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I overordnet del av LK2020 er skaperglede, engasjement og utforskertrang 1 av de 6 verdiene 
skolen skal jobbe med. Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, 
og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. 
Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. I opplæringen skal elevene få rike 
muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og 
eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å 
utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske 
uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. 
Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. 
Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike 
måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål. 

Elin Melberg: I Want to do Something Clever (materialarbeid, 2011) 
Dette arbeidet er laget spesielt til elevene på Gosen. Melberg har fortalt at hun jobber mye med 
temaet usikkerhet. Livet er uforutsigbart, men hun prøver likevel å skape og gi livet mening. Hun 
tenkte mye på hva hun ønsket å si til oss på Gosen, og endte opp med denne setningen, laget i 
paljetter og perler. Merk at kunstneren ikke sier noe om at en skal være flink, hun slår fast «jeg vil 
gjøre noe lurt». Melberg oppfordrer oss med andre ord til å være engasjerte og kreative. 

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
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.1-menneskeverdet/


 
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 
Godt nytt år! 
 
Vi oppfordrer alle til å abonnere på nyheter på skolens hjemmeside. www.gosenskole.no 
 
 
 
Kalender- med forbehold om endring 

  

2 

 Denne uken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Uke 1 
 

 Planleggings
dag. 

Godt nytt 
år! 
1.skoledag 
etter 
juleferien 

   

Uke 2 
 

      

Uke 3 
 

Norsk skriving  Norsk 
skriving 8B 

  Norsk skriving 
8C og 8D 

Uke 4 
 

 
FSP vurdering 

   Fransk s. 
vurdering 
 
Eng.ford 
muntlig 
 

 

Uke 5 
 

Historieprøve 
 

   Historieprøve 
8B, 8C og 8D 

Historieprøve 
8E 

Uke 6 
 

Engelsk 
skriving 

 Engelsk 
skriving 8c 

Engelsk skriving 
8e 
DKS: E-sport, 
gaming og 
proffliv 

Engelsk 
skriving 8b, 
8D 

 

Uke 7 
 

Matematikk- 
vurdering 

     

Uke 8 
 

KRLE-prøve 
jødedommen 

  8B, 8c, 8e - 
jødedommen 
 

  

http://www.gosenskole.no/


 

Norsk  

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Tekst i kontekst 
 
Muntlig 
kommunikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenligne og  tolke 
romaner, noveller, lyrikk og 
andre tekster ut fra historisk 
kontekst og egen samtid 
 
Informere, fortelle, 
argumentere og  reflektere i 
ulike muntlige og skriftlige 
sjangre og for ulike formål 
tilpasset mottaker og medium  
 
Skrive tekster med 
funksjonell tekstbinding og 
riktig tegnsetting og mestre 
rettskriving og ordbøying på 
hovedmål og sidemål 
 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 
Eleven analyserer og tolker tekster. Eleven reflekterer 
over virkemidler og forholdet mellom tekst og 
kontekst. 
 
Eleven skriver tekster med klar tematisk sammenheng. 
Eleven varierer setningsstruktur og tekstbinding på en 
selvstendig måte ut fra formålet med teksten. 
 
Eleven mestrer regler for rettskriving og i hovedtrekk 
regler for tegnsetting. 
 
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 skriver tekster med god tematisk sammenheng. 
Eleven varierer setningsstruktur og tekstbinding ut fra 
formålet med teksten. 
 
Eleven mestrer regler for rettskriving, og sentrale regler 
for tegnsetting.  
 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 
Eleven beskriver innhold og noen virkemidler i tekster. 
Eleven plasserer tekster i en kontekst. 
 
Eleven skriver tekster med en viss tematisk 
sammenheng. Eleven bruker forståelig setningsstruktur 
og tekstbinding mellom setninger og avsnitt. 
 
Eleven mestrer sentrale regler for rettskriving og 
tegnsetting. 

 

Elevmedvirkning 

 

Velge novelle en skal presentere. Elevene skal også velge hva som skal 
vurderes på skriveøkten. 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: Lytte, fortelle og samtale. 
Skriftlig: Planlegge, utforme og bearbeide tekster. 
Lesing: Lese sammensatte tekster. 
Digitale ferdigheter: Skape sammensatte tekster. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Utdelte noveller og tekstutdrag 
Classroom 
Kontekst 8-10 
Kontekst tekster 2 og 3 



Arbeidsplan- Norsk 
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Fag Basis Lav 
kompetanse i 
faget, 
karakter 2 

 

God kompetanse 
i faget, karakter 
4 
 

Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 
 

Uke 1 
 

Skriveprosessen s.108-111 
Hvordan en fortelling kan 
begynne s.230-232 

Velg to av måtene en kan begynne en fortelling på og skriv to 
forslag til hvordan du kunne begynt en historie.  

Uke 2 
 

Å skrive spennende 
s.234-238 
Hvem, hva, hvor, når? 

Gjør oppgave 1 og 2 
Gjør “test deg selv” oppgavene s.239. 

Uke 3 
 

Skriftlig vurdering Skriveøkt 

Uke 4 Å skrive novelle s.248 
Litterære virkemidler 
s.133-136 
Novelle: Blodspor 

Oppgaver i hefte. 

Uke 5 
 

Novelle: Korona er ein ball 
med piggar 

Oppgaver i hefte. 

Uke 6 
 

Novelle: Mafioso Oppgaver i hefte. 

Uke 7 
 

Novelle: Kniv! Oppgaver i hefte. 

Uke 8 
 

Forberedelse til muntlig 
presentasjon 

Presentasjon i uke 10. 



