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Verdi- Menneskeverd 

I overordnet del av LK2020 er menneskeverdet den første av i alt 6 verdier i opplæringens 

verdigrunnlag. Gjennom historien er verdier som likeverd og likestilling kjempet fram. Alle skal 

behandles likeverdig og ingen skal utsettes for diskriminering. Alle skal gis likeverdige muligheter 

slik at de kan ta selvstendige valg. Ulikheter skal anerkjennes og verdsettes. Menneskeverdet og 

verdiene som støtter opp om det skal ligge til grunn i opplæringen slik at elevene selv bidrar til å 

ivareta menneskeverdet og er med og forhindrer at noen blir krenket. 

 
Personen i Natasja Askelunds maleri ligger i samme posisjon som Leonardo da Vincis «Den 
vitruviske mann». da Vincis mann ligger inne i et kvadrat og en sirkel. Denne kunstneren vil fortelle 
noe om at alt i naturen kan måles og at det perfekte menneske kan beskrives gjennom geometri 
og matematikk. Askelunds person har en sikksakk-bord, navnet hennes og hjortehoder rundt seg. 
Kanskje kunstneren vil fortelle noe om hvordan det er å være menneske, heller enn å beskrive hva 
et menneske er?  
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https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.1-menneskeverdet/
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.44sinio
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Informasjon 

 
Nye læreplaner for fag LK2020 

Planen   er utarbeidet fra nye læreplaner i  LK2020(læreplan for kunnskapsløftet 2020).  

Fagfornyelsen  viser til prosessen med innføring av nye læreplaner, som skal innføres gradvis 

fra august 2020 på 8. og 9.trinn. 

 

 

Hjem-skole samarbeid 

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

 
I tråd med skolens plan for et trygt og godt skolemiljø så får vi i ukene fremover hjelp av Lenden 

skole og ressurssenter til å foreta en kartlegging av læringsmiljøet i klassene. Elevene svarer anonymt 

på et digitalt spørreskjema og får spørsmål om deres syn på noen viktige faktorer for et trygt og godt 

læringsmiljø.Dere kan lese mer om undersøkelsen i informasjonsskrivet som er sendt hjem med 

elevene og som dere også finner på skolens hjemmeside.  

Undersøkelsen gjennomføres i klassene i uke 40 eller 42.  

 

Kalender for perioden  

 Denne uken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 40 
 

Gjennomføring 
av 
Læringsmiljø- 
undersøkelsen 

  Skriveøkt 8c 
engelsk 

 Skriveøkt 8D 
3.time (eng) 

Uke 42 
 

Gjennomføring 
av 
Læringsmiljø- 
undersøkelsen 

     

Uke 43 
 

Naturfagsprøve   Eng skriftlig 8E   

Uke 44 
 

Eng.fordypning 
FSP vurdering 
Skriveøkt norsk 

  Fransk/spansk
/tysk 
vurdering 

Skriveøkt 
8D 1.-
2.time 

 

Uke 45 
 

Matematikk- 
prøve 

    Innlevering 
engelsk, 
enten digitalt 
eller i papir 

Uke 46 
 

Prøve i historie 
Muntlig 
presentasjon 
engelsk 

 Prøve i 
historie 8B 
og 8D 
 
Engelsk 
muntlig 8c 

Engelsk 
muntlig 8c 

  

  

http://www.gosenskole.no/
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Norsk  

Tverrfaglig emne: 

Demokrati og medborgerskap 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kritisk tilnærming 

til tekst 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lese skjønnlitteratur og sakprosa 

på bokmål og nynorsk (...) og 

reflektere over tekstenes formål, 

innhold, sjangertrekk og 

virkemidler 

 

Utforske og reflektere over 

hvordan tekster framstiller unges 

livssituasjon 

 

Skrive tekster med funksjonell 

tekstbinding og riktig tegnsetting 

og mestre rettskriving og 

ordbøying på hovedmål og sidemål 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Gjengir innhold, løfter fram hovedtanker og 

uttrykker selvstendige perspektiver på tekster og 

faglige emner ved bruk av relevante fagbegreper 

 

- uttrykker seg skriftlig med formålstjenlig 

setningsoppbygging og tekstbinding, og bruk av 

virkemidler som er tydelig tilpasset mottaker, 

formål og medium 

 

 mestrer ortografi, mestrer i hovedtrekk 

formverket og formulerer seg klart og variert 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

gjengir innhold, løfter fram hovedtanker i 

tekster og faglige emner og reflekterer over 

dette ved bruk av fagbegreper  

 

uttrykker seg skriftlig med variert 

setningsoppbygging og tekstbinding og 

virkemidler som er tilpasset mottaker, formål og 

medium 

 

mestrer ortografi, mestrer stort sett formverket og 

formulerer seg klart  

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

- gjengir innhold i tekster, forteller om faglige 

emner og uttrykker egne meninger om dette ved 

bruk av noen kjente fagbegreper 

 

uttrykker seg skriftlig med noe variasjon i 

setningsoppbygging og tekstbinding, enkelte 

kjente virkemidler og en viss tilpasning til 

mottaker, formål og medium 

 

mestrer i hovedtrekk ortografi og sentrale regler i 

formverket og formulerer seg forståelig  

 
Elevmedvirkning 

 

Elevene får lage en ønskeliste over hvilke bøker de helst vil lese.  

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: Lytte, fortelle og samtale. Skriftlig: Beherske skrivestrategier, 

rettskriving og oppbygging av tekster. Lesing: Leser og reflekterer over 

skjønnlitteratur. Digitalt: Bruke digitale ressurser kreativt. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Kontekst, Skammarens dotter (bok og film), roman. 
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Engelsk  

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

Kommunikasjon 
 
 
Møte med 
engelskspråklige 
tekster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke kilder på en kritisk og 
etterrettelig måte 
 
Uttrykke seg med flyt og 
sammenheng med et variert 
ordforråd og idiomatiske uttrykk 
tilpasset formål, mottaker og 
situasjon 
 
Skrive formelle og uformelle tekster, 
inkludert sammensatte, med 
struktur og sammenheng som 
beskriver, forteller og reflekterer 
tilpasset formål, mottaker og 
situasjon 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 
Eleven uttrykker seg med et klart og variert 
språk, flyt og sammenheng og tilpasser språk og 
struktur til formål, mottaker og situasjon i ulike 
typer muntlige og skriftlige tekster. 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 
Eleven uttrykker seg med klart språk og 
sammenheng og tilpasser stort sett språk og 
struktur til formål, mottaker og situasjon i ulike 
typer muntlige og skriftlige tekster. 
 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 
Eleven uttrykker seg enkelt og tilpasser i noen 
grad språk og struktur til formål, mottaker og 
situasjon i muntlige og skriftlige tekster. 
 

