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Verdi 

Menneskeverdet  



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. 

 
Kunstneren har malt en gatemusikant. Ei ung jente, som spiller fiolin for penger. Mange barn og 

unge rundt om i verden er hjemløse, uten rettigheter og uten å ha noen som tar vare på dem. Mister 

man noe av menneskeverdet sitt hvis man lever slik? 
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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 

 

Utviklingssamtalene gjennomføres hovedsakelig i uke 47 og 48. Samtalene gjennomføres 

digitalt på Google Meet. 

 

Elevene vil før jul gjennomføre Udir sin Elevundersøkelse. Dette er en årlig undersøkelse 

hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, 

kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.  
 

 

 

Kalender   

 Denne uken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 47 
 

   KRLE 
vurdering 8B, 
8C og 8E. 

  

Uke 48 
 

      

Uke 49 
 

Tysk 
 
Innsats for 
andre - 
Innlevering 

   Tysk - 
gloseprøve 

 

Uke 50 
 

Muntlig 
vurdering i 
norsk 
 
Fagsamtale 
naturfag 

     

Uke 51 
 

Fagsamtale 
naturfag 
Digital prøve i 
matematikk 

     

Uke 52 
 

  Siste 
skoledag før 
juleferien

 

   

http://www.gosenskole.no/


  



 

Norsk  

Tverrfaglige emner 

Folkehelse og livsmestring 

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Tekst i kontekst 

 

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 

 

Beskrive og reflektere over egen 

bruk av lesestrategier i lesing av 

skjønnlitteratur og sakprosa. 

 

 

 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

 Eleven analyserer og tolker tekster. Eleven 

reflekterer over virkemidler og forholdet mellom 

tekst og kontekst. 

 

Eleven kommuniserer fagligi innhold klart og 

tydelig og argumenterer saklig i muntlige 

presentasjoner, samtaler og diskusjoner. 

 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Eleven analyserer og grunngir sin forståelse av 

tekster. Eleven gir eksempler på virkemidler og 

beskriver forholdet mellom tekst og kontekst. 

 

Eleven kommuniserer faglig innhold klart og 

underbygger egne oppfatninger og meninger i 

muntlige presentasjoner, samtaler og diskusjoner. 

 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Eleven beskriver innhold og noen virkemidler i 

tekster. Eleven plasserer tekster i en kontekst. 

 

Eleven kommuniserer noe faglig innhold og 

begrunner til en viss grad egne oppfatninger og 

meninger i muntlige presentasjoner, samtaler og 

diskusjoner. 

 
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, roman, utdelte oppgaver 

 
  



English  

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Kommunikasjon 
 
 
Møte med 
engelskspråklige 
tekster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lese, diskutere og videreformidle 
innhold fra ulike typer tekster, 
[...]. 
 
Lese, tolke og reflektere over 
engelskspråklig skjønnlitteratur, 
inkludert ungdomslitteratur. 
 
Beskrive og reflektere over rollen 
engelsk har [...] i verden. 

 
Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 
Eleven forstår og videreformidler innhold fra 
ulike typer muntlige og skriftlige tekster på 
en reflektert og situasjonstilpasset måte. 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 
Eleven forstår og videreformidler innhold fra 
ulike typer muntlige og skriftlige tekster på 
en stort sett relevant måte. 
 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 
Eleven forstår og gjengir deler av innholdet 
fra enkle muntlige og skriftlige tekster på en 
enkel måte. 
 

 

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 

Hefte på classroom 

Utdrag fra Villainous Victorians 

  



Matematikk  

 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Utforsking og 

problemløysing 

 

Resonnering og 

argumentasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforske og beskrive 

primtalsfaktorisering og bruke det 

i brøkrekning 

 

Utforske algebraiske reknereglar 

 

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 av nivå, samt type vurdering 

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 Primtallsfaktorisering 

Brøkregning; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon 

Potenser og standardform 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Campus inkrement 

Oppgaver på classroom 



KRLE 
Tverrfaglige emner  

Demokrati og medborgerskap 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

Kjennskap til 

religioner og 

livssyn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke og drøfte fagbegreper 

om religioner og livssyn 

 

Undersøke og presentere 

sentrale ideer fra 

livssynshumanisme og andre 

ikke-religiøse livssyn 

 

 

 

 
 
 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Eleven anvender et bredt utvalg av sentralt 

faglig innhold fra kristendom, andre 

religioner, livssyn og etikk og bruker 

fagbegreper presist i faglige framstillinger.  

