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Verdi- Respekt for naturen og miljøbevissthet
I overordnet del av LK2020 er Respekt for naturen og miljøbevissthet den 5  verdien i opplæringens
verdigrunnlag. Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og
miljøbevissthet. Mennesket er en del av naturen og har ansvar for å forvalte den på en forsvarlig
måte. Gjennom opplæringen skal elevene få kunnskap om og utvikle respekt for naturen. De skal få
oppleve naturen og se den som en kilde til nytte, glede, helse og læring. Elevene skal utvikle
bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet, og dermed også våre
samfunn. Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet.Barn og unge skal
håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende
generasjoner tar vare på kloden.

Stephan Christiansens Pay Back (2008).
«Pay back» ble innkjøpt til Gosen i 2013 etter en konkurranse i forbindelse med rehabiliteringen av
skolen. Tre kunstnere var invitert til å levere forslag. Kunstnerne besøkte først Gosen for å se på
mulige plasseringer av kunstverk og høre hva skolen står for. Et av ønskene fra komiteen var at
arbeidet skulle forholde seg til skolens sterke fokus på miljø og bærekraftighet. I tillegg var det
ønskelig at kunstverket kunne plasseres i et av atriene.
”Pay back” er en stor, orangefarget boks som ser ut som om den har krasjlandet i atriet, og delvis
ned i betonghellene. Ut av boksen velter steiner, bygningselementer, et hus og en bil. Inne i kassen
ser vi et maleri av en røyksky. Er det krasjlandingen som har forårsaket den? Installasjonen tar
rommet i bruk på en brutal og overraskende måte og handler om utfordringer vi har i vårt forhold til
naturen. Arbeidet kan minne om kunst fra romantikken*, hvor en også så naturen som en kraft med
symbolske egenskaper. I ”Pay back” viser steiner, bygningselementer, en bil på kanten av et stup
og rester av et ødelagt hus at vi mennesker er ganske hjelpeløse i møte med naturkatastrofer. Når
naturen slår tilbake, står vi igjen med ødeleggelser og nød.
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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.
Elevsamtaler og utviklingssamtaler er i gang. Samtalene avholdes på Google Meet av
smittevernhensyn.

Kalender- med forbehold om endring

Denne uken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 18 Matematikktest

Fortsettelse
Eng.ford

Uke 19 FSP - spansk Engelsk
skriving 8B

Spansk -
skriftlig
vurdering

Idrettsdag
på
Stavanger
Stadion
(hvis
smittesitua
sjon tillater
det)

Engelsk skriving
8E

Uke 20 FSP Tysk
Medier og
kommunikasjon

Skriftlig
vurdering

Innlevering
av oppgave i
M.K.

Uke 21 Norsk -
innlevering av
reklamefilm

Litteratur-
samtale
engelsk 8E

Uke 22 Fagdag
matematikk (½
dag)

Litteratur-
samtale
engelsk 8B

Uke 23 FSP - spansk Spansk-
Gloseprøve

Uke 24

http://www.gosenskole.no


Norsk

Tverrfaglige emner
Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse
Muntlig
kommunikasjon

Uttrykke seg i ulike
sjangre og
eksperimentere med
sjangre på kreative måter

Informere, fortelle,
argumentere og reflektere
i ulike muntlige og
skriftlige sjangre og for
ulike formål tilpasset
mottaker og medium

Gjenkjenne og bruke
språklige virkemidler og
retoriske appellformer

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Lager et reklameprodukt hvor du i stor grad viser kreativitet
Informerer, forteller og argumenterer for ditt reklameprodukt
Reflekterer over dine valg i egenvurdering
Reflekterer over og bruker bevisst språklige virkemidler i
reklame

God kompetanse i faget, karakter 4
Lager et reklameprodukt hvor du viser noe kreativitet.
Informerer, forteller og argumenterer til en viss grad for ditt
reklameprodukt.
Forklarer dine valg i egenvurdering.
Kjenner til og bruker språklige virkemidler i reklame.

Lav kompetanse i faget, karakter 2
Lager et reklameprodukt
Informerer og forteller noe om ditt reklameprodukt
Forteller om dine valg i egenvurdering.
Bruker noen virkemidler i reklame.

Elevmedvirkning Velger reklameprodukt individuelt

Grunnleggende ferdigheter Muntlig: Bruke retoriske ferdigheter og å uttrykke seg hensiktsmessig. Skriftlig:
Planlegge, utforme og bearbeide tekster. Lesing: Lese sammensatte tekster som
kan inneholde skrift, bilder, tegninger, tall og andre uttrykksformer. Digitalt:
Bruke digitale ressurser kreativt til å skape sammensatte tekster

Læringsressurser/
læringsarena

Kontekst 8-10
YouTube



Arbeidsplan- Norsk
Fag Basis Lav kompetanse i

faget, karakter 2
God kompetanse i
faget, karakter 4

Framifrå kompetanse i
faget, karakter 6

16 Introduksjon:
Reklame
Les s. 85-87

Finn en reklamefilm på youtube som du husker godt. Forklar hvorfor
denne reklamefilmen har fanget din oppmerksomhet. Presenter filmen
din kort for klassen i siste norsktime denne uken.