 

Elevmedvirkning 
 

Utformer brosjyre og velger innhold 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: videreformidle informasjon, tilpasse språket til formål, mottaker 
og situasjon 
Skriftlig: å planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer, og 
å tilpasse språket til formål, mottaker og situasjon 
Lese: finne informasjon i sammensatte tekster 
Digital ferdigheter: innhente, utforske og kritisk vurdere informasjon fra 
ulike engelskspråklige kilder. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Internett 
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Matematikk  

 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking og 

problemløysing 

 

Resonnering og 

argumentasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke potensar og kvadratrøter i 

utforsking og problemløysing og 

argumentere for framgangsmåtar 

og resultat 

 

Utforske og beskrive 

primtalsfaktorisering og bruke det 

i brøkrekning 

 

Beskrive og generalisere mønster 

med eigne ord og algebraisk 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Eleven viser kreativitet og refleksjon i å utforske 

og generalisere matematiske strukturer og 

sammenhenger. 

Eleven presenterer, forklarer og argumenterer for 

egne og andres fremgangsmåter og løsninger.  

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Eleven viser kreativitet og refleksjon i å utforske 

og generalisere enkelte matematiske strukturer og 

sammenhenger. 

Eleven presenterer og forklarer  for egne og 

andres fremgangsmåter og løsninger.  

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Eleven viser kreativitet i å utforske og gjenkjenne 

eller beskrive enkelte matematiske strukturer og 

sammenhenger. 

Eleven presenterer deler av egne fremgangsmåter 

og løsninger. 

 

Elevmedvirkning 
 

Valg vurderingsform 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: Kommunisere idear og drøfte matematiske problem, strategiar og 

løysingar med andre. 

Skriftlig: Beskrive og forklare samanhengar, oppdagingar og idear ved hjelp 

av formålstenlege representasjonar. 

Regning: Bruke matematiske representasjonar, omgrep og framgangsmåtar 

til å gjere utrekningar og vurdere om løysingar er gyldige 

Læringsmål Faktorisering og primtallsfaktorisering 

Brøkregning; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon 

Potenser og standardform 

Kvadratrøtter 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Campus inkrement 

Oppgaver på classroom 
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KRLE  

Tverrfaglig emne 

Demokrati og medborgerskap 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

Kunne ta andres 

perspektiv  

 

Etisk refleksjon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforske andres perspektiv og 

håndtere uenighet og 

meningsbrytning 

 

Identifisere og drøfte aktuelle 

etiske problemstillinger knyttet til 

menneskerettigheter, bærekraft og 

fattigdom 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Eleven gjengir og reflekterer kritisk og selvstendig 

over andres ståsteder og perspektiver. 

 

Eleven identifiserer og drøfter selvstendig  etiske 

problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, 

bærekraft og fattigdom 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Eleven gjengir og forklarer andres ståsteder og 

perspektiver.  

 

Eleven identifiserer og forklarer etiske 

problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, 

bærekraft og fattigdom 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Eleven gjengir og viser forståelse av andres 

ståsteder og perspektiver.  

 

Eleven gjengir og viser noe forståelse for aktuelle 

etiske problemstillinger knyttet til 

menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 

 

 

 

Elevmedvirkning 
 

Samtaler, gruppesamtaler og aktiviteter  

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige 

emner 

Skriftlig: å kunne utforske ulike syn og argumentere for og imot ulike 

standpunkter. 

Lese: å reflektere over og tolke tekster 

Digitalt: å kunne innhente informasjon om religioner og livssyn fra digitale 

kilder og tolke og kritisk vurdere informasjonen. 

 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Videoklipp 

Klasserommet 
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SAMFUNNSFAG  

Tverrfaglige emner  

Demokrati og medborgerskap 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Demokratiforståing 

og deltaking 

 

 

Samfunnskritisk 

tenking og 

samanhenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjere greie for årsaker og 

konsekvensar av sentrale 

historiske konfliktar og reflektere 

over om endringar av nokre 

føresetnader kunne ha forhindra 

konfliktane. 

 

Drøfte korleis framstillingar av 

fortida, handlingar og grupper har 

påverka og påverkar haldningane 

og handlingane til folk. 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

- Gjør greie for årsaker og konsekvenser av 

sentrale historiske konflikter  og reflekterer over 

om endringer av noen forutsetninger kunne ha 

fprhindret konflikten 

- Drøfter hvordan fremstillinger av fortiden, 

handlinger og grupper har påvirket og påvirker 

holdningene og handlingene til folk. 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

-Kan fortelle om årsaker og konsekvenser av 

sentrale historiske konflikter og si noe om at 

endringer av noen forutsetninger kunne ha 

forhindret en konflikt. 

-Forklarer hvordan fremstillinger av fortiden, 

handlinger og grupper har påvirket og påvirker 

holdningene og handlingene til folk 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

-Sier noe om sentrale historiske konflikter . 

-Sier noe om hvordan handlinger i fortiden 

påvirker handlingene til folk. 