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Eleven anvender sentralt fagli innhold fra 

kristendom, andre religioner, livssyn og 

etikk og bruker fagbegreper i faglige 

framstillinger.  

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Eleven anvender deler av faglig innhold og 

beskriver noen faglige fenomener fra 

kristendom, andre religioner, livssyn og 

etikk ved bruk av enkelte fagbegreper.  

 

 
Elevmedvirkning 

 
Samtaler, gruppesamtaler 

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 

Horisonter 8 

Klasserommet 
  



Samfunnsfag 

Tverrfaglige emner  

Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Samfunnskunnska

p 8-10 

 

Kapittel 4 

Det flerkulturelle 

samfunnet 

 

Kapittel 11 

Norge og 

internasjonale 

lover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøfte korleis framstillingar av 

fortida, hendingar og grupper har 

påverka og påverkar haldningane 

og handlingane til folk 

 

Reflektere over korleis menneske 

har kjempa og kjempar for 

endringar i samfunnet og 

samstundes har vore og er påverka 

av geografiske forhold i historisk 

kontekst. 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Drøfter hvordan fremstillinger av fortiden, 

hendelser og grupper har påvirket og påvirker 

holdningene og handlingene til folk 

 

Reflekterer over hvordan menneskene har 

kjempet og kjemper for endringene i samfunnet 

og samtidig har vært og er påvirket av geografiske 

forhold i historisk kontekst 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Forklarer hvordan fremstillinger av fortiden, 

hendelser og grupper påvirket og påvirker 

holdningene og handlingene til folk. 

 

Kan fortelle om hvordan mennesker har kjempet 

og kjemper for endringer i samfunnet og samtidig 

har vært og er påvirket av geografiske forhold i 

historisk kontekst. 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Sier noe om hvordan fremstillinger av fortiden 

påvirker holdningene og handlingene til folk. 

 

Sier noe om hvordan mennesker har kjempet for 

endringer i samfunnet  

 
Elevmedvirkning 

 

Muntlig dialog, 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig, skriftlig og digitale ferdigheter 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Underveis Samfunnskunnskap kapittel 4 og 11 

Diverse film NRK,  

A dry white season (youtube apartheid) 

Cry freedom DVD 

 
  



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 

 

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 

 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

● Eleven diskuterer sentrale sammenhenger mellom 

ulike deler i faget med et presist faglig språk med 

relevante fagbegreper og uttrykksformer.  

● Eleven sammenligner, vurderer og bruker informasjon 

og faglige argumenter knyttet til naturfaglige temaer.  

● Eleven bruker fagets tenkemåter, teorier og modeller 

til å løse sammensatte naturfaglige problemstillinger.  

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

● Eleven diskuterer enkle sammenhenger mellom ulike 

deler i faget på en oversiktlig måte og med et enkelt 

faglig språk med noen fagbegreper og uttrykksformer.  

● Eleven vurderer og bruker informasjon og faglige 

argumenter knyttet til naturfaglige temaer.  

● Eleven bruker fagets tenkemåter, teorier og modeller 

til å løse ulike typer naturfaglige problemstillinger.  

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Eleven gir eksempler på enkle sammenhenger mellom 

ulike deler i faget og kommuniserer hovedsakelig 

med et hverdagslig språk. 

● Eleven finner og bruker informasjon og faglige 

argumenter knyttet til naturfaglige temaer.  

● Eleven bruker delvis fagets tenkemåter, teorier og 

modeller til å løse naturfaglige problemstillinger. 