Studer listen over virkemidler i reklame på s. 86. Noter hvilke
virkemidler som er brukt i din valgte reklamefilm.

17 Skjult reklame
Les s. 88-89

Les teksten og se filmsnuttene på norsksidene.no. Gjør oppgavene
nederst på siden.
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99580

18 Reklamefilm
Les s. 85-87,
s. 79-80 og
s. 133-140

Denne uken jobber dere med planleggingsdokumentet til reklamen
deres. På skolen jobber vi med retoriske appellformer. Se på classroom
for mer informasjon.

19 Reklamefilm Denne uken skal dere skrive manus til reklamefilmen deres. Manuset
skal leveres senest på fredag. Mer informasjon ligger på classroom.

20 Innlevering av
reklamefilm

Denne uken skal dere filme reklamefilmen deres. Den skal leveres inn
på fredag. I samme video skal dere vurdere deres egen reklame.

21 Lage
reklameplakat

Se informasjon på classroom.

22 Lage
reklameplakat

Se informasjon på classroom.

23 Presentere
reklameplakat

Reklameplakaten presenteres i klassen.

24 Snart sommer

http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99580


English 
Tverrfaglige emner
Folkehelse og livsmestring

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 Velge sangtekst som skal presenteres

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

The Twits by Roald Dahl
The text:
https://www.longmeadow.herts.sch.uk/_site/data/files/home%20learnng/FD
648A4B42FDD7068AB23BB8F4AB2070.pdf
Audiobook:
https://www.youtube.com/watch?v=PxHcSp4AJrc

https://www.longmeadow.herts.sch.uk/_site/data/files/home%20learnng/FD648A4B42FDD7068AB23BB8F4AB2070.pdf
https://www.longmeadow.herts.sch.uk/_site/data/files/home%20learnng/FD648A4B42FDD7068AB23BB8F4AB2070.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PxHcSp4AJrc


English
Fag Basis Lav kompetanse i

faget, karakter 2
God kompetanse i
faget, karakter 4

Framifrå kompetanse
i faget, karakter 6

Uke 18 The Twits The text:
https://www.longmeadow.herts.sch.uk/_site/data/files/home%20learnn
g/FD648A4B42FDD7068AB23BB8F4AB2070.pdf
Read pp 2 - 10:
Hairy Faces, Mr. Twit, Dirty Beards, Mrs. Twit, The Glass Eye, The
Frog, The Wormy Spaghetti

Uke 19 The Twits

Writing day 8B &
8E

Read pp 11 - 18:
The Funny Walking Stick, Mrs. Twit has the Shrinks, Mrs. Twit gets a
Stretching, Mrs. Twit Goes Ballooning Up, Mr. Twit Gets a Horrid
Shock

Uke 20 The Twits Read pp 18 - 26
The House, The Tree, & The Monkey Cage, Hugtight Sticky Glue,
Four Sticky Little Boys, The Great Upside-Down Monkey Circus, The
Roly-Poly Bird to the Rescue, No Bird Pie for Mr. Twit, Still No Bird
Pie for Mr. Twit

Uke 21 The Twits
Literary
conversation 8E

Read pp 27 - 35
Mr. & Mrs. Twit Goes Off to Buy Guns, Muggle-Wump Has an Idea,
The Great Glue Painting Begins, The Carpet Goes On The Ceiling,
The Furniture Goes Up

Uke 22 The Twits
Literary
conversation 8B

Read pp 36 - 41
The Ravens Swoop Over, The Twits are Turned Upside Down, The
Monkeys Escape, The Twits Gets the Shrinks

Uke 23 Poems
8c 8d:
Fantasy-movie

See Classroom.

Uke 24 Poems
8c 8d:
Fantasy-movie

See Classroom.

https://www.longmeadow.herts.sch.uk/_site/data/files/home%20learnng/FD648A4B42FDD7068AB23BB8F4AB2070.pdf
https://www.longmeadow.herts.sch.uk/_site/data/files/home%20learnng/FD648A4B42FDD7068AB23BB8F4AB2070.pdf


Matematikk

Tverrfaglige emner
Folkehelse og livsmestring
Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse

Utforsking og
problemløsning

Modellering og
anvendelser.
Representasjon og
kommunikasjon.

Abstraksjon og
generalisering.