 
Elevmedvirkning 

 

Muntlig dialog 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig,skriftlig,lesing og digitale ferdigheter 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Underveis Historie 8 Kap 1 og 2 
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Naturfag  

Tverrfaglige emner 

Bærekraftig utvikling 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Naturvitenskapelige 

praksiser og 

tenkemåter 

 

Jorda og livet på 

jorda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke og lage modeller for å 

forutsi eller beskrive 

naturfaglige prosesser og 

systemer og gjøre rede for 

modellenes styrker og 

begrensinger 

 

Analysere og bruke 

innsamlede data til å lage 

forklaringer, drøfte 

forklaringene i lys av relevant 

teori og vurdere kvaliteten på 

egne og andres utforskinger 

 

Sammenligne celler hos ulike 

organismer og beskrive 

sammenhenger mellom 

oppbygning og funksjon 

 

Gjøre rede for hvordan 

fotosyntese og celleånding gir 

energi til alt levende gjennom 

karbonkretsløpet 

 

Utforske kjemiske reaksjoner 

[...] 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

● forklarer komplekse naturfaglige sammenhenger 

med korrekt faglig språk 

● framstiller faglige forklaringer, resultater 

og argumenter strukturert og presist, 

med støtte i relevante observasjoner, 

eksempler, fakta og illustrasjoner 

● bruker fagkunnskap om bærekraft for å 

vurdere argumenter i spørsmål som 

berører miljø 

 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

● beskriver og forklarer sentrale naturfaglige 

sammenhenger 

● framstiller fagstoff, resultater og 

argumenter med relevant bruk av 

faglige begreper, eksempler og 

illustrasjoner 

● identifiserer utfordringer knyttet til 

bærekraft i spørsmål som berører 

miljø 

 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● reproduserer noe fagstoff og 

inkluderer enkle sammenhenger 

● framstiller fagstoff, resultater og 

argumenter med hverdagslige ord, 

illustrasjoner og begreper 

● beskriver spørsmål som angår 

miljø og bærekraft 

 

 
Elevmedvirkning 

 

Forsøk 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: Delta i fagsamtaler og dele og utvikle kunnskap med naturfaglig 

innhold basert på observasjoner, erfaringer og faglig informasjon 

Skriftlig: Formulere spørsmål og hypoteser og skrive naturfaglige forklaringer 

basert på evidens og kilder 

Lesing: Forstå naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom 

arbeid med naturfaglige tekster 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Eureka 8! Kap. 2, 3, 4 og 8 

viten.no - cellers oppbygning 
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Tysk  

Tverrfaglige emner 

Folkehelse og livsmestring  

 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kommunikasjon 

 

 

 

Interkulturell 

kompetanse 

 

 

Språklæring og 

flerspråklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i enkle samtaler i 

dagligdagse situasjoner om 

aktiviteter og kjente emner 

 

Lese og forstå tilpassede og 

enklere autentiske tekster om 

personlige og dagligdagse emner 

 

Bruke enkle språklige strukturer, 

regler for uttale og rettskriving og 

språkets offisielle alfabet eller tegn 

for å kommunisere på en 

situasjonstilpasset måte 

 

Skrive enkle tekster om dagligliv 

og opplevelser som forteller, 

beskriver og informerer, med og 

uten hjelpemidler 

 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

● Behersker å skrive litt om seg selv og 

interessen/hobbyen sin 

● Behersker bøyningen av verbet zu sein 

og zu spielen 

● Har et rikt ordforråd av tyske gloser om 

ulike emner 

● Leser og forstår korte tekster 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

● Kan skrive litt om seg selv og 

interessen/hobbyen sin 

● Kan bruke en del gloser om ulike emner 

● Kan bøyningen av verbet zu sein og zu 

spielen 

● Leser og forstår korte tekster 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Kan noen grunnleggende gloser om 

emnene 

● Gjenkjenner verbene zu sein og zu 

spielen 

● Leser korte tekster 

 
Elevmedvirkning Velge hvilken arbeidsmetode eleven ønsker å bruke i innlæring av nye ord. 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige ferdigheter: 

Skape mening gjennom å lytte, snakke og samtale i ulike 

kommunikasjonssituasjoner. 

 

Å kunne skrive:  

Skape ulike typer tekster som kommuniserer et innhold. 

 

Å kunne lese: 

Forstå innholdet i ulike typer tekster, både på papir og digitalt. 

 

Digitale ferdigheter: 

Bruke digitale ressurser og medier. Innhente kunnskap, utforske kultur og 

geografi og lage sammensatte produkter. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Auf Deutsch 1 s. 28 - 29 og Leute 8 kap. 3 

Nettressurser 
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Fransk  

Tverrfaglige emner 

Folkehelse og livsmestring  

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kommunikasjon 

 

 

 

Interkulturell 

kompetanse 

 

 

Språklæring og 

flerspråklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i enkle samtaler i 

dagligdagse situasjoner om 

aktiviteter og kjente emner 

 

Lese og forstå tilpassede og 

enklere autentiske tekster om 

personlige og dagligdagse emner 

 

Bruke enkle språklige strukturer, 

regler for uttale og rettskriving og 

språkets offisielle alfabet eller tegn 

for å kommunisere på en 

situasjonstilpasset måte 

 

Skrive enkle tekster om dagligliv 

og opplevelser som forteller, 

beskriver og informerer, med og 

uten hjelpemidler 

 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

● Er fortrolig med tallene 13 - 20 på 

fransk, både muntlig og skriftlig 

● Er fortrolig med bøyning av substantiv 

og regelrette -er verb i setninger 

● Har et rikt ordforråd av franske gloser 

om ulike emner 

● Behersker bruk av verbet avoir 

● Leser og forstår korte tekster 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

● Gjør rede for tallene 13 - 20 på fransk 

● Kan bøye substantiv og regelrette -er 

verb på fransk 

● Kan bruke en del gloser om ulike emner 

● Kan bøye verbet avoir 

● Leser og forstår korte tekster 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Gjenkjenner og kan noen tall på fransk 

● Gjenkjenner noen substantiv og 

regelrette -er verb, og lister opp noen 

artikler på fransk 

● Kan noen grunnleggende gloser om 

emnene 

● Kan bøye verbet avoir i entall 

● Leser korte tekster 

 
Elevmedvirkning Velge hvilken arbeidsmetode eleven ønsker å bruke i innlæring av nye ord. 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige ferdigheter: 

Skape mening gjennom å lytte, snakke og samtale i ulike 

kommunikasjonssituasjoner. 

 

Å kunne skrive:  

Skape ulike typer tekster som kommuniserer et innhold. 

 

Å kunne lese: 

Forstå innholdet i ulike typer tekster, både på papir og digitalt. 