 

 
Elevmedvirkning Elevene velger fokus på emne i fagsamtale 

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 5 

viten.no - cellers oppbygning 

  



Deutsch 

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 

● Har et rikt ordforråd og kan fortelle om 

deg selv, din familie og dine venner 
● Forstår og kan bøye og bruke verbene zu 

wohnen og  zu heiẞen 
● Kan bruke klokkeslettene  
● Kan ord og uttrykk om jul 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

● Kan fortelle noe om deg selv og familien 

din 
● Kan bøye verbene zu wohnen og zu 

heiẞen 
● Kan noen av  klokkeslettene  
● Kan noen ord og uttrykk om jul 

 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Kan fortelle litt om deg selv og familien 

din 
● Kjenner til verbene zu wohnen og zu 

heiẞen 
● Kjenner til noen av klokkeslettene  
● Kjenner til noen ord om jul 

 
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 

Leute 8 

Utdelte kopier 

Ulike nettressurser 

  



Fransk  

Tverrfaglige emner 

Folkehelse og livsmestring  

 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kommunikasjon 

 

 

 

Interkulturell 

kompetanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språklæring og 

flerspråklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytte til og forstå enkel og tydelig 

tale om personlige og dagligdagse 

emner 

 

Lese og forstå tilpassede og 

enklere autentiske tekster om 

personlige og dagligdagse emner 

 

Utforske og beskrive levemåter, 

tradisjoner og geografi i områder 

der språket snakkes, og se 

sammenhenger med egen 

bakgrunn 

 

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 20-60 på fransk, 

både muntlig og skriftlig. 

● Er fortrolig med bruk av eiendomsord og 

nektelse i setninger. 

● Behersker bøyning av verbet être og 

bruker det i setninger. 

● Behersker navn på familiemedlemmer og 

yrker. 

● Leser og forstår korte tekster. 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

● Gjør rede for tallene 20-60 på fransk. 

● Kan eiendomsord og lage nektelse på 

fransk. 

● Kan bøye verbet être. 

● Kan de fleste navn på familiemedlemmer 

og yrker. 

● Leser og forstår korte tekster. 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Gjenkjenner og kan noen tall på fransk. 

● Kan noen eiendomsord på fransk. 

● Kan bøye verbet être i entall. 

● Kan noen grunnleggende gloser om 

emnene. 

● Leser korte tekster. 

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

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige ferdigheter: 

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. 4. 

Utdelte ark. 

Film. 

  



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 

● Har et rikt ordforråd og kan fortelle om 

hvor du og andre kommer fra. 
● Kommuniserer fritt med god uttale og 

kjenner til de viktigste uttalereglene 
● Forstår og kan bruke regelrette verb 
● Gjenkjenner verbet SER i entall 
● Bruker klokkeslettene og ukedagene 

 

God kompetanse i faget, karakter 4 

● Kan spørre om hvor andre kommer fra 

og fortelle om hvor du selv kommer fra 
● Kommuniserer med forståelig uttale 
● Kan bøye regelrette verb entall 
● Gjenkjenner verbet SER i entall 
● Bruker klokkeslettene og ukedagene 

 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Kan fortelle hvor du kommer fra 
● Leser med forståelig uttale 
● Kan bøye og finner entallsformer av 

regelrette verb i tekst 
● Gjenkjenner verbet SER i entall 
● Bruker klokkeslettene og ukedagene 

 
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. 5, 7, 9A 

Utdelte kopier 

Ulike nettressurser 

Quizlet 

  



Engelsk fordypning 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentere selvvalgte 

interesseområder 

 

 

Utforske og presentere innhold, 

form og formål i spill, film og 

musikk.  

 

 

 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Eleven samtaler om erfaringer fra 
samhandling i den virtuelle og den virkelige 
verden og reflekterer på en enkel måte over 
egen rolle i ulike medier. 
 

God kompetanse i faget, karakter 4 

Eleven diskuterer erfaringer fra samhandling i 
den virtuelle og den virkelige verden og 
reflekter over egen rolle i ulike medier. 
 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Eleven diskuterer og sammenligner erfaringer 
fra samhandling i den virtuelle og den 
virkelige verden og reflekterer kritisk over 
egen rolle i ulike medier. 

 
Elevmedvirkning 

 

Får være med å velge klasseaktiviteter 

Valg av 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 

Handouts 

Internett 

  



Musikk  

Tverrfaglige emner  

Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 
Kjerneelemente
r 

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 

 

         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 

  



Kunst og håndverk 

Tverrfaglige temaer 

 Demokrati og medborgerskap 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Kulturforståelse 
 
Visuell 
kommunikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

undersøke hvordan 

kunst, inkludert 

samisk kunst, kan 

bidra i 

samfunnskritikk, og 

skape kunstuttrykk 

som belyser 

utfordringer i egen 

samtid 

 
 

Framifrå kompetanse karakteren 6 
Bruker skisseteknikker som viser ideutvikling  
Utfører skjæreteknikker hensiktsmessig og med høy grad av 
presisjon.  
Tilpasser bruk av verktøy og materialer på en funksjonell, 
nøyaktig og trygg måte 
Eleven bruker relevante visuelle virkemidler fra kulturelle 
referanser. 
Reflekterer skriftlig over samfunnsutfordringer og eget arbeid. 
 