English  

Tverrfaglige emner 
Folkehelse og livsmestring  
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kommunikasjon 
 
Språklæring 
 
Møte med 
engelskspråklige 
tekster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruke varierte strategier i 
språklæring, tekstskaping og 
kommunikasjon 

Bruke ulike digitale ressurser og 
andre hjelpemidler i språklæring, 
tekstskaping og samhandling 

Uttrykke seg med flyt og 
sammenheng med et variert 
ordforråd og idiomatiske uttrykk 
tilpasset formål, mottaker og 
situasjon 

Lese, diskutere og videreformidle 
innhold fra ulike typer tekster, 
inkludert selvvalgte tekster 

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 
Planlegger, skriver og bearbeider formelle og 
uformelle tekster. 
Følger regler for rettskriving, ordbøying, 
setningsstruktur og tekststruktur 
Skriver tekster med struktur og sammenheng, 
tilpasset formål og mottaker. 
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 
Planlegger, skriver og bearbeider formelle og 
uformelle tekster. 
Følger noen regler for rettskriving, ordbøying, 
setningsstruktur og tekststruktur 
Skriver tekster som kommuniserer. 
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 
Planlegger, skriver og bearbeider formelle og 
uformelle tekster. 
Følger noen regler for tekststruktur. 
Skriver tekster som delvis kommuniserer. 
Eleven uttrykker seg enkelt og tilpasser i noen 
grad språk og struktur til formål, mottaker og 
situasjon i muntlige og skriftlige tekster. 

 

Elevmedvirkning 

 

Skrive eventyr alene eller i par. 
Hvordan eventyret skal vurderes 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige: skape mening gjennom å lytte, tale og samtale. 
Skriftlig: planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer 
Lese: forstå og reflektere over innhold i ulike typer tekster 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Utdelte tekster 
Storynory 
clarify.no 
intowords 



English 
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Fag Basis Lav kompetanse i 
faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 
faget, karakter 4 
 

Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 
 

Uke 1 
 

Introduction: 
Fairytales 
The Wolf and the 
Fox: We read and 
do task 5 in class. 

What fairytales do 
you know of? Make 
a mindmap in your 
book or with 
Mindomo. 

What is your favourite fairytale? Explain why. 

Uke 2 
 

Write your own 
fairytale 

Use the template when you write your own fairytale. 
Remember to use the different characteristics for a fairytale. 

Uke 3 
 

Write your own 
fairytale 

Use the template when you write your own fairytale. 
Remember to use the different characteristics for a fairytale. 
To be handed in at the end of the week. 

Uke 4 In groups: Choose a fairytale and make a dramatization.  

Uke 5 
 

Present your dramatization in class. 

Uke 6 
 

English writing 8B: Thursday 
8C: Tuesday 
8D: Thursday 
8E: Wednesday 

Uke 7 
 

The art of retelling 
a fairytale 

Choose a fairytale and rehearse it. You are going to retell it to a small 
group in class. 

Uke 8 
 

Present a fairytale 
of your choosing 

Make a presentation with only pictures to help you remember your 
fairytale. 



Matematikk 

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  
Demokrati og medborgerskap 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 
 
Utforskning og 
problemløsning 
 
Abstraksjon og 
generalisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 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 henter ut relevant informasjon, tolker, 
deler opp og løser praktiske problemer ved å 
vurdere og bruker hensiktsmessige 
problemløsningsstrategier. 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 
Eleven viser kreativitet og refleksjon i å utforske 
og generalisere enkelte matematiske strukturer og 
sammenhenger. 
 
Eleven henter ut informasjon, tolker, deler opp og 
løser praktiske problemer ved å bruke ulike 
problemløsningsstrategier. 
 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 
Eleven viser kreativitet i å utforske og gjenkjenne 
eller beskrive enkelte matematiske strukturer og 
sammenhenger. 
 
Eleven henter ut informasjon, deler opp og løser 
enkelte praktiske problemer ved å bruke noen 
problemløsningsstrategier. 

Elevmedvirkning 

 

Være delaktige i utforming av praktisk og utforskende vurderingsform og 
vurderingskriterier 
 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: kommunisere idear og drøfte matematiske problem, strategiar og 
løysingar med andre 
Skriftlig: kunne løyse problem og presentere løysingar som er tilpassa 
mottakaren og situasjonen 
Lese: sortere informasjon, analysere og vurdere form og innhald og 
samanfatte informasjon i samansette tekstar. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Campus Inkrement 
Diverse oppgaver på Classroom 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsplan matematikk 
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Fag Basis Lav kompetanse i 
faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 
faget, karakter 4 
 

Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 
 

Uke 1 
 

Campus Inkrement Vis foresatte hvordan Campus virker.  
Undervisningsvideoer, regler, eksempler, oppgaver på ulike løyper, 
egenvurdering, tester 

Uke 2 
 

Algebra 
Utforskende 
oppgaver i timene 

Gjør oppgave 1 - 8 i 
heftet algebra på 
Classroom; 
fargekode rosa 

Gjør oppgave 1 - 8 i 
heftet algebra på 
Classroom; fargekode 
blå 

Gjør oppgave 1 - 8 i 
heftet algebra på 
Classroom; fargekode 
lilla 

Uke 3 
 

Algebra 
Utforskende 
oppgaver i timene 

Gjør oppgave 9 - 13 
i heftet algebra på 
Classroom; 
fargekode rosa 

Gjør oppgave 9 - 13 i 
heftet algebra på 
Classroom; fargekode 
blå 

Gjør oppgave 9 - 13 i 
heftet algebra på 
Classroom; fargekode 
lilla 

Uke 4 Algebra Se Classroom  
Uke 5 
 

Algebra Se Classroom  

Uke 6 
 

Algebra Se Classroom  

Uke 7 
 

Algebra Praktisk og utforskende vurdering 
Nærmere informasjon kommer 

Uke 8 
 

Algebra Se Classroom  



KRLE  

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  
Demokrati og medborgerskap 
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 
Kjennskap til 
religioner og 
livssyn  
 