 

Digitale ferdigheter: 

Bruke digitale ressurser og medier. Innhente kunnskap, utforske kultur og 

geografi og lage sammensatte produkter. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Overture 8. Kap. 2 og 3. 
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Spansk 

Tverrfaglige emner  

Demokrati og medborgerskap 

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kommunikasjon 

 

 

 

Interkulturell 

kompetanse 

 

 

 

Språklæring og 

flerspråklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i enkle samtaler i 

dagligdagse situasjoner om 

aktiviteter og kjente emner 

 

Muntlig fortelle om dagligliv og 

opplevelser og uttrykke meninger, 

også spontant 

 

Lese og forstå tilpassede og 

enklere autentiske tekster om 

personlige og dagligdagse emner 

 

 

Bruke enkle språklige strukturer, 

regler for uttale og rettskriving og 

språkets offisielle alfabet eller tegn 

for å kommunisere på en 

situasjonstilpasset måte 

 

Skrive enkle tekster om dagligliv 

og opplevelser som forteller, 

beskriver og informerer, med og 

uten hjelpemidler 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

● Forstår og kan bruke substantiv og 

adjektiv i entall og flertall  
● Kan navn på noen klesplagg 

● Kan fortelle utfyllende om/ beskrive seg 

selv og andre i familien 
● Har et rikt ordforråd og kan fortelle om 

hva du og andre liker å gjøre på fritiden. 
 

God kompetanse i faget, karakter 4 

● Forstår hvordan substantiv og adjektiv 

bøyes på spansk 
● Kan navn på noen klær 

● Kan fortelle om/ beskrive seg selv og 

familien sin 
● Kan spørre om hva andre gjør på fritiden 

og fortelle om hva du selv gjør 
 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Kjenner igjen adjektiv og substantiv i 

tekst  
● Kjenner til noen navn på klær 

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

 

 
Elevmedvirkning 

 

Velge hvilken arbeidsmetode eleven ønsker å bruke i innlæring av nye ord.  

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige ferdigheter: 

Skape mening gjennom å lytte, snakke og samtale i ulike 

kommunikasjonssituasjoner. 

 

Å kunne skrive:  

Skape ulike typer tekster som kommuniserer et innhold. 

 

Å kunne lese: 

Forstå innholdet i ulike typer tekster, både på papir og digitalt. 

 

Digitale ferdigheter: 

Bruke digitale ressurser og medier. Innhente kunnskap, utforske kultur og 

geografi og lage sammensatte produkter. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Vale 1 Kap. 4, 6 og 8. 

Utdelte kopier 

Ulike nettressurser 

Quizlet 

 

  



13 

Engelsk fordypning 

Tverrfaglige emner 

Folkehelse og livsmestring 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

Interkulturell 

kompetanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bruke engelsk muntlig og skriftlig i 

digital samhandling tilpasset formål, 

mottaker og situasjon 

 

Skape digitale produkter som 

kombinerer ulike medietyper 

 

Presentere selvvalgte 

interesseområder 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Lage presentasjon og presentere en engelsk by i 

digital samhandling tilpasset formål, mottaker og 

situasjon 

 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Lage presentasjon og presentere en engelsk by i 

digital samhandling til en viss grad tilpasset 

formål, mottaker og situasjon 

 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Lage presentasjon 

Presentere en engelsk by i digital samhandling 

 
Elevmedvirkning 

 

Får velge mellom fordypningsemner 

Valg mellom film 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: Lytte, tale og samtale og tilpasse språket til formål, mottaker og 

situasjon. 

Skriftlig: Formidle et budskap tilpasset formål, mottaker og situasjon. 

Lese: Forstå og reflektere over innhold i ulike typer tekster på papir og 

digitalt. 

Digitalt: Bruke digitale medier og ressurser for å kommunisere på engelsk. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Oppgaver på Classroom 

Google Presentations 

Internett 
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Musikk  

Tverrfaglige emner  

Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

Utøve musikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppleve musikk 

 

 

 

Kulturforståelse 

 

 

 

Utøve et variert repertoar av musikk, 

sang, andre vokale uttrykk og dans 

 

Samarbeide med andre om å 

planlegge og gjennomføre 

øvingsprosesser hvor det inngår (...) 

spill på instrumenter og fremføre 

resultatet i gruppe eller individuelt  

 

 

utforske og formidle musikalske 

opplevelser og erfaringer, og reflektere 

over bruk av musikalske virkemidler 

 

Utforske og formidle musikalske 

opplevelser og erfaringer, og reflektere 

over bruk av musikalske virkemidler 

 

Reflektere over hvordan musikalske 

tradisjoner, inkludert samiske 

musikktradisjoner, bevares og fornyes 

Karakteren 5 og 6 

● Utøver / spiller et variert repertoar av 

musikk på gitar  
● Fremfører alle påbegynte sanger. 
● Fremfører sanger i samspill med god 

rytme og melodi 

● Gjennomfører presentasjon om en 

selvvalgt norsk artist ut fra kriterier gitt i 

oppgaven, og kan fortelle noe om 

artistens rolle i samtidskultur 

Karakteren 3 og 4 

● Utøver / spiller et repertoar av musikk på 

gitar 

● Deltar i fremføring av et forberedt 

samspill. 

● Gjennomfører presentasjon om en 

selvvalgt norsk artist, og kan beskrive 

eksempler/elementer fra artistens 

arbeid og bakgrunn 

Karakteren 2 

● Spiller noen akkorder på piano eller gitar 

● Deltar i et gruppesamspill 

● Presenterer noen fakta om en selvvalgt 

norsk artist  

 

Elev- 
medvirkning 

Valg av norsk artist og sang i fordypningsoppgave 

Valg av sang til instrumentopplæring. 

Grunnleggende 
ferdigheter 
 

Lesing 

Tolker og forstår ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon 

Skriving  

Bruker ulike former for notasjon, og spiller inn et stykke som kan tas vare på.  

Muntlig   

Deltar i samspill. Formidler musikalsk opplevelse, 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 

Lærings- 
ressurser 
 

Besifring av sanger tilrettelagt for samspill. 