God kompetanse karakteren 4  
Bruker skisseteknikk og synliggjør ideer  
Utfører skjæreteknikker hensiktsmessig og bruker verktøy og 
materialer på en trygg og miljøbevisst måte. 
Eleven bruker relevante visuelle virkemidler fra kulturelle 
referanse. 
Beskriver samfunnsutfordringer og eget arbeid skriftlig 
 

lav måloppnåelse karakteren 2  
Utformer skisser  
Utfører deler av skjæreteknikken under veiledning 
Håndterer verktøy og materialer trygt under oppsyn og 
veiledning  
Eleven lager et linoleumstrykk  
Gjengir eget arbeid  

 

Elevmedvirkning 
 

Lærer veileder, stiller spørsmål og lytter til elevens tanker om eget 
arbeid/arbeidsprosess. Elevene setter ord på hva de opplever at de får til, og 
reflektere over egen faglig utvikling når det gjelder både prosess og produkt. 
Elevene samarbeider to og to, og vurderer eget arbeid med karakter og begrunner 
vurderingen.  

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: reflektere kritisk over visuelle virkemidler og kulturelle referanser. 
Digitale ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy og medier til inspirasjon, 
utprøving, dokumentasjon og presentasjon.  

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Presentasjon om samfunnskritikk (aktivisme i samisk kunst)  
Hvordan lage linotrykk del 1 - Overføring av tegning til linoplate  
 
https://www.youtube.com/watch?v=SioVASE96S4&t=6s 
 
Hvordan lage linotrykk del 3 - Tekstur i det du skjærer 
 
Hvordan lage linotrykk del 4 - Trykking av linoplate 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Gimu_Cp6ucY
https://www.youtube.com/watch?v=SioVASE96S4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=yPlI9kVgWWU
https://www.youtube.com/watch?v=hn5cbtAhvr0


Kroppsøving 

Tverrfaglige emner 

Folkehelse og livsmestring  
Kjerneelemente
r 

Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

Bevegelse og 

kroppslig læring 

 

 

 

Deltagelse og 

samspill i 

bevegelsesaktivit

etene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforske egen muligheter til  

trening, helse og velvære 

gjennom lek, dans, friluftsliv, 

idrettsaktiviteter og andre 

bevegelsesaktiviteter 

 

Trene på og utvikle 

ferdigheter i utvalgte 

bevegelsesaktiviteter 

 

Øve på og gjennomføre 

danseaktiviteter fra 

ungdomskulturer og andre 

kulturer, og sammen med 

medelever skape og 

presentere 

dansekomposisjoner 

 

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 egen fysisk kapasitet 

Mestrer dansetrinn og bevegelsesmønstre fra 

ulike kulturer og sjangre, fremviser god rytme 

og innlevelse 

Viser kreativitet og samarbeidsevne i 

utviklingen av egne dansekomposisjoner 

Oppmuntrer medelever, viser et positivt 

engasjement, deltar aktivt i 

samarbeidsaktiviteter, gir faglige innspill og 

ideer 

Følger regler og instrukser, viser respekt for 

andre 

Svømmer en gitt distanse med riktig crowl 

armtak, beinspark, pusteteknikk og fremdrift 
God kompetanse i faget, karakter 4 

Deltar på aktiviteter og øver på å utvikle nye 

ferdigheter 

Trener på og utøver dansetrinn og 

bevegelsesmønstre fra ulike kulturer. Viser 

tidvis god rytme og innlevelse.  

Samhandler og samarbeider med andre for å nå 

felles mål 

Viser egne ideer og kommer med forslag 

Følger regler og  instrukser  

Trener på og svømmer en gitt distanse med 

riktig crawl armtak, beinspark og pusteteknikk 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Deltar i noen aktiviteter og øver på ulike 

bevegelsesferdigheter  

Trener på dansetrinn og bevegelsesmønstre fra 

ulike sjangre. Deltar i gruppearbeid med å 

utvikle egne dansekomposisjoner 

Samhandler med andre, følger regler og 

instrukser 

Trener på crawl armtak og beinspark 

 

Elevmedvirkning 

 
Elevene velger egne danser og musikk 

Grunnleggende ferdigheter 
 

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

beskrive fremgangsmåter.  

