt viktig at dere utdyper 

svaret deres. 

Prøve i uke 22 eller 23. 

Faglærer gir nærmere beskjed.  

Gjør oppgave 10 på side 131. Spesielt viktig at dere utdyper svaret 

deres. Gjør også oppgave 2 på side 135. Bruk gjerne internett som 

kilde. 

Prøve i uke 22 eller 23. Faglærer gir nærmere beskjed. Tema er 

kapitlene “Den industrielle revolusjon” og “Opprør og 

undertrykking” (s.109-136) 

NAT  Økologi 

S. 160-161 

Vi finner arter i et økosystem 

(Bruk ark på classroom) 

Vi finner arter i et økosystem 

(Bruk ark på classroom) 

Vi finner arter i et økosystem 

(Bruk ark på classroom) 

KRLE  Desmond Tutu 

Les s. 159-163 

Gjør oppgave 1 s.163 

Forklar begrepene: rasistisk, 

fagbevegelse og forsoning 

Gjør oppgave 1 og 2 s. 163 

Forklar begrepene: rasistisk, 

vendepunkt, fagbevegelse, 

kommisjon 

og forsoning 

Gjør oppgave 1-4 s. 193 

Forklar begrepene: rasistisk, 

vendepunkt, meditasjon, 

anglikansk, fagbevegelse, 

kommisjon og forsoning 

Spansk  Muntlig vurdering Rollespill “En el restaurante” Framføring i grupper 

onsdag 29. mai. 

Fransk  Au restaurant 

Rollespill 

Vi lager rollespill fra fransk restaurant 

À la maison, pour mercredi, semaine 22: Øv på replikkene dine 

Tysk  Kap. 6 Familie und Freunde 

Norwegen s 112 

Les teksten om Norwegen Les teksten om Norwegen 

Lær 8 gloser 

Oppg. A12 a 

Les teksten om Norwegen 

Lær 12 gloser 

Oppg. A12 a og b 

http://getsmart.no/no/videos/topic/ulikheter
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Arbeidsplan uke 23 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og 

reflekterer  
NOR  Presentasjon i norsk  Forberedelse til presentasjon i norsk. Øv deg godt på det du vil si. 

MAT  Funksjoner 

Studer sidene i boka: s 310-318 

Se video: 

http://getsmart.no/no/videos/topic/lineaere_funksjoner 

11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.9, 11.10, 

11.11, 11.12, 11.13, 11.17, 11.18 

11.1, 11.6, 11.7, 11.14, 

11.15, 11.19, 11.20, 

11.27, 11.28 

11.1, 11.6, 11.7, 11.14, 

11.16, 11.21, 11.22, 

11.23, 11.29 

ENG  Choose a destination in the UK, not from London. Make a brochure for visitbritain.com where you present your chosen destination.   

You have to include pictures and written information. 

3-4 pages. 

Be prepared to share your information with other pupils  
SAM   

Kapittel 9 - Nasjonalisme (139-148). Vi jobber med tema på skolen i uke 23 og 24. 

NAT  Økologi-  Menneskelig aktivitets påvirkning på 

naturen / Utflukt 

Prosjekt om menneskelig aktivitets påvirkning. 

Vi lager brosjyre 

KRLE  Les s. 159-163 Vi jobber videre med oppgavene fra uke 22.  

Vi drøfter etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og 

likestilling. 

Spansk 15A ¡Me duele! páginas 70 y 71 

15B En la farmacia, página 72  

Hvordan bøyer du verbet doler? Forklar og vis med eksempel.  

Lær deg navn på kroppsdelene.  

Fransk  Au restaurant 

Rollespill 

Muntlig vurdering 

Fremføring av rollespillene på tirsdag 

 “Au restaurant” 

Tysk  Kap. 8 Julia hat Geburtstag 

s 146 

Les tekst B Les tekst B - C 

Oppg. A-8 

Les tekst B-C 

Oppg. A-8 

VF  

    

...   

    

 

 

 

http://getsmart.no/no/videos/topic/lineaere_funksjoner
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Arbeidsplan uke 24 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og 

reflekterer  
NOR  Oppsummering Oppsummering av leseprosjektet.  

MAT  Funksjoner Arbeidsoppgaver kommer på classroom 

ENG  Choose a destination in 

the UK, not from 

London. 

Make a brochure for visitbritain.com where you present your chosen destination.   

You have to include pictures and written information. 

3-4 pages. 

Be prepared to share your information with other pupils  
SAM  Kapittel 9 - Nasjonalisme (139-148). Vi jobber med tema på skolen i uke 23 og 24. 

 
NAT  Økologi 

Insekter 

Prosjekt om insekter og menneskelig aktivitets påvirkning 

KRLE  Repetisjon Vi oppsummerer og repeterer ulike temaer 

Spansk 12: Una clase de español 

páginas 56 y 57 

Les teksten høyt hjemme 

Hva sier læreren at klassen 

skal jobbe med i dag?  

Hvordan spør du “Hva 

skal du gjøre i morgen?” 

på spansk? 

Finn alle framtidsformene i teksten og oversett til norsk. 

Oversett setningene til spansk: Jeg skal lese ei bok. Du skal 

snakke spansk. Alejandra skal spille fotball. 

Skriv hva du skal 

gjøre på skolen i 

morgen. 

Fransk  Vi repeterer og ser film 
   

Tysk  Tekst C, s 148 A-8 A-9, s 149 A-9 og A-10, s 149 

VF  

    

...   
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Arbeidsplan uke 25 

 

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

 

NOR  

     

MAT  

   

ENG  

     

SAM  

     

NAT  

     

KRLE  

     

Spansk  Las vacaciones de verano 

Framtidsform  

¿Qué planes tienes para las vacaciones de verano? ¿Qué vas a hacer?  

Hvilke planer har du for sommerferien? Hva skal du gjøre i ferien?  

Fransk  Vi ser film 
    

Tysk  

     

VF  

     

...   
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Kalender uke 17-25 

 
 

Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
17 

      

Uke 
18 

   
FRI. 1. mai 
Arbeidernes 
internasjonale 
kampdag 

Ullandhaug- 
stafetten fra ca 12 

 

Uke 
19 

Årsprøve i 
matematikk 
alle klasser  

  
 
Opptur 

 

 

Matematikk Del 2 
(11.30-14.30) 

 

Matematikk Del 1 
(08.30-10.00) 

 

Uke 
20 

     
17. mai. Hurra! 

 

Uke 
21 

      

Uke 
22 

 

  

   
Kristi Himmelfarts-
dag 

FRI 

Uke 
23 

Presentasjon  av 
leseprosjekt  

 

     

Uke 
24 

 
2. 
pinsedag 

  
Aktivitetsdag på 

stadion  

 

Uke 
25 

Ung plattform 
    

Siste skoledag 

 

 
 

 