Spotify/Youtube 

Internett 
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Plan i musikk 8. trinn 
 

Stasjon Kompetansemål 

Tema:  

Norsk musikk 

Sang 

 

● Bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater 

● Reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, 

bevares og fornyes 

● Utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket 

av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som 

tar opp utfordringer i samtiden 

● Utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger 

knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer 

● Utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans 

Gitarkurs 

 

 

● utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans 

● Samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår 

(...) spill på instrumenter og fremføre resultatet i gruppe eller individuelt  

Bass 

Keyboard 

Trommer 

 

 

● samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår 

selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i 

gruppe eller individuelt 
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Kunst og håndverk 

Tverrfaglige emne 

 Folkehelse og livsmestring 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 
Visuell 
kommunikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualisere form ved 
hjelp av 
frihåndstegninger, 
arbeidstegninger, 
modeller og digitale 
verktøy 
 
Reflektere kritisk over 
visuelle virkemidler og 
eksperimentere med 
ulike visuelle uttrykk i 
en skapende prosess 
 
 

Framifrå kompetanse karakteren 6 
Fotograferer ulike motiver fra natur 
Skaper et bilde med skisse- og collagearbeid som 
gjenspeiler kreativitet i komposisjon og utføring 
Lager skisser som forklarer form på en detaljert og 
hensiktsmessig måte. 
Reflekterer og bruker fagbegreper i presentasjoner. 
Vurderer ide, arbeidsprosess og resultat.  
 

God kompetanse karakteren 4  
Fotograferer ulike motiv fra natur 
Lager skisser som synliggjør ideer og som forklarer 
form.  
Viser i  skisse- og collagearbeid at du kan bruke 
komposisjonsprinsipp 
Beskriver i presentasjoner arbeidsprosessen og forteller 
om valg du har tatt og hvordan du har løst utfordringer.    
 

lav måloppnåelse karakteren 2  
Fotograferer i natur 

Lager skisser med blyant som synliggjør noe av formen.  
Lager collage som gjenspeiler foto og skisse 
Gjengir arbeidsprosessen i presentasjoner. 

 
Elevmedvirkning 

 

Elevene fotograferer og velger selv motiv til videre arbeid med oppgaven. 
Eleven gis mulighet til å prøve seg fram, og lærer gir råd om videre arbeid 
Læreren og elevene er i dialog i timene om elevenes utvikling. Lærer 
veileder, stiller spørsmål og lytter til elevens tanker om eget 
arbeid/arbeidsprosess.. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, 
får de mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere 
over egen faglig utvikling når det gjelder både prosess og produkt.  

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige ferdigheter: å kunne sette ord på egne skapende prosesser. 
Å kunne skrive: er å kommunisere visuelt gjennom tegn og symboler. 
Å kunne lese: er å lese fremgangsmåter  
Å kunne regne: å følge komposisjonsprinsipper (fremgangsmåter) 
Digitale ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy og medier til 
inspirasjon, utprøving, dokumentasjon og presentasjon.  

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Mobil til fotografering,digitale ressurser om  komposisjonsprinsipper, 

den kreative arbeidsmodellen, nødvendig arbeids materiell 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A8Cj454dN9A 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0hG-mgQPess 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A8Cj454dN9A
https://www.youtube.com/watch?v=0hG-mgQPess
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Kroppsøving/svømming 

Tverrfaglig emne 

Folkehelse og livsmestring  

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Bevegelse og kroppslig 

læring 

 

 

 

Deltagelse og samspill i 

bevegelsesaktivitetene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforske egen muligheter 

til  

trening, helse og velvære 

gjennom lek, dans, 

friluftsliv, idrettsaktiviteter 

og andre 

bevegelsesaktiviteter 

 

Trene på og utvikle 

ferdigheter i utvalgte 

bevegelsesaktiviteter 

 

Bruke egne ferdigheter og 

kunnskaper på en slik måte 

at det kan medvirke til 

fremgang hos andre 

 

Anerkjenne forskjeller 

mellom deg selv og andre i 

bevegelsesaktiviteter og 

inkludere alle, uavhengig 

av forutsetninger 

 

Utføre varierte 

svømmeteknikker og kunne 

svømme en lengre distanse 

basert på egen målsetting 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 

6 

Deltar aktivt og utfordrer egne fysiske 

grenser 

Oppmuntrer medelever, viser et positivt 

engasjement, deltar aktivt i 

samarbeidsaktiviteter, gir innspill og ideer 

Følger regler og instrukser, viser respekt 

for andre 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Deltar på aktiviteter og øver på å utvikle 

nye ferdigheter 

Samhandler og samarbeider med andre 

for å nå felles mål 

Viser egne ideer og kommer med forslag 

Følger regler og  instrukser  

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Deltar i noen aktiviteter og øver på 

bevegelsesferdigheter  

Samhandler med andre, følger regler og 

instrukser 

 

 

 
 

 

 

 
Elevmedvirkning 

 
Velge aktiviteter 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: Lytte til og samhandle med andre. Forklare regler og 

beskrive fremgangsmåter.  

Å kunne skrive: Beskrive  egen utvikling i faget 

Læringsressurser/ 
læringsarena 
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Fysisk aktivitet og helse 

Tverrfaglig emne 

Folkehelse og livsmestring 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

 

Fysisk aktivitet 

 

 

Helsefremmende 

kosthold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øve på og gjennomføre varierte 

bevegelsesaktiviteter alene og 

sammen med andre 

 

Anerkjenne forskjellen mellom seg 

selv og andre i 

bevegelsesaktiviteter, inkludere 

alle, samarbeide og oppmuntre 

medelever til å delta i  fysisk 

aktivitet 

 

Tilberede enkle helsefremmende 

måltider og reflektere over verdien 

av å spise med andre 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Deltar aktivt og viser  innsats for å utvikle egne 

ferdigheter i alle bevegelsesaktiviteter 

Bidrar aktivt til positiv samhandling. Inkludere 

medelever og bruker egen kunnskap til å veilede 

andre. 

Lager næringsrik mat. Samarbeider med andre og 

bidrar til positiv matopplevelse. 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Deltar på bevegelsesaktiviteter og trener på å 

utfordre egne fysiske grenser 

Samhandler og viser medelever egne ferdigheter 

Lager næringsrik mat sammen med andre 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Deltar på noen aktiviteter 

Trener på å utvikle egne bevegelsesferdigheter 

Deltar i matlaging  sammen med andre 

 

 
Elevmedvirkning 

 

Velge øvelser/aktiviteter 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: Lytte til og samhandle med andre. Forklare regler og 

beskrive fremgangsmåter.  