Å kunne skrive: Beskrive egen utvikling i faget (egenevaluering) 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Digitale nettressurser 

Gymsal, uteområder,svømmehall  

  



Fysisk aktivitet og helse 

Tverrfaglige emner 

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 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. 

 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 

Deltar på noen aktiviteter 

Trener på å utvikle egne 

bevegelsesferdigheter 

Deltar i matlaging  sammen med andre 

 
Elevmedvirkning 

 

Deltar i utvelgelse av aktiviteter. Elevstyrte aktiviteter. 

Grunnleggende ferdigheter 
 

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

beskriver fremgangsmåter.  

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Digitale nettressurser, oppskrifter 

Gymsal, uteområdet, kjøkken 

  



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 

  



Design og redesign  
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. 

 

  



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 selv hvilket spill de vil skape 

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/


Innsats for andre  
 

Hovedområde Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

Frivillighet og 

sosialt 

entreprenørskap 

 

 

 

 

Ansvarlighet og 

samhandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforske og reflektere over hva 

frivillig arbeid og sosialt 

entreprenørskap innebærer og hva 

dette betyr i praksis 

 

 

 

Planlegge og utvikle sosiale tiltak 

som bidrar til et inkluderende 

samfunn 

Analysere og reflektere 

● Utforsker og reflekterer over hva 

frivillig arbeid og sosialt 

entreprenørskap innebærer 

● Planlegger (sosiale) tiltak som bidrar til 

et inkluderende samfunn 

 

Forstå og tolke 

● Forklarer hva frivillig arbeid og sosialt 

entreprenørskap innebærer 

● Planlegger (sosiale) tiltak til nytte for 

fellesskapet 

 

Finne og hente ut informasjon 

● Kan kort forklare hva frivillig arbeid er 

og gir eksempler på dette.  

● Gir en kort plan for et praktisk tiltak til 

nytte for fellesskapet.  

 

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

Muntlige ferdigheter 

Samhandling med valgt målgruppe og presenterer arbeidet.  

 

Skriving 

Dokumenterer arbeidet hver uke.  

 

Lesing 

Orienterer seg i relevant kildemateriale og leser oppgavebeskrivelsen nøye. 

 

Regning 

Planlegger praktisk arbeid og holder seg til oppsatt timeplan, og leverer arbeid innen 

tidsfrist.  

 

 

Digitale ferdigheter 

Orienterer seg i aktuelle kilder på nett 

Oppdaterer seg på Classroom. 

 

Læringsressurser 

 

frivillig.no 

https://www.heiverden.no/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.heiverden.no/


Arbeidsplan 
UKE - 47 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Les i romanen 

Rollekort 

   

MAT 

 

    

ENG 

 

The Victorian 

Era: Queen 

Victoria 

Do the tasks on page 1 in your pamphlet. 

NAT 

 

Kap. 4 

Planteceller og 

planter 

Les s. 58-61 

Forklar følgende 

begreper: 

celleveggen, 

saftrommet, 

grønnkorn og 

mitokondriene.  

Tegn og navngi plantecellens oppbygning, samt 

beskriv  funksjonen til de ulike delene. Forklar 

fotosyntesen. 

 

Bonus nivå 3: Utdyp hvordan grønnkorn og 

mitokondrier “samarbeider”. 

 

SAM 

 

 

Samfunnskunns

kap:  

Les s. 67 - 70 

 Gjør spørsmål 1-4 s. 

73 

 Forklar med egne ord 

begrepene: Kultur, 

flerkulturell, 

kulturkonflikt, 

rasisme, fordommer, 

rasismeparagrafen 

 Forklar med egne ord 

begrepene: Kultur, 

flerkulturell, 

kulturkonflikt, rasisme, 

fordommer, 

rasismeparagrafen 

KRLE 

 

Kap. 2 

Religioner og 

livssyn i dag  

Les s. 26-28 

 

Vurdering i 

kap. 8. 