 
Kunne ta andres 
perspektiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utforske og presentere sentrale 
trekk ved kristendom og andre 
religions- og livssynstradisjoner 
og deres utbredelse i dag 
 

Bruke og drøfte fagbegreper om 
religioner og livssyn 
 
 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 
Eleven anvender et bredt utvalg av sentralt 
faglig innhold fra jødedommen og bruker 
fagbegreper presist i faglige framstillinger. 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 
Eleven anvender sentralt faglig innhold fra 
jødedommen og bruker fagbegreper i faglige 
framstillinger. 
 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 
Eleven anvender deler av faglig innhold og 
beskriver noen faglige fenomener fra 
jødedommen 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 



Arbeidsplan- KRLE 
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Fag Basis Lav kompetanse i 
faget, karakter 2 

God kompetanse i 
faget, karakter 4 

Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 

Uke 1 
 

Kapittel 3 
Jødedommen 
 
Vi ser episode 4 av 
“På tro og Are: 
https://tv.nrk.no/serie/
paa-tro-og-are/sesong/
1/episode/4/avspiller 

Skriv ned fem ting du 
har lært om 
jødedommen fra 
episode 4 av “På tro 
og Are”.  

Skriv en kort tekst om 
jødedommen, basert på 
det du har sett i episode 
4 av “På tro og Are”.  

Skriv en tekst om 
jødedommen, basert på det 
du har sett i episode 4 av 
“På tro og Are”.  

Uke 2 
 

Les s. 47-50 Gjør oppgave 1 og 2, 
s. 53. 

Hva vil det si å være 
jøde? Skriv en kort 
tekst, der du sier noe om 
familieliv, Toraen og 
hjemmet.  

Hva vil det si å være jøde? 
Skriv en tekst der du 
forteller om familieliv, 
Toraen og hjemmet. Bruk 
egne ord! 

Uke 3 
 

Les s. 51 - 53 Hva betyr ordet 
synagoge? 
 
Hva heter lederen av 
en jødisk menighet? 
 
Hva er den viktigste 
helligdagen i 
jødedommen? 

Hva er en synagoge? 
Hva gjør jødene i 
synagogen? 
 
Nevn noen likhetstrekk 
mellom jødedom, 
kristendom og islam.  

På hvilken måte er 
synagogen viktig for 
jødene? 
 
Hvilke likhetstrekk er det 
mellom jødedom, 
kristendom og islam? Bruk 
egne ord! 

Uke 4 Les s. 54 - 58 Gjør oppgave 1 og 2 
s. 58.  

Gjør oppgave 2 og  4a 
s. 58  

Gjør oppgave 2 og 4b s. 
58 

Uke 5 
 

Les s. 59 - 62 Gjør oppgave 1 og 2 s. 
62 

Gjør oppgave 1, 2 og 3 
s. 62 

Gjør oppgave 2 og 5 s. 62 

Uke 6 
 

Les s. 63 - 67 Gjør oppgave 1 og 2 s. 
67 

Gjør oppgave 3 og 4 s. 
67 

Gjør oppgave 4 s. 67 
 
Gå inn på 
https://www.xn--jdedomm
en-l8a.no/ 
Finn noe om jødedommen 
som ikke står i Horisonter, 
og skriv kort om dette.  

Uke 7 
 

Forberedelse til 
vurdering  
Les s. 47-67  

Vi jobber med 
oppgaver på skolen 

Vi jobber med oppgaver 
på skolen 

Vi jobber med oppgaver 
på skolen 

Uke 8 
 

Vurdering i kap. 3 - 
Jødedommen 
S. 47-67 

   

https://tv.nrk.no/serie/paa-tro-og-are/sesong/1/episode/4/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/paa-tro-og-are/sesong/1/episode/4/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/paa-tro-og-are/sesong/1/episode/4/avspiller
https://www.xn--jdedommen-l8a.no/
https://www.xn--jdedommen-l8a.no/


Samfunnsfag 

Tverrfaglige emner  
Demokrati og medborgerskap 
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Demokratiforståing 
og deltaking 
 
Identitetsutvikling 
og felleskap 
 
Samfunnskritisk 
tenkning og 
samanhengar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflektere over korleis menneske 
har kjempa og kjempar for 
endringar i samfunnet. 
 
Gjere greie for årsaker til og 
konsekvensar av sentrale 
historiske konfliktar 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 
Drøfter hvordan fremstillinger av fortiden, 
hendelser og grupper har påvirket og påvirker 
holdningene og handlingene til folk 
 
Gjør greie for årsaker til og konsekvenser av 
sentrale historiske konflikter 
 
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 årsaker til og konsekvensar av 
sentrale historiske konflikter. 
 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 
Sier noe om hvordan fremstillinger av fortiden 
påvirker holdningene og handlingene til folk. 
 
Sier noe om årsaker til og konsekvensar av 
sentrale historiske konflikter 
 

Elevmedvirkning 

 
Samtaler, gruppesamtaler, disponere tiden selv i fagtimer 

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 

Underveis Historie 8 
Klasserommet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsplan- FAG 
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Fag Basis Lav kompetanse i 
faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 
faget, karakter 4 
 

Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 
 

Uke 1 
 

Historie  
Les s. 58 -  62 

Svar på “husker du” 
1 - 5 s. 63 

Svar på “husker du” 
1 - 5 s. 63 

Svar på “husker du” 
1 - 5 s. 63 

Uke 2 
 

Historie 
Les s. 63 - 66 

Svar på “husker du” 
10,11,14 og 15 s.69 

Svar på “husker du” 