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Digitale nettressurser 

Oppskrifter 

Gymsal/uteområdet/ kjøkken 
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Medier og kommunikasjon 
 

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Medieproduksjon 

 

 

 

 

Mediebevissthet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegge, produsere og presentere 

sammensatte medietekster 

 

Vise digital dømmekraft og følge 

regler for ytringsfrihet og 

personvern i egen 

medieproduksjon 

 

Bruker  ulike virkemidler i 

utforming av innhold og tilpasse 

kommunikasjonen til ulike 

målgrupper i ulike mediekanaler 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Eleven har en aktiv og selvstendig  rolle i arbeidet 

for å planlegge, produsere og presentere en 

sammensatt tekst.  

 

Eleven anvender digital dømmekraft og følger 

regler for personvern i arbeidet sitt.  

 

Eleven tilpasser innhold og virkemidler i 

produktet for å fange interessen til målgruppen 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Eleven har en noe aktiv rolle i arbeidet for å 

planlegge, produsere og presentere en sammensatt 

tekst.  

 

Eleven anvender noe digital dømmekraft i 

arbeidet sitt  og kjenner til regler for personvern  

 

Eleven anvender noen virkemidler i produktet og 

er bevisst på målgruppen.  

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Eleven bidratt noe i arbeidet for å lage en 

sammensatt tekst.  

 

Eleven kjenner til personvern.  

 

Eleven kjenner til noen virkemidler og 

målgruppen 

 

 
Elevmedvirkning 

 

Elevene skal utforme en nettavis hvor de selv bestemmer innholdet.  

Læringsressurser/ 
læringsarena 

NDLA, mediekompasset.no, Google Sites 
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Design og redesign periode  

Tverrfaglige emner 

Bærekraftig utvikling 

Folkehelse og livsmestring  

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Designprosess 

 

 

Håndverks- 

ferdigheter 

 

utarbeide ideer og 

løsningsalternativer og 

videreutvikle dem til egne 

produkter 

 

bruke egnede design- og 

håndverksteknikker og 

verktøy til å utforme 

produkter i ulike materialer 

 

designe og redesigne i ulike 

materialer på en 

kostnadseffektiv og 

miljøbesparende måte 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

- Utarbeider ideer og løsningsalternativer og 

videreutvikler dem til egne produkter 

- Mestrer bruk av egnede teknikker og verktøy i 

utforming av produkter i flere ulike materialer 

- Redesigner i ulike materialer på en kostnadseffektiv og 

miljøbesparende måte 

- Hele spillet er laget med tydelige og helhetlige 

referanser til selvvalgt tema 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

- Utarbeider idéer og løsningsalternativer 

- Utvikler eget produkt 

- Bruker riktige teknikker og verktøy i utforming av 

produkter i ulike materialer 

- Redesigner i ulike materialer med hensyn til kostnader 

og miljø 

- Spillet viser referanser til et selvvalgt tema 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

- Utarbeider idé og løsning til oppgaven 

- Lager et produkt 

- Bruker teknikker og verktøy i utforming av produkt 

- Redesigner i ulike materialer 

- Spillet er dekorert 

 
Elevmedvirkning 

 

Elevene utvikler et spill etter selvvalgt tema, basert på egne interesser.  

Oppgaven legger delvis til rette for valg av materiale og teknikk.  

Grunnleggende ferdigheter 
 

Elevenes fremgang i oppgaven er avhengig av både muntlig og skriftlig 

kommunikasjon. Elevene må lese oppskrifter, maler og bilder. I utforming 

av produkt må det gjøres matematiske beregninger, og elevene skal bruke 

digitale hjelpemidler til å innhente informasjon og visuelle referanser til 

bruk i eget arbeid.  

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Læringsressurser oppsøkes på nett etter elevens behov. 
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Programmering  

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøre rede for hvordan 

datamaskiner og dataprogram 

fungerer, og forklare egne og 

andres koder 

 

Bruke grunnleggende prinsipper i 

programmering, slik som variabler, 

løkker, vilkår og funksjoner, og 

reflektere over bruken av disse 

 

Planlegge og skape et digitalt 

produkt og vurdere dette med 

tanke på brukervennlighet 

 

Utvikle og feilsøke dataprogram 

som løser definerte problemer [...] 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

● Bruker scratch til å lage avanserte 

programmer 

● Bruker og utnytter grunnleggende 

prinsipper i programmering 

● Lager programmer som løser definerte 

kompliserte problemer 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

● Bruker scratch til å lage enkle 

programmer 

● Bruker de fleste grunnleggende 

prinsipper i programmering 

● Lager programmer som løser definerte 

problemer 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Bruker scratch 

● Bruker noen grunnleggende prinsipper i 

programmering 

● Følger gitte oppskrifter for programmer 

som løser noen enkle definerte 

problemer 

 
Elevmedvirkning 

 

Elevene velger nivå 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til 

utvikling av og er en del av fagkompetansen. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

https://scratch.mit.edu/ 

https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch 

  

https://scratch.mit.edu/
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Arbeidsplan 

UKE - 40 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Skammarens 

dotter. 

Adjektiv, Kontekst 

s. 345 

Vi hører videre i lydboka og jobber med grammatikk. 

MAT 

 

Tall og 

tallforståelse 

Oppgaver på classroom 

Lekseplanlegger på Campus Inkrement 

ENG 

 

Written evaluation.  Bring your notes about Billy Elliot to the writing session. 

NAT 

 

Eureka 8! kap. 8 

Syrer og baser Les 

side 130-133 og 

136-139 

Hvorfor kan eddik 

brukes som 

konserveringsmiddel 

i mat? Hva kan kalk 

brukes til? 

Hvordan oppstår sur nedbør, og hvilke typiske 

skader gir sur nedbør? Hvordan kan en påvirke 

effekten av sur nedbør? 

 

SAM 

 

Historie: 

Den amerikanske 

revolusjonen. 

Les s. 11-17 

Gjør spørsmål 1-4 s. 

17 

Skriv et referat fra s. 

13 - 17 

Skriv et referat fra s. 13-

17. Bruk begrepene: 

kolonister, herredømme, 

parlament, teselskapet, 

myndighetene og “sons 

of liberty” 

KRLE 

 

Rett og galt 

Les s 167-171 

Beskriv kort hva 

ordene etikk og 

moral betyr  

 

Hva mener vi med 

etikk, og hva mener vi 

med moral?  