Lage og løyse problem som
omhandlar samansette måleiningar
utforske

Forklare og samanlikne funksjonar
knytte til praktiske situasjonar

Representere funksjonar på ulike
måtar og vise samanhengar mellom
representasjonane utforske

Korleis algoritmar kan skapast,
testast og forbetrast ved hjelp av
programmering

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
● Eleven veksler mellom ulike representasjoner

og velger hensiktsmessige representasjoner
for å uttrykke resultater 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 veksler mellom ulike representasjoner

og bruker noen representasjoner for å uttrykke
resultater 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 veksler mellom enkelte

representasjoner og bruker noen
representasjoner for å uttrykke resultater.

● Eleven henter ut informasjon, deler opp og
løser enkelte praktiske problemer ved å bruke
noen problemløsningsstrategier.

Elevmedvirkning Valg av nivå og alternative oppgaver.

Grunnleggende ferdigheter Muntlige ferdigheter, kunne regne og kunne skrive.

Læringsressurser/
læringsarena

Campus inkrement. Classroom m/jamboard. Kikora
Editor python: https://trinket.io/
Editor scratch: https://scratch.mit.edu/

https://trinket.io/
https://scratch.mit.edu/


Arbeidsplan matematikk
Fag Basis Lav kompetanse i

faget, karakter 2
God kompetanse i
faget, karakter 4

Framifrå kompetanse i
faget, karakter 6

Uke 18 Digitaltest
likninger

Uke 19 Se Classroom

Uke 20 Se Classroom

Uke 21 Se Classroom

Uke 22 Se Classroom

Uke 23 Se Classroom

Uke 24 Se Classroom



KRLE

Tverrfaglige emner
Demokrati og medborgerskap
Bærekraftig utvikling

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse
Kjennskap til
religioner og
livssyn

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 bibelen og bruker
fagbegreper presist i faglige framstillinger.

God kompetanse i faget, karakter 4
Eleven anvender sentralt faglig innhold fra
bibelen og bruker fagbegreper i faglige
framstillinger.

Lav kompetanse i faget, karakter 2
Eleven anvender deler av faglig innhold og
beskriver noen faglige fenomener fra bibelen
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, bibelen
Klasserommet

http://www.bibelen.no


Arbeidsplan- KRLE
Fag Basis Lav kompetanse i

faget, karakter 2
God kompetanse i
faget, karakter 4

Framifrå kompetanse i
faget, karakter 6

18 Les s. 123-127 Hva heter de to
delene bibelen
består av?

Hva betyr ordet
pakt?

Hva kommer ordet
bibel av?

Hva betyr de fem
eksemplene på
bibelske uttrykk som
du finner på s. 125?
Bruk internett

Gjør oppgave 3 og 4
s. 127

Hva betyr de fem
eksemplene på bibelske
uttrykk som du finner på
s. 125? Bruk internett

Gjør oppgave 5 og 6 s.
127

19 Les s. 128 - 130 Hvor mange bøker
består bibelen av?

Gjør oppgave 1 og 2
s. 130

Forklar i korte trekk
hvordan GT og NT er
bygd opp.

Skriv en
sammenhengende tekst
der du forklarer hvordan
GT og NT er bygd opp.
Skriv også litt om de
ulike bøkene.

20 Les s. 131 - 134 Gjør oppgave 1, 2
og 3 s. 134

Gjør oppgave 3 og 5
s. 134

Forklar bruddet mellom
GT og NT på en så
utfyllende måte du kan.
Still deg selv
spørsmålene om hva,
hvorfor og på hvilken
måte.

21 Les s. 135 - 139 Forklar begrepene
nyskapelse og synd

Gjør oppgave 1 s.
139

Gjør oppgave 1, 2 og
3 s. 139

Gjør oppgave 3 og 4b s.
139

22 Vi ser film på
skolen

23 Vi ser ferdig film
på skolen og jobber
med oppgaver til
denne

24 Oppsummering av
kapittelet



Samfunnsfag

Tverrfaglige emner
Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse
Demokratiforståin
g 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
konflikter

gjere greie for
fornorsking av samane og dei
nasjonale minoritetane og
uretten dei har vore utsette for,
og reflektere

over kva konsekvensar det
har hatt og har på individ-
samfunnsnivå

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Gjør greie for årsaker til og konsekvensar av
sentrale historiske konflikter
Gjør greie for fornorsking av samene og uretten
de har vært utsatt for

reflektere over hvilke konsekvenser det har
hatt og har på individ og samfunnsnivå

God kompetanse i faget, karakter 4
Kan fortelle om årsaker til og konsekvensar av
sentrale historiske konflikter
Kan fortelle om  fornorsking av samene og
uretten de har vært utsatt for
Kan fortelle om hvilke konsekvenser det har
hatt og har på individ og samfunnsnivå