Forklar begrepene 

kultur, ensartet og 

flerkulturelt 

  

Gjør oppgave 1-3, s. 

28 

Gjør oppgave 4 og 5, s. 

28 

ENG ford 

 

We read short stories together.  

Tysk 

 

Kap. 6 Familie 

und Freunde 

tekst B s. 104 

Lær 6 gloser og 

skriv 4 setninger om 

deg selv. Oppg. A5 

s. 104. Se 

Classroom. 

Lær 10 gloser og gjør 

oppgave A5 s. 104. Se 

Classroom. 

Lær 12 gloser og gjør 

oppgave A5 s. 104. Se 

Classroom 

Spansk 

 

Kap. 5: ¿De 

dónde eres? 24-

27 

 

Øv på glosene 

til kapitlet på 

quizlet 

Lær deg å snakke 

om hvor du kommer 

fra. 

Lær deg 5 

landskapsord. 

Lær deg å bøye SER 

i entall (å være) 

Lær deg å snakke om 

hvor du kommer fra. 

Lær deg å bøye SER i 

entall (å være) 

Skriv tre setninger om 

hvor du kommer fra. 

Lær deg å snakke om 

hvor du og andre 

kommer fra.  

Lær deg å bøye SER i 

entall (å være) 

Skriv tre setninger om 

hvor du og andre 

kommer fra. 

Fransk 

 

Kap. 4, s. 63 og 

70 

Lær eiendomsord og familie gloser. 



Eiendomsord 

Familie (gloser) 

Fysisk akt 

og helse 

Digital undervisning 

Møte på Google meet 13.15: 

https://meet.google.com/lookup/ew3nkbfyt7?authuser=0&hs=179  

KRØ 

 

Kroppsøving: 8B og 8C - Styrketrening og basketball 

Svømming: 8E og 8D 
 

  

https://meet.google.com/lookup/ew3nkbfyt7?authuser=0&hs=179


UKE - 48 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Les i romanen 

Rollekort, logg 

   

MAT 

 

    

ENG 

 

The Berners 

Street Hoax 

Make a summary of the text - choose between: 

● Written 

● As an illustration 

● A video 

● A cartoon 

NAT 

 

Kap. 4 

Planteceller og 

planter 

Les s. 62-65 

Hva er klorofyll? 

Beskriv kort bladets 

oppbygning. 

Ta i bruk et to-

kolonnenotat for å 

forklare nøkkelordene 

som blir presentert i 

teksten.  

Hva menes med at 

“bladene bygd for 

fotosyntese”? Ta i bruk 

nøkkelordene i 

forklaringen din. 

SAM 

 

Samfunnskunns

kap: 

Les s. 71 - 75 

Gjør spørsmål 5-7 s. 

73  

 

 

 Forklar begrepene: 

flukt, flytting, 

flyktning, 

innvandring, 

asylsøker, FN, 

kvoteflyktning, 

humanitært grunnlag 

Forklar begrepene: 

flukt, flytting, flyktning, 

innvandring, asylsøker, 

FN, kvoteflyktning, 

humanitært grunnlag 

KRLE 

 

Kap. 2 

Religioner og 

livssyn i dag 

Les s. 28-34 

Gjør oppgave 1- 3 s. 

34 

Gjør oppgave 3-5 s. 

34 

Gjør oppgave 4-6 s. 34 

ENG ford 

 

Walk and talk We walk and talk about our surroundings, and other topics of interest.   

Tysk 

 

Kap. 6 Familie 

und Freunde 

tekst D    s.106 

Les tekst D og lær 6 

gloser. 

Les tekst D og lær 8 

gloser. 

Oppg. A7  

Les tekst D og lær 10 

gloser. 

Oppg. A7  

Spansk 

 

Kap. 7: ¡Feliz 

cumpleaños! 

side 34-35 

 

Øv på quizlet. 

Lær deg månedene 

og årstidene på 

spansk. 

 

 

Lær deg månedene og 

årstidene på spansk.  

Hvordan sier du når 

du har bursdag? 

Hvordan spør du når 

andre har bursdag? 

Skriv på spansk 

Lær deg månedene og 

årstidene på spansk.  

Skriv når du har 

bursdag. Fortell hva 

som er favorittmåneden 

din. Bruk gustar for å si 

hvilken årstid du liker. 

Skriv på spansk. 