10 - 15 s. 69 

Oppgave 1 s.77 

Uke 3 
 

Historie 
Les s. 66 - 69 

Forklar med egne 
ord det som skjedde 
på Eidsvoll i 1814 

Forklar med egne ord 
det som skjedde på 
Eidsvoll i 1814 

Forklar med egne ord 
det som skjedde på 
Eidsvoll i 1814 

Uke 4 Historie 
Les s, 70 - 74 

Svar på “husker du” 
17-23 s. 74 

Oppgave 2 og 3 s. 77 Oppgave 2 og 3 s.77 

Uke 5 
 

Prøve 
s. 58 - 76 

Øve til prøve og gjennomføre prøve s. 58 - 76 

Uke 6 
 

Historie 
Les s. 165 - 168 

Skriv to 
faktasetninger til 
hver av de tre 
overskriftene du 
finner på sidene du 
skal lese 

Skriv tre 
faktasetninger til hver 
av de tre overskriftene 
du finner på sidene du 
skal lese 

Skriv tre faktasetninger 
til hver av de tre 
overskriftene du finner 
på sidene du skal lese 

Uke 7 
 

Historie: 
Les s. 168 - 172 

Svar på “husker du” 
1 - 4 s. 172 

Svar på “husker du” 
1 - 8 s. 172 

Oppgave 1 og 2 s. 179 

Uke 8 
 

Historie: 
Les s. 172-177 

Svar på “husker du” 
9 - 13 s. 176 

Oppgave 2 s. 179 Oppgave 3 s. 179 



NATURFAG  

Tverrfaglige emner 

Demokrati og medborgerskap 
Bærekraftig utvikling 
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Naturvitenskapelig
e 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 
 
Bruke platetektonikkteorien til å 
forklare jordas utvikling over tid 
og gi eksempler på observasjoner 
som støtter teorien 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 
● Eleven bruker og vurderer faglige argumenter [...] i 

naturfaglige diskusjoner.  
● Eleven diskuterer sentrale sammenhenger mellom 

ulike deler i faget med et presist faglig språk med 
relevante fagbegreper og uttrykksformer.  

● Eleven bruker fagets tenkemåter, teorier og modeller 
til å løse sammensatte naturfaglige problemstillinger.  

God kompetanse i faget, karakter 4 
● Eleven bruker faglige argumenter [...]  i naturfaglige 

diskusjoner.  
● 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 bruker fagets tenkemåter, teorier og modeller 
til å løse ulike typer naturfaglige problemstillinger.  

Lav kompetanse i faget, karakter 2 
● Eleven bruker noen faglige argumenter [...] i 

naturfaglige diskusjoner.  
● Eleven gir eksempler på enkle sammenhenger 

mellom ulike deler i faget og kommuniserer 
hovedsakelig med et hverdagslig språk. 

● Eleven bruker delvis fagets tenkemåter, teorier og 
modeller til å løse naturfaglige problemstillinger. 

 

Elevmedvirkning Elevforsøk 
Grunnleggende ferdigheter 
 

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 
Digitalt: Bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, beregne, visualisere, 
programmere, modellere [...] 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Eureka 8! 
Ressurser delt på classroom av lærer 
Tektoniske plater i bevegelse - NDLA 
Platetektonikk - NDLA 

https://ndla.no/subjects/subject:6/topic:1:182849/topic:1:175043/resource:1:174581?filters=urn:filter:01c27030-e8f8-4a7c-a5b3-489fdb8fea30
https://ndla.no/subjects/subject:6/topic:1:182849/topic:1:175043/resource:1:174579?filters=urn:filter:01c27030-e8f8-4a7c-a5b3-489fdb8fea30


Arbeidsplan- Naturfag 
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Fag Basis Lav kompetanse i 
faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 
faget, karakter 4 
 

Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 
 

Uke 1 
 

Historien om jorda 
Les side 218-223 
og fagartikkelen 
“Tektoniske plater 
i bevegelse” 

Lag et 
to-kolonne-notat 
som inkluderer alle 
de uthevede 
begrepene fra side 
218-223.  

Hva sier platetektonikkteorien? Hvilke tre 
bevegelser har kontinentalplatene? Hvilke 
“konsekvenser” medfører disse bevegelsene? Ta 
i bruk modeller i beskrivelsen din. 

Uke 2 
 

Uke 3 
 

Verdenskartet 
forandrer seg 
Les s. 224 - 225 

Hvordan har 
verdenskartet endret 
seg over tid? Hva er 
årsaken?  

Hvordan har verdenskartet endret seg over tid? 
Hva er årsaken? Undersøk om det har eksistert 
andre “superkontinent” enn Pangea, skriv en 
tekst om funnet ditt. 

Uke 4 
 

Jordas byggesteiner 
Les side 226-229 

Skriv kort om hva et 
mineral er, og ta for 
deg minst 3 
egenskaper til 
mineraler. 

Skriv en tekst om 
mineraler, hvor du 
tar for deg flere av 
de ulike 
egenskapene.  

Skriv en tekst om 
mineraler, hvor du tar for 
deg flere av de ulike 
egenskapene.  
Utdyp Mhos’ hardhetsskala. 

Uke 5 Bergarter blir til 
Les side 230-235 

Nevn hovedtrekkene 
for de 3 typene 
bergarter. 

Forklar 
hovedtrekkene for 
de 3 typene 
bergarter. 

Skriv en tekst om de ulike 
typene bergartene og 
hvordan bevegelse av 
jordskorpeplatene spiller 
inn i dannelsen av disse. 

Uke 6 
 

Alfred Wegener 
Les s. 240-243 
og fagartikkelen 
“Platetektonikk” 

Hvilke bevis har vi 
for at verdenskartet 
har gjennomgått en 
forandring? 

Hvilke bevis har vi for at verdenskartet har 
gjennomgått en forandring? 
Hvem var Alfred Wegener og hva gikk hans 
teori ut på? 