Lav kompetanse i faget, karakter 2
Sier noe om årsaker til og konsekvensar av
sentrale historiske konflikter
Kan noe om fornorsking av samene og uretten de
har vært utsatt for

Kan noe om konsekvenser det har hatt og
har på individ og samfunnsnivå

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 og bearbeide denne

Læringsressurser/
læringsarena

Underveis Historie 8
Underveis Samfunnskunnskap 8
Klasserommet
Diverse animasjoner og presentasjoner fra nettet



Arbeidsplan- samfunnsfag
Fag Basis Lav kompetanse i

faget, karakter 2
God kompetanse i
faget, karakter 4

Framifrå kompetanse i
faget, karakter 6

Uke 18
og 19

Historie: Les s. 136
- 151

Gjør spørsmål 1 - 4
s. 150 og oppgave 1,
3 og 4 s.151

Gjør spørsmål 1-4 s.
150
Svar på spørsmål 1,2,
3, 4 og 5 s. 151

Svar på spørsmål 1, 2, 3,
4 og 5 s. 151,

Uke 20 Historie: Kilder og
kildekritikk
Les s. 256- 258

Gjør oppgave 1 -3 s.
258

Gjør oppgave 1 - 6
s. 258

Gjør oppgave 1-6 s. 258

Uke 21 Historie: - samene
les s. 250 - 255

Lag en tidslinje på
regneark med
hyperlenker der du
får med viktige
historiske hendelser

Lag en tidslinje på
regneark med
hyperlenker der du
får med viktige
historiske hendelser

Lag en tidslinje på
regneark med
hyperlenker der du får
med viktige historiske
hendelser

Uke 22 Historie - Samene
Les s. 250 -255

Gjør oppgave 1 -4
s. 255

Gjør oppgave 1-9
s,255

Gjør oppgave 1 - 9
s. 255

Uke 23 Samfunnskunnskap
Les s. 99 - 100

Gjør spørsmål
16 - 19 s. 100

Les s. 99 - 103
Gjør spørsmål 16 - 19
s. 100 og
Spørsmål 20 - 22 s.
103

Les s. 99 - 103
Gjør spørsmål 16 - 19 s.
100 og
Spørsmål 20 - 22 s. 103

Se og oppgave 10 s. 105
Uke 24 Repetisjon av faget

gjennom året



NATURFAG 

Tverrfaglige emner
Demokrati og medborgerskap
Bærekraftig utvikling

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse
Naturvitenskapelig
e praksiser og
tenkemåter

Jorda og livet på
jorda

Analysere og bruke innsamlede
data til å lage forklaringer, drøfte
forklaringene i lys av relevant
teori og vurdere kvaliteten på egne
og andres utforskinger

Utforske sammenhenger mellom
abiotiske og biotiske faktorer i et
økosystem og diskutere hvordan
energi og materie omdannes i
kretsløp

Gi eksempler på samers
tradisjonelle kunnskap om naturen
og diskutere hvordan denne
kunnskapen kan bidra til
bærekraftig forvaltning av naturen

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

trekker inn ulike etiske perspektiv, i naturfaglige
diskusjoner.

● Eleven planlegger og gjennomfører utforskinger og
undersøkelser på en selvstendig måte og forstår
sammenhengen mellom prosess, funn og konklusjon.

● Eleven diskuterer sentrale sammenhenger mellom
ulike deler i faget med et presist faglig språk med
relevante fagbegreper og uttrykksformer.

God kompetanse i faget, karakter 4
● Eleven bruker faglige argumenter, og trekker inn

etiske perspektiv, i naturfaglige diskusjoner.
● Eleven planlegger og gjennomfører utforskinger og

undersøkelser med noe bistand av andre og forstår
deler av sammenhengen mellom prosess, funn og
konklusjon.

● Eleven diskuterer enkle sammenhenger mellom ulike
deler i faget på en oversiktlig måte og med et enkelt
faglig språk med noen fagbegreper og
uttrykksformer.

Lav kompetanse i faget, karakter 2
● Eleven bruker noen faglige argumenter, og gir

uttrykk for egne meninger, i naturfaglige
diskusjoner.

● Eleven deltar i utforskninger og undersøkelser med
bistand av andre, og forstår at resultatene henger
sammen med prosess.

● Eleven gir eksempler på enkle sammenhenger
mellom ulike deler i faget og kommuniserer
hovedsakelig med et hverdagslig språk.

Elevmedvirkning Mulighet til å gjennomføre fagsamtale i emnet med lærer.
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
Elevkanalen



Arbeidsplan- Naturfag
Fag Basis Lav kompetanse i

faget, karakter 2
God kompetanse i
faget, karakter 4

Framifrå kompetanse i
faget, karakter 6

Uke 18 Pattedyr i Norge Vi arbeider med individuell presentasjon om et selvvalgt pattedyr i
Norge.