Fransk 

 

Kap. 4. 

Tallene 20-60 

Verbet être 

Lær så mange tall du 

klarer fra 20-60. 

Lær tallene fra 20-60 

muntlig og skriftlig. 

Lær tallene fra 20-60 

muntlig og skriftlig. 

Fysisk akt 

og helse 

Digital undervisning 

Møte på Google meet 13.15: 

https://meet.google.com/lookup/ew3nkbfyt7?authuser=0&hs=179 

KRØ Kroppsøving: 8E og 8D - Dans 

https://meet.google.com/lookup/ew3nkbfyt7?authuser=0&hs=179


 Svømming: 8B og 8C 
 

  



UKE - 49 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Les i romanen 

din 

 

   

MAT 

 

    

ENG 

 

Child labour Would you like to 

have lived in the 

Victorian era? What 

would you have 

liked, and what 

would you have 

hated? Write a short 

text. 

Imagine that you live 

in the Victorian era 

and have to work as a 

child. Write a diary 

entry where you 

describe your day. 

Research and write a 

text about child labour 

in the world today. 

Remember to cite your 

sources. 

NAT 

 

Kap. 4 og 5 

Plante- og 

dyreceller 

Les side 76-79 

og 68-69 

Hva er forskjellene 

mellom en 

plantecelle og en 

dyrecelle? Hvorfor 

har muskelceller 

mange 

mitokondrier? 

 

Sammenlign en 

dyrecelle og en 

plantecelle, hva skjer i 

en dyrecelle under 

celleåndingen 

når cellen ikke får nok 

oksygen? 

 

Sammenlign en 

dyrecelle og en 

plantecelle. 

Beskriv grundig 

hvordan celleåndingen 

skjer i plante- og 

dyrecellene. Forklar 

hvorfor det ikke er 46 

kromosomer i 

kjønnscellene. 

SAM 

 

Samfunnskunns

kap: 

Les s. 76-82 

 Gjør spørsmål 8 - 11 

s. 81 

 Bruk nettet og svar på 

oppgave 4 s. 83. Du 

skal ikke lage en 

veggavis, men levere 

besvarelsen  på 

classroom 

 

 Bruk nettet og svar på 

oppgave 4 s. 83. Du skal 

ikke lage en veggavis, 

men levere besvarelsen  

på classroom 

KRLE 

 

Kap. 2 

Religioner og 

livssyn i dag 

Les s. 35-39 

Gjør oppgave 1 og 2 

s. 39 

Gjør oppgave 2 og 3 

s. 39 

Gjør oppgave 2-4 s. 39 

ENG ford 

 

We play 

different word 

games to 

improve 

vocabulary 

   

Tysk 

 

Kap. 6 Familie 

und Freunde 

tekst E    s.108 

Gloseprøve 

torsdag:) 

Lær 6 gloser.  

Oppg. A10 på norsk 

Les tekst E og lær 8 

gloser. 

Oppg. A10 på norsk  

Les tekst E og lær 10 

gloser. 

Oppg. A10 på norsk  



Spansk 

 

Kap. 9A: En el 

colegio  side 40-

42 

Øv på gloser på 

quizlet 

Lær deg ukedagene 

og noen av 

klokkeslettene i 

boka. 

Lær deg bøying av 

TENER i entall (å 

ha) 

Lær deg ukedagene og 

noen av 

klokkeslettene i boka. 

Lær deg bøying av 

TENER i entall (å ha) 

Lær deg ukedagene og 

noen av klokkeslettene i 

boka. 

Lær deg bøying av 

TENER i entall (å ha) 

Bruk ukedagene og 

klokkeslettene for å 

fortelle om din 

timeplan. 

Fransk 

 

Kap. 4, s. 65-67 

og 69. 

Yrker 

Nektelse 

Lær 7 gloser s. 73 

(Les métiers). Lag 2 

nektende setninger. 

Lær så mange gloser 

du klarer s. 73 (Les 

métiers). Lag 4 

nektende setninger. 

Lær så mange gloser du 

klarer s. 73 (Les 

métiers). Lag 4 

nektende setninger. 