Uke 7 
 

Kap 13. Historien 
om jorda 

Lag et tankekart ved bruk av Creaza (mindomo) eller en jamboard 
knyttet til emnet “Historien om jorda”. 

Uke 8 
 

Vurdering/repetisjon til test i kap.13 og fagartikkler. 



Tysk 

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  
Demokrati og medborgerskap 
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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 
● Kan fortelle om en vanlig dag 
● Kan beskrive ulike fritidsinteresser med et bredt 

ordforråd 
● Kan stille spørsmål om andres interesser og 

fritidssysler 
● Kan navn på dager, måneder og årstider 
● Forteller fritt om opplevelser som har skjedd i nær 

fortid 
● Kan lese og forstå tekster om fritidsinteresser og 

aktiviteter 
● Kan bruke og bøye verbene zu machen, zu mögen, zu 

sein og zu haben  
● Er fortrolig med uttaleregler av tyske vokaler  
● Skriver innholdsrikt om en hobby eller interesse 

 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 

● Kan fortelle om en vanlig dag 
● Kan beskrive ulike fritidsinteresser  
● Kan navn på dager, måneder og årstider 
● Forteller noe om hva som har skjedd i nær fortid 
● Leser og forstår tekster om fritidsinteresser og 

aktiviteter 
● Kan lytte og forstå når andre forteller 
● Kjenner reglene for uttale av tyske  

vokaler 
● Kan bøye og bruke zu machen, zu haben og zu sein 
● Skriver om en hobby eller interesse 

 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Kan dager, måneder og årstider på tysk 
● Forteller om en hendelse fra nær fortid 
● Leser tekster om fritidsinteresser og aktiviteter 
● Kan forskjellen på uttalen av  noen norske og tyske 

vokaler 
● Kan bøye zu haben og zu machen 
● Skriver noe og har  et enkelt  vokabular om en 

interesse 

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. 



 
 
 
 
Arbeidsplan 
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Digitale ferdigheter: Bruke digitale ressurser og medier. Innhente 
kunnskap, utforske kultur og geografi og lage sammensatte produkter. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Auf Deutsch 1 
Leute 8 
Ulike nettressurser og lærers kopier 

Fag Basis Lav kompetanse i 
faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 
faget, karakter 4 
 

Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 
 

Uke 1 
 

s.69- 71 i Leute. 
(kopi) 

Oversett de 2 første 
replikkene s. 71 til 
norsk. Lær deg 4 
gloser om mat. 

Oversett de 4 første 
replikkene s.71 til 
norsk. Lær deg 6 
gloser. Skriv 2 
setninger om hva du 
liker på pizzaen. 
(tysk) 

Oversett hele dialogen 
på s.71. Lær deg 8 
gloser. Skriv 4 setninger 
om hva du liker på 
pizzaen din. (tysk) 

Uke 2 
 

s. 72-73 i Leute 
(kopi) 

Lær verbet zu mögen 
Skriv 4 setninger om 
mat du liker 

Lær verbet zu mögen 
Skriv 6 setninger om 
mat du liker 

Gjør oppgave 1, s. 73 

Lær verbet zu mögen 
Skriv 8 setninger om 
mat du liker 

Gjør oppgave 1 og 2 
s.73 

Uke 3 
 

Diverse oppgaver i 
classroom 

Gjør 4 av oppgavene 
i classroom. 
Beskriv 2 hendelser 
fra en vanlig dag 
(muntlig) Lær deg 
verbet zu machen. 

Gjør 6 oppgaver i 
classroom 
Beskriv en vanlig dag. 
Lær deg verbene zu 
machen og zu haben 
 

Gjør alle oppgavene i 
classroom. 
Beskriv en vanlig dag. 
Lær deg verbene  zu 
machen, zu haben og zu 
sein 

Uke 4 S. 78-80 i Leute. Lær deg 2 av 
frasene om musikk. 

Lær alle frasene om 
musikk. 
Lag 2 spørsmål om 
musikk. 

Lær alle frasene om 
musikk.  
Lag 4 spørsmål om 
musikk. 

Uke 5 
 

Muntlig 
vurdering. 

Fortell litt om en 
hverdag. 

Fortell om en hverdag 
og hva du gjør. 

Fortell om en hverdag 
og hva du gjør. Fortell 
om en matrett du liker. 

Uke 6 
 

S.60- 61 Auf 
Deutsch 

Oppgave A7 og A11 
 zu machen 

Oppgave A7, A8, A11 
zu machen, zu tanzen 

Oppgave A7, A8, A9 og 
A11 
zu machen, zu tanzen, zu 
spielen 

Uke 7 
 

“Meine Freizeit” 
(classroom) 

Skriv stikkord om en 
fritidsinteresse 

Skriv en kort tekst om 
en fritidsinteresse 

Skriv en tekst om en 
fritidsinteresse 

Uke 8 
 

Repetisjon    



Fransk  

Tverrfaglige emner 
Folkehelse og livsmestring  
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 
Kommunikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
Interkulturell 
kompetanse 
 
 
 
Språklæring og 
flerspråklighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lytte til og forstå enkel og tydelig 
tale om personlige og dagligdagse 
emner 
 
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 60-100 på 

fransk, både muntlig og skriftlig. 
● Er fortrolig med bruk av farger og 

klokkeslett i setninger. 
● Behersker bøyning av adjektiv og 

verbene  aller, avoir og être og bruker de 
i setninger. 

● Behersker alfabetet, romgloser og 
ukedager. 

● Leser og forstår korte tekster. 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 

● Gjør rede for tallene 60-100 på fransk. 
● Kan farger og klokken på fransk. 
● Kan bøye adjektiv og verbene aller, 

avoir og être. 
● Kan det meste av alfabetet, romgloser og 

ukedager. 
● Leser og forstår korte tekster. 