Uke 19 Økosystem
Uke 20 Økosystem

Uke 21 Økosystem

Uke 22
Oppgaver på classroom.

Uke 23 Vi oppsummerer emnet på skolen



Tysk
Tverrfaglige emner
Respekt for naturen og miljøbevissthet

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse

Kommunikasjon

Interkulturell
kompetanse

Språklæring og
flerspråklighet

Delta i enkle samtaler i
dagligdagse situasjoner om
aktiviteter og kjente emne

Lese og forstå tilpassede og
enklere autentiske tekster om
personlige og dagligdagse
emner

Bruke relevante lærings- og
kommunikasjonsstrategier,
digitale ressurser og erfaringer
fra tidligere språklæring i
læringsprosessen

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

Lytte til og forstå
enkel og tydelig tale om
personlige og dagligdagse emner

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6

● Kan snakke om været og årstidene
● Forstår og kan bruke tall i praktiske

situasjoner - tid og datoer (repetisjon)
● Kan snakke om steder og situasjoner i byen

og kan gi veibeskrivelser
● Kan bruke de modale hjelpeverbene können,

müssen og wollen i 1., 2. og 3 person entall
og 1. person flertall.

● Snakker tysk med tydelig og god uttale
●

God kompetanse i faget, karakter 4

● Kan noen fraser om været
● Kan navn på steder i byen og forskjell på

høyre og venstre
● Kan bruke tall i praktiske situasjoner, tid og

datoer
● Forstår hjelpeverbene können, müssen og

wollen
● Snakker tysk med forståelig uttale

Lav kompetanse i faget, karakter 2

● Kan noen gloser om været
● Kan noen gloser om byen
● Kan si hvor mye klokka er
● Kan forstå og bøye et hjelpeverb
● Snakker tysk med forståelig uttale

l

Elevmedvirkning Elevene velger gloser de vil arbeide med. Elevene er med og velger
arbeidsmåter.

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

Utdelte kopier og nettressurser i classroom.

Arbeidsplan - Tysk

Uke Basis Lav kompetanse i
faget, karakter 2

God kompetanse i faget,
karakter 4

Framifrå kompetanse i
faget, karakter 6

18 Repetisjon
ukedager, dato
og tid
Kopi i
classroom og
muntlig øvelse.

Kan navn på dager,
måneder og hele
timer

Kan dager, måneder og
datoer. Kan de fleste
benevnelser for tid.

Kan dager, måneder og
datoer. Kan spørre og
svare med tidsangivelser.
Er fortrolig med
tidsuttrykk.

19 In die Stadt
Steder i byen
Tekst og
oppgaver i
classroom

Lærer 6 gloser om
byen, kan bøye zu
müssen

Lærer 10 gloser om
byen, kan bøye zu
müssen og zu wollen

Lærer 1 gloser om byen,
kan bøye zu müssen, zu
wollen og zu können

20 Skriftlig
vurdering

“Mein Zuhause” - Gloser og uttrykk om hus og nærområdet.
Utfyllingsoppgaver og oversetting fra norsk til tysk

21 Wo liegt….? Rechts und links!
Kan lese kart over
byen. Oppgave i
classroom

Rechts und links,
geradeaus!
Kan lese kart over byen
og gi et par
veibeskrivelser (Oppgave
i classroom)

Rechts und links,
geradeaus!
Kan lese kart over byen og
gi flere veibeskrivelser ut
fra kartet. (Oppgave i
classroom og muntlig)

22 Setningsanalys
e, Subjekt -
verbal - direkte
objekt,
Im Hotel

Oppgaver i classroom.
Tekst og dialog om “Im Hotel” Vi øver muntlig dialog og mini rollespill.

23 Ich wohne in
Stavanger

Vi lager felles presentasjon av Stavanger

24 Film og
quiz/kahoot

Repetisjon av semesteret

25 Alternativt
opplegg

Repetisjon / alternativt opplegg



Fransk 

Tverrfaglige emner
Folkehelse og livsmestring

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse

Kommunikasjon

Interkulturell
kompetanse

Språklæring og
flerspråklighet

Muntlig fortelle om dagligliv og
opplevelser og uttrykke meninger,
også spontant

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
● Snakker fransk med god flyt og uttale.
● Produserer setninger med enkle språklige

strukturer.
● Gir uttrykk for egne meninger.
● Deltar i enkle samtaler.
● Behersker bruken av le futur proche.
● Behersker bøyning av regelrette -ir verb

setninger.