Fysisk akt 

og helse 

Digital undervisning 

Møte på Google meet 13.15: 

https://meet.google.com/lookup/ew3nkbfyt7?authuser=0&hs=179 

KRØ 

 

Kroppsøving: 8B og 8C- Dans 

Svømming: 8E og 8D 
 

  

https://meet.google.com/lookup/ew3nkbfyt7?authuser=0&hs=179


UKE - 50 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Les ferdig 

romanen 

Forbered til 

muntlig 

presentasjon 

   

MAT 

 

    

ENG 

 

Oral and 

written 

activities 

Follow the instructions given in class. 

NAT 

 

Kap. 4 og 5 

Plante- og 

dyreceller 

Repetisjon/fagsamtale 

SAM 

 

Film: A dry 

whitee season 

eller annen film 

faglærer vil 

bruke i timene 

  

Svar på oppgave som blir lagt ut på classroom i forbindelse med filmen 

KRLE 

 

Kap. 2 

Religioner og 

livssyn i dag 

Les s. 40-43 

Gjør oppgave 1 s. 43 Gjør oppgave  2 og 3 

s. 43 

Gjør oppgave 2, 3 og 5 

ENG ford 

 

 

Oral activities in class and handouts. 

Tysk 

 

Jul og 

juletradisjoner 

s. 202 - 208 

Lær 6 julegloser  Lær 10 julegloser Lær 12 julegloser 

Spansk 

 

Navidad 

Se en liten film 

om Spania sine 

tradisjoner 

rundt jul og 

nyttår. 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=DBIIkFf65

rA  

Hvordan feirer en jul i spansktalende land? 

 

Fransk 

 

Film    

Fysisk akt 

og helse 

 

KRØ 

 

Kroppsøving: 8E og 8D - Styrketrening og ballspill 

Svømming: 8B og 8C 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DBIIkFf65rA
https://www.youtube.com/watch?v=DBIIkFf65rA
https://www.youtube.com/watch?v=DBIIkFf65rA
https://www.youtube.com/watch?v=DBIIkFf65rA


UKE - 51 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Repetisjon    

MAT 

 

    

ENG 

 

Oliver Twist Choose ten unknown words from the text and write a new one! 

NAT 

 

Kap. 4 og 5 

Plante- og 

dyreceller 

Repetisjon/fagsamtale 

SAM 

 

Repetisjon og 

forberedelse til 

fagsamtale 

Fagsamtale i smågrupper med bakgrunn i pensum som er gjennomgått i 

uke 47-50. 

Dersom Covid-19 restriksjoner gjør dette umulig, vil vi finne annen 

form for vurdering 

KRLE 

 

Kap. 2 

Religioner og 

livssyn i dag 

Gruppesamtaler/kapitteloppgaver 

ENG ford 

 

Christmas 

movie 

We watch a movie and do tasks related to the movie. 

Tysk 

 

Weihnachtsfilm Vi ser julefilm. 

Spansk 

 

Navidad 

  

Cancion de  

navidad: 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=RTtc2pM1

boE 

 

Gå gjennom 

nye ord på 

Quizlet. 

Hvordan feirer en jul i spansktalende land? 

¡FELIZ NAVIDAD! 

 

Fransk 

 

Jul 

Franske 

julesanger 

Vi jobber med utdelte ark i timene. 

Fysisk akt 

og helse 

 

KRØ 

 

Kroppsøving: 8B og 8C - Styrketrening og ballspill 

Svømming: 8E og 8D 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RTtc2pM1boE
https://www.youtube.com/watch?v=RTtc2pM1boE
https://www.youtube.com/watch?v=RTtc2pM1boE
https://www.youtube.com/watch?v=RTtc2pM1boE


UKE 52 

 

Fag Basis Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

 

Framifrå kompetanse i 

faget, karakter 6 

 

NOR 

 

Juleavslutning    

MAT 

 

    

ENG 

 

Oliver Twist We watch and do tasks related to the film. 

NAT 

 

    

SAM 

 

    

KRLE 

 

    

ENG ford 

 

Christmas 

movie 

continued. 

We watch a movie and do tasks related to the movie 

Tysk 

 

Weihnachtsfil

m 

Vi fortsetter med julefilmen og noe tilbehør. 

Spansk 

 

    

Fransk 

 

Jul Joyeux Noël et Bonne Anneé! 

Fysisk akt 

og helse 

Juleferie 

KRØ 

 

Kroppsøving: 8E 

Svømming: 8B 
 
 
 
 