 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Gjenkjenner og kan noen tall på fransk. 
● Kan noen klokkeslett på fransk. 
● Kan bøye noen adjektiv og verbene aller, 

avoir og 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. 5 og 6. 
 



Arbeidsplan- Fransk 
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Fag Basis Lav kompetanse i 
faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 
faget, karakter 4 
 

Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 
 

Uke 1 
 

Kap. 5 
Rom 
Il y a/c’est 

Skriv ned 
“romglosene” i 
oppg. 1A s. 77 og 
lær 6 av dem. 

Lær 12 gloser i oppg. 
1A s. 77. Gjør oppg. 
1C+D s. 77. 

Lær de fleste glosene i 
oppg. 1A s. 77. Gjør 
oppg. 2A+B s. 77. 

Uke 2 
 

Kap. 5 
Farger og 
adjektivbøyning 
Être og avoir (rep.) 
 

Lær navn på 
fargene. 
Repeter bøyningen 
av être og avoir. 

Lær navn på fargene 
og bøyningen.Lag 3 
setninger der du 
bruker farger. 

Lær navn på fargene og 
bøyningen. Lag 3 
setninger der du bruker 
farger. 

Uke 3 
 

Tallene 60-100 
Oppg. 14 s. 87 (på 
skolen) 
 

Lær tallene fra 
60-100. 

Lær tallene fra 60-100 
(muntlig og skriftlig). 

Lær tallene fra 60-100 
(muntlig og skriftlig). 

Uke 4 
 

Skriftlig 
vurdering 

Skriftlig vurdering (torsdag): rom (gloser), farger, adjektivbøyning, 
tallene 60-100 ++, être og avoir, oversettelse. 
Bonne chance! 
 

Uke 
5 og 6 
 

Kap. 6 
Repetisjon 
“Anémone 
Grenier” (utdelt 
tekst). 

Repeter bøyningen av -er verb og être og avoir. Skriv en tekst om 
rommet ditt der du bruker disse verbene og farger. 

Uke 7 
 

Kap. 6 
Ukedager og 
klokken 

Lær ukedagene og 
hvordan du sier at 
klokken er 10, halv 
10, kvart over 10 og 
kvart på 10 (skriv 
det ned). 
 

Lær ukedagene og 
klokken. 

Lær ukedagene og 
klokken. Skriv 4 
setninger der du bruker 
klokkeslett. 

Uke 8 
 

Kap. 6 
Alfabetet s. 99 
Verbet aller s. 210 
S. 102-103 

Lær alfabetet og bøyningen av verbet aller (s. 210). 



Spansk 

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  
Demokrati og medborgerskap 
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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 
● Kan fortelle hva du gjør på en vanlig dag  
● Kan spørre når en aktivitet starter og 

slutter, forstår og kan fortelle tidspunkt 
● Kan fortelle utfyllende om deg selv; 

interesser, fritid og skole, og om andre i 
familien 

● Kan fortelle og spørre om hva flere 
personer gjør 

● Kan ord for dyr 
● Kommuniserer fritt med god uttale og 

kjenner til de viktigste uttalereglene 
 

 
God kompetanse i faget, karakter 4 

● Kan fortelle om skoledagen din 
● Forstår og kan fortelle tidspunkt 
● Kan fortelle om deg selv; fritid og skole, 

og familien sin 
● Kan fortelle og spørre om hva noen 

andre personer gjør 
● Kan noen ord for dyr 
● Kommuniserer med forståelig uttale 

 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Kan noen skolefag på spansk  
● Kan si hvor mye klokka er 
● Kan fortelle om seg selv og familien sin 
● Leser med forståelig uttale 
● Kan forstå ord for hva andre gjør. 
● Kan noen ord for dyr 

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. 9A, 9B 
Utdelte kopier 



 
 
 

 
Arbeidsplan 
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Ulike nettressurser 
Quizlet 

Uke Basis Lav kompetanse i 
faget, karakter 2  

 

God kompetanse i faget, 
karakter 4 

Framifrå kompetanse 
i faget, karakter 6 
 

1 
 
 

Kap. 9A og 9B: 
«En el colegio» 
«El día de Felipe» 
side 40-44 
Klokka 
Øv på nye gloser 
på quizlet 

Se på timeplanen på 
side 42. Hvilke dager 
har Felipe 
matematikk og 
hvilke dager har han 
musikk? Når starter 
og slutter han på 
skolen?  

Når starter og slutter du på 
skolen? Hvilke fag har du 
på mandager? 

Ta utgangspunkt i din 
egen timeplan. Skriv 
når de ulike timene 
starter og slutter på en 
valgfri fag. Husk å ta 
med friminutt og 
matpause. 

2 Jobbe med 
presentasjon:  
“Yo y mi familia” 

Vi jobber med muntlig presentasjon, her må du jobbe godt både på skolen 
og hjemme. Oppgave deles ut i timen og på classroom. 

3 
 
 

Jobbe med 
presentasjon:  
“Yo y mi familia” 

Vi jobber med muntlig presentasjon, her må du jobbe godt både på skolen 
og hjemme. Oppgave deles ut i timen og på classroom. 

4 Jobbe med 
presentasjon: 
“Yo y mi familia” 

Vi jobber med muntlig presentasjon, her må du jobbe godt både på skolen 
og hjemme. Oppgave og informasjon ligger på classroom. 
Frist for innlevering av presentasjon og manus søndag 31. januar 

5 Muntlig 
presentasjon 

Denne uka må du være klar for presentasjon for lærer og en gruppe 
medelever. 

6 Muntlig 
presentasjon 

Denne uka må du være klar for presentasjon for lærer og en gruppe 
medelever. 