God kompetanse i faget, karakter 4
● Snakker fransk med forståelig uttale.
● Bruker enkle språklige strukturer.
● Gir uttrykk for egne meninger.
● Deltar i enkle samtaler.
● Kan bruke framtidsform på fransk.
● Kan bøye regelrette - ir verb.

Lav kompetanse i faget, karakter 2
● Leser fransk med forståelig uttale.
● Bruker noen enkle språklige strukturer.
● Kan uttrykke liker/ikke liker.
● Deltar litt i enkle samtaler.
● Kan bøye verbet aller.
● Kan noen av endelsene på regelrette -ir

verb.

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

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.11 og 9.



Arbeidsplan- Fransk
Fag Basis Lav kompetanse i

faget, karakter 2
God kompetanse i
faget, karakter 4

Framifrå kompetanse i
faget, karakter 6

Uke 18 Repetisjon
Klær og farger
Verbet prendre

Beskriv bildet (se
classroom).
Lær bøyningen av
verbet prendre i
entall.

Beskriv bildet (se
classroom).
Lær bøyningen av
verbet prendre
skriftlig og muntlig.

Beskriv bildet (se
classroom).
Lær bøyningen av
verbet prendre skriftlig
og muntlig.

Uke 19 Kap. 11
s. 172 + 176-177

Les og øv på uttalereglene øverst s. 177.

Uke 20 Regelrette - ir verb
s. 172

Lær bøyningen av
verbet choisir i
entall.

Lær bøyningen av
verbet choisir
(skriftlig og muntlig).

Lær bøyningen av
verbet choisir (skriftlig
og muntlig).

Uke 21 Kap. 9 Mat
s. 144

Les og øv godt på
første del av
dialogen s. 144.

Les s. 144. Øv godt på
én av rollene s. 144.

Les s. 144. Øv godt på
én av rollene s. 144.

Uke 22 Kap. 9 Mat
s. 146-147 + s. 149.
Le futur proche s.
198.

Hva er le futur
proche? (Skriv ned i
arb.bok).
Repeter og lær deg
bøyningen av verbet
aller.

Lær hvordan man
lager le futur proche.
Lag 4 setninger der du
bruker le futur proche.

Lær hvordan man lager
le futur proche. Gjør
oppg. 12 s. 198.

Uke 23 Repetisjon Skriv en kort tekst om hva du skal gjøre i helgen eller sommerferien.
Inkluder også hva du skal spise (matvarer).

Uke 24 Repetisjon
Musikk



Spansk

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse

Kommunikasjon

Interkulturell
kompetanse

Språklæring og
flerspråklighet

Delta i enkle samtaler i
dagligdagse situasjoner om
aktiviteter og kjente emne

Lese og forstå tilpassede og
enklere autentiske tekster om
personlige og dagligdagse
emner

Bruke relevante lærings- og
kommunikasjonsstrategier,
digitale ressurser og erfaringer
fra tidligere språklæring i
læringsprosessen

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

Lytte til og forstå
enkel og tydelig tale om
personlige og dagligdagse emner

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
● Kan snakke om været og årstidene
● Kan snakke om mat og måltid og si

hva en selv og andre liker/ikke liker
● Forstår og kan bruke tall i praktiske

situasjoner
● Kan bruke verbet doler for å snakke

om hvor du har vondt
● Snakker spansk med tydelig og god

uttale
● Kan bruke framtidsform for å fortelle

hva en skal gjøre

God kompetanse i faget, karakter 4
● Kan noen væruttrykk
● Kan flere ord for matretter og måltid

og kan si hva du liker
● Kan bruke tall i praktiske situasjoner
● Forstår hvordan en bøyer verbet

doler
● Snakker spansk med forståelig uttale
● Forstår hvordan en lager framtid på

spansk

Lav kompetanse i faget, karakter 2
● Kjenner igjen ulike verbformer
● Kan si hva du har
● Kan si hvor mye klokka er
● Kan si noe om hvor noen kommer fra
● Kan noen ord om mat
● Kan noen tall

Elevmedvirkning Elevene velger gloser de vil arbeide med. Elevene er med og velger
arbeidsmåter.

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

Vale 1 (s.60-63, 70-71, 56-57, 97) og utdelte kopier
Ulike nettressurser på classroom



Arbeidsplan- SPANSK

Uke Basis Lav kompetanse i
faget, karakter 2

God kompetanse i
faget, karakter 4

Framifrå kompetanse i faget,
karakter 6

18 13A: ¿Qué
tiempo hace?
páginas 60 y 61
Lær deg
væruttrykkene
på Quizlet

Digitalt
undervisning.
Mer
informasjon på
Classroom.

Hvordan er været i
Stavanger i dag?