Kom med eksempler  

 

Hva mener vi med etikk, 

og hva mener vi med 

moral?  

Kom med eksempler  

 

Gjør oppgave 4 s. 171 

ENG 

ford 

Glossary test from 

Identity Thief. 

We continue 

talking about the 

movie in small 

groups. 

We work with 

English tasks. 

Work with your 

pamphlet. 

Work with your 

pamphlet. 

Work with and finish 

your pamphlet. 

Tysk 

 

Auf Deutsch 1, 

kap. 2 s. 28-29 

Verbet zu sein 

Skriv ned to og lær 

interesser/hobbyer  

s. 29 

Skriv ned og lær 6 

hobbyer/interesser s. 

29 

Øv på verbet zu sein 

Skriv ned og lær 11 

hobbyer/interesser s. 29 

Øv på verbet zu sein 

Spansk 

 

Kap. 4: La ropa, s. 

20- 23. 

Les teksten høyt 

flere ganger. Gå 

gjennom nye ord på 

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.  
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Quizlet. Glosetest 

uka etter høstferien.  

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). 

VF 

 

    

KRØ 
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UKE - 42 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Skammarens dotter 

Pronomen, 

Kontekst s. 346 

Vi hører ferdig lydboka. Skriv et handlingsreferat. Vi jobber også med 

grammatikk.  

MAT 

 

Tall og 

tallforståelse 

 

Oppgaver på classroom 

Lekseplanlegger på Campus Inkrement 

ENG 

 

Find general facts 

about your 

city/town. 

Population, area, where in Great Britain is your city?  Historical facts. 

Places to see, things to do, where to stay and eat. 

NAT 

 

Eureka 8! Kap. 8 Repetisjon og gjennomgang til vurdering 

SAM 

 

Historie: 

Den amerikanske 

revolusjon 

Les s. 18-22 

 

Gjør spørsmål  

1-4 s. 26 

Skriv et referat fra s. 

18-21 

Gjør oppgave 4 s. 27 

KRLE 

 

Rett og galt  

 

 

Vi skal se episode 2 av “Flukt”. 

https://tv.nrk.no/serie/flukt/sesong/1/episode/2/avspiller 

ENG 

ford 

Choose a city in 

Great Britain to 

have a presentation 

about - you are not 

allowed to choose 

London. Find facts 

and start making 

your presentation 

about this city. 

 

Write a list over 

things you did 

during the holiday. 

Write a paragraph 

about your holiday. 

Write a text about what 

you did this holiday. 

Tysk 

 

Leute 8 s. 50-51 

verbet zu spielen 

Les en av tekstene  

Skriv ned og lær 

frasen in meiner 

Freizeit 

Les en av tekstene  

Skriv ned og lær 8 

gloser til teksten og 

frasen, in meiner 

Freizeit 

Øv på verbet zu 

spielen 

Les begge tekstene  

Skriv ned og lær 12 

gloser til tekstene og 

frasen in meiner Freizeit 

Øv på verbet zu spielen 

Spansk 

 

Kap. 4: La ropa, 

s.20-23. 

Vurdering:Glosetest 

Kap. 6A: Una carta 

s. 30-31. 

Les teksten høyt 

hjemme og på 

skolen. 

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

bruk fargene du har lært. 

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

Les om adjektiv på s. 92 i Tekstbok. 

https://tv.nrk.no/serie/flukt/sesong/1/episode/2/avspiller
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Fransk 

 

Kap. 3 

s. 40-41 + s. 43-44 

Lær 5 gloser 

(kjæledyr) s. 43. 

Lær så mange gloser 

du klarer (kjæledyr) s. 

43. 

Lær så mange gloser du 

klarer (kjæledyr) s. 43. 

Skriv to setninger der du 

bruker verbet avoir og 

navn på kjæledyr. 

VF 

 

    

KRØ 
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UKE - 43 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Film Vi ser filmen som er basert på boka Skammarens dotter. Skriv en tekst 

der du sammenligner boka med filmen.  

MAT 

 

Tall og 

tallforståelse 

Oppgaver på classroom 

Lekseplanlegger på Campus Inkrement 

ENG 

 

Focus on historical 

place(s) to visit 

Write a text about the historical place you have chosen to present from 

your city/town. 

NAT 

 

Eureka 8! Kap. 8 Prøve i Kap. 8 - Syrer og baser 

SAM 

 

Historie:            

Den franske 

revolusjonen 

Les s. 29-33 

Gjør spørsmål  

1-3 s. 33 

Skriv et referat fra s. 

29-33 

Skriv et referat fra s. 18-

21. Bruk 

begrepene/navn: Konge 

av Guds nåde, 

adelsmenn, borgere, 

jordeiendommer, 

opplysningstiden, 

Voltaire, Rousseau 

KRLE 

 

Rett og galt 

Les s. 171 - 173 

 

Gjør oppgave 1 s. 

173 

Gjør oppgave 1 og 2 

s. 173 

Jeg-personen i diktet på 

s. 173 sier “jeg veit at 

det jeg gjør, er like galt 

som det mobberne 

gjør”. Er du enig i det?  

Forklar hvorfor/hvorfor 

ikke. Kom med 

eksempler. 

ENG 

ford 

 

We continue 

working on our 

presentations. 

 

Tysk 

 

Leute 8, s. 54-55 

58-59 

Les teksten s. 55 

Skriv ned og lær 5 

gloser 

Les teksten s. 55 

Skriv ned og lær 8 

gloser 

Skriv ned en setning 

om Bundesliga 

Les tekstene s. 55 og 59 

Skriv ned og lær 10 

gloser. 

Skriv 2 setninger om 

deg selv med 

utgangspunkt i  teksten 

s. 59. 

Spansk 

 

Kap. 6A: Una 

carta, s.30-31. 

Les teksten høyt 

hjemme.  

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). 

Gjør oppg. 13 s. 51. Lær 

bøyningen av substantiv 

(entall og flertall). 

Øv til prøven neste uke. 
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Øv til prøven neste 

uke. 

VF 

 

    

KRØ 
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UKE - 44 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Skriving Skriveøkt: Skammarens dotter. Pass på at du har kontroll på alle 

notatene dine.  

MAT 

 

Tall og 

tallforståelse 

Oppgaver på classroom 

Lekseplanlegger på Campus Inkrement 

ENG 

 

Focus on a fun 

place to visit in 

your city/town 

Write a text about the fun place you have chosen to present from your 

city/town. 