7 
 

10A og 10B: 
«Vamos al zoo» 
«En el zoo» side 
46-49 
Øv på nye gloser 
på quizlet 

Svar på minst 2 
spørsmål fra side 49 

Svar på minst 4 spørsmål 
fra side 49 

Svar på minst 6 
spørsmål fra side 49 

8 Oppsummering og 
repetisjon 

Vi repeterer ulike temaer: Tall, klokka og verb. Oppgaver ligger på 
classroom. 
 



Engelsk fordypning  

Tverrfaglige emner 
Folkehelse og livsmestring  
Demokrati og medborgerskap 
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 
 
Kommunikasjon 
 
Språklæring 
 
Interkulturell 
kompetanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Videreutvikle egne muntlige og 
skriftlige tekster på bakgrunn av 
tilbakemeldinger 

 

utforske og presentere innhold, 
form og formål i spill, film og 
musikk.  

 

Bruke kilder på en kritisk og 
etterrettelig måte og følge regler 
for personvern og opphavsrett 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 
Eleven uttrykker seg muntlig og skriftlig med 
klart og variert språk, flyt og sammenheng og 
tilpasser språk og struktur til formål, mottaker og 
situasjon i ulike medier. 
 
Eleven finner relevant informasjon fra ulike 
engelskspråklige kilder, bruker den i egen muntlig 
og skriftlig tekstproduksjon på en etterrettelig og 
hensiktsmessig måte. 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 
Eleven uttrykker seg muntlig og skriftlig med 
klart språk og sammenheng og tilpasser stort sett 
språk og struktur til formål, mottaker og situasjon 
i ulike medier. 

Eleven finner relevant informasjon fra ulike 
engelskspråklige kilder, bruker den i egen muntlig 
og skriftlig tekstproduksjon og oppgir kildene. 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 
Eleven uttrykker seg enkelt muntlig og skriftlig 
og tilpasser i noen grad språk og struktur til 
formål, mottaker og situasjon i ulike medier. 

Eleven finner informasjon fra enkelte 
engelskspråklige kilder, bruker den i noen grad i 
egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon og 
oppgir kildene. 

Elevmedvirkning 
 

Får være med å velge klasseaktiviteter 
Valg av film 
Valg av eventyr 

Grunnleggende 
ferdigheter 
 

Muntlige: kunne lytte, tale og samtale og tilpasse språket til formål.  
Skriftlig: uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet 
Lese: forstå og reflektere over innholdet i ulike typer tekster. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Utdelte tekster 
Storynory 
clarify.no 
intowords 



 
 
Engelsk fordypning 
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Fag Basis Lav kompetanse i 
faget, karakter 2 

 

God kompetanse i 
faget, karakter 4 
 

Framifrå kompetanse i 
faget, karakter 6 
 

Uke 1 
 

Reading activities We read fairytales 

Uke 2 
 

Written activities We focus on the characteristics of fairy tales 

Uke 3 
 

Work on your 
presentation 

Work on your presentation (fairytale of your choice)  

Uke 4 Muntlig vurdering Present a fairytale of your choice 

Uke 5 
 

Fairytale movie We watch a fairytale movie and work with tasks related to the movie.  

Uke 6 
 

Valentines Oral and written activities. Follow instructions given in class.  

Uke 7 
 

Word games We play different word games to improve vocabulary 

Uke 8 
 

Summary of what 
we have learned 

Follow instructions given in class.  



Musikk  

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  
Demokrati og medborgerskap 
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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 
● Spiller rent og rytmisk på gitar  
● Kan finne toner og akkorder på 

piano og spille en enkel melodi 
● Fremfører alle påbegynte sanger. 
● Gjenkjenner orkesterinstrumenter 

både ut fra utseende og lyd. 
Karakteren 3 og 4 

● Spiller gitar og piano 
● Gjenkjenner flere orkester- 

instrumenter både ut fra utseende 
og lyd. 

● Spiller etter enkelt tabulatur 

Karakteren 2 
● Spiller noen akkorder på piano 

eller gitar 
● Fremfører deler av noen sanger 
● Gjenkjenner et tabulatur 
● Gjenkjenner noen orkester- 

instrumenter. 

Elev- 
medvirkning 

Valg av sang til instrumentopplæring. 
Bruke selvvalgte kilder til å utforske symfoniorkesterets elementer. 

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 



 

         Plan i musikk 8. trinn 
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Digitale verktøy  
Bruker nettsteder for å finne sanger, musikk, og ressurser til egen musisering 

Lærings- 
ressurser 
 

Benjamin Brittens - Young Person’s Guide to the Orchestra 
Ultimateguitar.com - besifringer til eget instrumentspill 
https://www.lpo.org.uk/ - London Philharmonic Orchestra 

Stasjon Kompetansemål 
Tema:  
Symfoni- 
orkesteret 
 

● 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 

● Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere 
● Gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk 

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  

Samspill 
 
 

● 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 

https://www.lpo.org.uk/


Kunst og håndverk 
Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap 
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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 
Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 
Bevegelse og 
kroppslig 
læring 
 
 
 
Deltagelse og 
samspill i 
bevegelsesaktiv
itetene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ut fra egne forutsetninger 
Bidrar aktivt til å løse utfordringer uten å 
gi opp 
Kjenner til og respekterer regler for ulike 
ballspill 
Kan tilpasse egen deltagelse til hvem 
man er på lag med eller spiller mot 
Bruker ferdighetene dine til å gjøre andre 
gode, tar initiativ og viser egne ideer og 
kommer med forslag 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 
Deltar på aktiviteter og øver på å utvikle 
nye ferdigheter uten å gi opp 
Samhandler og samarbeider med andre 
for å nå felles mål 
Følger regler og  instrukser  
Kjenner til reglene i innebandy 
Inkluderer medspillere i trening og spill 
 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 
Deltar i noen aktiviteter og øver på ulike 
bevegelsesferdigheter  
Samhandler med andre, følger regler og 
instrukser 