Hvordan er været i
Stavanger i dag? Oversett
setningene:

I dag er det sol

I dag blåser det mye

Min favoritt årstid er vår

Hvordan er været i Stavanger i
dag? Oversett setningene:

I dag er det sol

I dag blåser det mye

I dag regner det.

Min favoritt årstid er vår, men jeg
liker sommer også.

19 Skriftlig
vurdering:
Grammatikkp
røve

Forberedelse til grammatikkprøve. Øv på verb, tall, klokka og mat/restaurant
gloser. Det er også viktig å ha et godt ordforråd til temaene vi har jobbet med
etter jul. Grammatikkprøve mandag.

20 13A: ¿Qué
tiempo hace?
páginas 60 y 61
Lær deg
væruttrykkene
på Quizlet

Hvordan er været i
Stavanger i dag?
Lær deg minst 4
væruttrykk

Repeter årstidene. Hvordan
er været i Stavanger en la
primavera, en el verano, en
el otoño y en el invierno?

Skriv en tekst der du beskriver
hvordan er været i Stavanger en
la primavera, en el verano, en el
otoño y en el invierno?

21 13B: En la
playa s. 62-63.
Les teksten høyt
hjemme og del
med lærer.

Les teksten på side 62 og 62 høyt hjemme og del med lærer via Showbie. Du vil få en
tilbakemelding på uttalen din.

22 15A ¡Me duele!
páginas 70 y 71
15B En la
farmacia,
página 72

Hva betyr “me
duele”?
Lær deg minst 4 ord
for kroppsdeler på
spansk.

Bøy verbet doler.
Lær deg minst 8 ord for
kroppsdeler

Hvordan bøyer du verbet doler?
Forklar og vis med eksempel.
Lær deg navn på kroppsdelene.

23 Repetisjon
tema 13 og 15.
Gloseprøve

Se Classroom for info. Gloseprøve torsdag

24 12: Una clase
de español
páginas 56 y 57
Les teksten høyt
hjemme

Hva sier læreren at
klassen skal jobbe
med i dag?
Hvordan spør du
“Hva skal du gjøre i
morgen?” på spansk?

Finn alle framtidsformene i
teksten og oversett til norsk.

Finn alle framtidsformene i
teksten og oversett til norsk.
Oversett setningene til spansk:
Jeg skal lese ei bok.
Du skal snakke spansk.
Alejandra skal spille fotball.

25 Las vacaciones
de verano
Framtidsform

¿Qué planes tienes para las vacaciones de verano? ¿Qué vas a hacer?
Hvilke planer har du for sommerferien? Hva skal du gjøre i ferien?
Skriv minst 5 setninger om planene dine



Engelsk fordypning

Tverrfaglige emner
Folkehelse og livsmestring

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse

Språklæring

Kommunikasjon

Språk og
teknologi

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

utforske og sammenligne
språkbruk og virkemidler i ulike
medier og sammenhenger

Utforske og reflektere over
hvordan synsvinkel og avsender
kan påvirke et budskap

Presentere selvvalgte
interesseområder

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven uttrykker seg muntlig med klart og
variert språk, flyt og sammenheng.

Eleven presenterer et selvvalgt
interesseområde og reflekterer rundt
ulike synspunkter om temaet.

God kompetanse i faget, karakter 4
Eleven uttrykker seg muntlig med klart
språk og sammenheng.

Eleven presenterer et interesseområde
og reflekterer i noen grad rundt det.

Lav kompetanse i faget, karakter 2
Eleven uttrykker seg enkelt muntlig.

Eleven presenterer et interesseområde.

Elevmedvirkning Elevene er med å bestemmer klasse aktivitetene
Elevene velger film

Grunnleggende ferdigheter Muntlige: kunne lytte, tale og samtale og tilpasse språket til formål.
Skriftlig: uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet

Læringsressurser/
læringsarena

Into words
Clarify
Tilbakemeldinger på elevens arbeid



Arbeidsplan-
Fag Basis Lav kompetanse

i faget, karakter
2

God kompetanse i
faget, karakter 4

Framifrå
kompetanse i
faget, karakter 6

Uke 18 Presentations Oral presentations continued.

Uke 19 Movie We watch a movie

Uke 20 Movie Movie continued

Uke 21 Oral and written
activites

We work with tasks related to the movie.

Uke 22 Walk and talk We walk and talk about our surroundings, and other topics
of interest.

Uke 23 Oral and written
activites

Follow instructions given in class.

Uke 24 We prepare for summer break and share what we have
learned this year.



Kunst og håndverk
Tverrfaglige emner
Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse

Håndverksferdigheter

Elevene skal utvikle
håndlag, praktiske
ferdigheter og utholdenhet
ved å bruke ulike
redskaper og materialer.
Elevene skal utvikle
forståelse for materialers
egenskaper, funksjonalitet
og uttrykk gjennom eget
skapende arbeid. De skal
bruke harde, plastiske og
myke materialer og digitale
verktøy på en etisk,
miljøbevisst og trygg måte.