NAT 

 

Kap. 2 Celler er 

grunnlaget for alt 

liv 

Les s. 36-39 

Tegn en celle og sett 

navn på alle delene. 

Hvilke funksjoner 

har cellevæsken, 

arvestoffet og 

cellemembranen. 

Forklar hvilken funksjon cellemembranen har. 

Hva vil det si at at cellemembranen er 

halvgjennomtrengelig, ta i bruk begrepene 

diffusjon og osmose. 

Hva er aktiv transport?  

SAM 

 

Historie; 

Den franske 

revolusjonen 

Les s. 34-37 

Gjør spørsmål 6-9    

s. 36 

Svar på oppgave 3     

s. 45 

Svar på oppgave 3. s.45 

KRLE 

 

Rett og galt  

Les s. 174 - 177 

Hva betyr tanken om 

gjensidighet/den 

gylne regel?  

Hva betyr tanken om 

gjensidighet/den gylne 

regel?  

 

På s. 174 ser du flere 

versjoner av den gylne 

regel. Hvilken er din 

favoritt? Hvorfor? 

Hva betyr den gylne 

regel?  

 

Gjør oppgave 5 s. 177 

ENG 

ford 

 

Presentations in class 

Tysk 

 

Skriftlig 

vurdering 

Skriftlig prøve onsdag. Øv på gloser, verbene zu sein og zu spielen, og 

hvordan du kan presentere deg og din hobby/interesse. 

Spansk 

 

Skriftlig 

vurdering 

Skriftlig prøve (onsdag): Utvalgte emner fra kap. 1-4 og 6. Substantiv, 

artikler og adjektiv. Se egen oversikt på classroom. 

Fransk 

 

Skriftlig 

vurdering  

Skriftlig vurdering (onsdag): Tallene 13 - 20, verbet avoir, kjæledyr 

(gloser), artikler og substantivbøyning. 

VF 

 

    

KRØ 
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UKE - 45 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Leseprosjekt Gruppene lager en leseplan som deles med faglærer. Alle skal skrive en 

side som forteller hva du synes om begynnelsen av romanen du har fått. 

MAT 

 

Matematikk- 

vurdering 

   

ENG 

 

Assemble your 

brochure 

Include: general facts, the text about your historical place and the text 

about your fun place. 

Remember to add pictures.   

To be handed in at the end of the week. 

NAT 

 

Kap. 2 Celler er 

grunnlaget for alt 

liv 

Les s. 40-43 

Hva er vev, organ 

og organsystem? 

Forklar hva celler, vev, organ og organsystem 

er og hvordan de henger sammen i kroppen. 

SAM 

 

Historie: 

Den franske 

revolusjonen: 

Les s. 38-43 

Gjør spørsmål  

11,13,16,17 s. 43 

Se på oppgave 4 s. 45 

Velg deg minst fem 

av punktene i 

oppgaven og forklar 

hvorfor det skjedde 

Se på oppgave 4 s. 45 

Velg deg minst fem av 

punktene i oppgaven og 

forklar hvorfor det 

skjedde 

KRLE 

 

Rett og galt 

Les s. 177 - 179 

Gjør oppgave 1 og 2 

s. 179  

Gjør oppgave  2 og 4 

s. 179 

Gjør oppgave 4 og 5 s. 

179 

ENG 

ford 

 

We choose and 

watch a British 

movie. 

   

Tysk 

 

Leute 8 

s. 51 

Verbet zu haben 

Skriv ned 

klokkeslettene s. 51 

Skriv ned og lær 

klokkeslettene s. 51 

Skriv ned verbet zu 

haben 

Skriv ned og lær 

klokkeslettene s. 51 

Skriv ned og lær verbet 

zu haben 

Spansk 

 

Kap. 8: El tiempo 

libre, s. 38-39. 

Øv på nye ord på 

Quizlet. 

Regelrette verb 

Lær deg ordene for fritidsaktiviteter på side 38 i boka. Les teksten høyt 

flere ganger. Hvilke av disse aktivitetene gjør du på fritiden? Skriv på 

spansk. 

 

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. 

VF 

 

    

KRØ 
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Uke - 46 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Leseprosjekt Vi leser videre i romanene og diskuterer i grupper. Skriv en 

karakterbeskrivelse av hovedpersonen.  

MAT 

 

Tall og 

tallforståelse 

Oppgaver på classroom 

Lekseplanlegger på Campus Inkrement 

ENG 

 

Presentations You will present your city/town to a small group. 

NAT 

 

Kap. 3 Bakterier 

Les s. 50-53 

Fagsamtale i små grupper i klassen. Dere får første timen i uken til å 

forberede en felles samtale om bakterier.  

Noen stikkord: Oppbygning, formering, “nyttige” og “farlige” 

bakterier, penicillin. 

SAM 

 

Prøve i den 

amerikanske og 

den franske 

revolusjonen  

Les s. 13-25 og 29-

43 

Repetisjon til prøve Repetisjon til prøve Repetisjon til prøve 

KRLE 

 

Rett og galt 

Les s. 180 - 183 

Jobb med to av oppgavene på s. 183. Du velger selv hvilke.  

Vurdering i uke 47 

ENG 

ford 

 

We work with tasks 

related to the 

movie. 

Write a short 

summary about the 

movie. 

Write a summary 

about the movie 

Write a summary about 

the movie. Include 

character descriptions. 

Tysk 

 

Auf Deutsch 1 

tekst A s. 100 - 103 

Lag ditt eget 

familietre se s. 103 

Skriv ned familietreet 

s. 103 og sett din egen 

familie inni. 

Skriv ned familietreet s. 

103 og sett din egen 

familie inni.  

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. Velg hvilken 

arbeidsmetode du 

ønsker å bruke i 

innlæring av nye 

ord. 

Lær så mange gloser 

du klarer (sport) s. 44. 

Velg hvilken 

arbeidsmetode du 

ønsker å bruke i 

innlæring av nye ord. 

Lær så mange gloser du 

klarer (sport) s. 44. Velg 

hvilken arbeidsmetode 

du ønsker å bruke i 

innlæring av nye ord. 

VF 

 

    

KRØ 

 

    

 