Elevmedvirkning 

 
Delta i utvelgelse av aktiviteter 
Elevstyrte aktiviteter 

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  



 
Arbeidsplan- Kroppsøving 
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Fag Basis 
 

Uke 1 
 

8BC Kroppsøving: Innebandy, grunnleggende teknikk og regler 
8DE Svømming: 
 

Uke 2 
 

8DE Kroppsøving: Innebandy, grunnleggende teknikk og regler 
8BC Svømming: 
 

Uke 3 
 

8BC  Kroppsøving: Innebandy, spill og teknikk 
8DE  Svømming: 
 

Uke 4 8DE Kroppsøving: Innebandy, spill og teknikk 
8BC Svømming: 
 

Uke 5 
 

8BC Kroppsøving: Basistrening, styrketrening 
8DE  Svømming: 
 

Uke 6 
 

8DE Kroppsøving: Basistrening, styrketrening 
8BC  Svømming: 
 

Uke 7 
 

8BC Kroppsøving: Ballspill og bevegelighetstrening  
8DE Svømming: 
 

Uke 8 
 

8DE Kroppsøving: Ballspill og bevegelighetstrening  
8BC  Svømming: 
 



Fysisk aktivitet og helse 
Folkehelse og livsmestring  
Demokrati og medborgerskap 
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 
Fysisk aktivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 

 
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 
Følger regler, instrukser og respekterer 
avgjørelser 
Praktiserer og viser forståelse for tekniske 
og taktiske regler i ballspill 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 
Deltar tidvis aktivt og viser  innsats for å 
utvikle egne ferdigheter i ulike 
bevegelsesaktiviteter 
Bidrar til positiv samhandling 
Kjenner til grunnregler i ballspill 
 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 
Deltar på noen aktiviteter og trener på å 
utvikle egne bevegelsesferdigheter 
Kjenner til regler i ballspill 
samarbeider og samhandler med andre 
elever 
 
 
 

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, uteområder 



Medier og kommunikasjon 
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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.  
Elevene skal lage podcast om et selvvalgt tema.  

Læringsressurser/ 
læringsarena 

NDLA, mediekompasset.no, Google Sites, Anchor.fm, 
skoleaviser.no 



Programmering  
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Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Koding 
 
Algoritmisk tenking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjøre rede for hvordan 
datamaskiner og dataprogram 
fungerer, og forklare egne og 
andres koder 
 
Bruke flere 
programmeringsspråk, deriblant 
minst ett som er tekstbasert 
 
Bruke grunnleggende prinsipper i 
programmering, slik som 
variabler, løkker, vilkår og 
funksjoner, og reflektere over 
bruken av disse 
 
Utvikle og feilsøke dataprogram 
som løser definerte problemer 
[...] 

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 
● Bruker Trinket editor til å lage avanserte 

Python programmer 
● Bruker og utnytter grunnleggende 

prinsipper i programmering 
● Lager programmer som løser definerte 

kompliserte problemer 
 
God kompetanse i faget, karakter 4 

● Bruker Trinket editor til å lage enkle 
Python programmer 

● Bruker de fleste grunnleggende 
prinsipper i programmering 

● Lager programmer som løser definerte 
problemer 

 
Lav kompetanse i faget, karakter 2 

● Bruker Trinket editor 
● Bruker noen grunnleggende prinsipper i 

programmering 
● Følger gitte oppskrifter for programmer 

som løser noen enkle definerte 
problemer 

Elevmedvirkning 

 

Elevene velger selv nivå 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til 
utvikling av og er en del av fagkompetansen. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

https://trinket.io/  
http://oppgaver.kidsakoder.no/python/index.html  

https://trinket.io/
http://oppgaver.kidsakoder.no/python/index.html


Innsats for andre 
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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 
 

gjennomføre praktiske sosiale tiltak 
for andre i samarbeid med andre 

følge etiske retningslinjer og 
tilpasse kommunikasjonen til ulike 
målgrupper 

 

 

 

Analysere og reflektere 
● Planlegger sosiale tiltak som bidrar til et 

inkluderende samfunn. 
● Utforsker og gjennomfører aktiviteter 

som bidrar til et mer inkluderende 
samfunn.  

● Presenterer og reflekterer over frivillig 
arbeid og hva dette betyr i praksis.  

 
Forstå og tolke 
 

● Planlegger sosiale tiltak til nytte for 
fellesskapet. 

● Utvikler og gjennomfører aktiviteter 
som bidrar til et mer inkluderende 
samfunn. 

● Presenterer og viser forståelse for 
frivillig arbeid og hva dette betyr i 
praksis. 

 
Finne  og hente ut informasjon 

 
● Planlegger og gjennomfører aktiviteter 

som bidrar til et mer inkluderende 
samfunn.  

● Henter ut informasjon og presenterer 
frivillig arbeid. 

Elevmedvirkning Elevene velger aktiviteter og tema innenfor gitte rammer 
Elevene velger nivå 

Grunnleggende 
ferdigheter 
 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av 
og er en del av fagkompetansen. 

Læringsressurser 
 

 
https://www.amnesty.org/en/ 
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/rogaland/stavanger/ 
https://www.frivillighetnorge.no/ 
https://nordicoceanwatch.no/nb/forside/ 
 

https://www.amnesty.org/en/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/rogaland/stavanger/
https://www.frivillighetnorge.no/
https://nordicoceanwatch.no/nb/forside/


Design og redesign  

Tverrfaglige emner 
Bærekraftig utvikling 
Folkehelse og livsmestring  
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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 

 

utforske og diskutere 
eksisterende produkters 
design og materialer i et 
livssyklusperspektiv 

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. 