Kompetansemål:
utforske muligheter innenfor
håndverksteknikker og egnet
teknologi ved å bearbeide og
sammenføye harde, plastiske og
myke materialer.

vurdere materialers holdbarhet og
muligheter for reparasjon og
gjenbruk, og bruke ulike verktøy
og materialer på en
hensiktsmessig og miljøbevisst
måte.

utvikle løsninger gjennom en
stegvis designprosess og vurdere
holdbarhet, funksjon og estetisk
uttrykk

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Bruker skisseteknikker som synliggjør ideer
og viser ideutvikling.
Utfører  sammenføyningsteknikker i harde
og myke materialer hensiktsmessig med
tanke på funksjon
Utfører arbeidet med høy grad av
nøyaktighet.
Det er god sammenheng mellom
arbeidstegning, form og funksjon.
Tilpasser bruk av verktøy og materialer på
en funksjonell, nøyaktig og trygg måte.
Vurderer og reflekterer skriftlig over egen
arbeidsprosess og ferdig produkt

God kompetanse i faget, karakter 4
Bruker skisseteknikk og synliggjør ideer.
Utfører sammenføyninger hensiktsmessig
med tanke på funksjon
Bruker verktøy og materialer på en trygg og
miljøbevisst måte.
Det er sammenheng mellom form og
funksjon.
Vurderer eget arbeid, og beskriver egen
arbeidsprosess og ferdig produkt

Lav kompetanse i faget, karakter 2
Lager skisser
Utfører arbeid med harde og myke
materialer under veiledning
Håndterer verktøy og materialer trygt under
oppsyn og veiledning
Vurderer 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: reflektere over egen arbeidsprosess
Å kunne lese: reflektere kritisk over visuelle virkemidler
Digitale ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy og medier til
inspirasjon, utprøving, dokumentasjon og presentasjon.

Læringsressurser/
læringsarena

Oppgave og veiledningsmateriell på classroom
Verksted for arbeid med harde materialer
verksted for arbeid med myke materialer



Kroppsøving
Folkehelse og livsmestring
Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse

Bevegelse og
kroppslig
læring

Deltagelse og
samspill i
bevegelses -
aktiviteter

Utforske egne muligheter til
trening, helse og velvære
gjennom lek, dans, friluftsliv,
idrettsaktiviteter og andre
bevegelsesaktiviteter

Trene på og utvikle
ferdigheter i varierte
bevegelsesaktiviteter

Bruke egne ferdigheter og
kunnskaper på en slik måte at
det kan medvirke til
fremgang hos andre

Anerkjenne forskjeller
mellom seg selv og andre i
bevegelsesaktiviteter og
inkludere alle uavhengig av
forutsetninger

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Deltar aktivt og utfordrer egne fysiske
ferdigheter ut fra egne forutsetninger
Bidrar aktivt til å løse utfordringer uten å
gi opp
Viser forståelse for grunnleggende regler
i fotball og bruker tekniske ferdigheter i
fotball
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 grunnleggende regler i fotball
Trener på tekniske ferdigheter i fotball
Inkluderer medspillere i trening og spill
Lav kompetanse i faget, karakter 2
Deltar i noen aktiviteter og øver på ulike
bevegelsesferdigheter og tekniske
ferdigheter  med ball
Samhandler med andre, følger regler og
instrukser

Elevmedvirkning Medvirker i valg av aktiviteter

Grunnleggende ferdigheter Muntlig: Lytte til og samhandle med andre. Forklare regler og
beskrive fremgangsmåter.
Skriftlig: Beskrive egen utvikling i faget (egenevaluering)

Læringsressurser/
læringsarena

Digitale nettressurser
Gymsal, uteområder,svømmehall



Kroppsøving
Fag Basis

Uke 18 Kroppsøving 8E og 8D: Rødt nivå - hjemmeskole
Svømming 8B og 8C:

Uke 19 Kroppsøving 8B og 8C: Uteaktiviteter - Fotball
Svømming 8E og 8D

Uke 20 Kroppsøving 8E og 8D: Uteaktiviteter - Fotball - med værforbehold
Svømming 8B og 8C

Uke 21 Kroppsøving 8B og 8C: Uteaktiviteter - Fotball/ballspill - med værforbehold
Svømming 8E og 8D

Uke 22 Kroppsøving 8E og 8D: Uteaktiviteter - Fotball/ballspill
Svømming 8B og 8C

Uke 23 Kroppsøving 8B og 8C: Uteaktiviteter/ Utholdenhet/ Ballspill
Svømming 8E og 8D

Uke 24 Kroppsøving 8E og 8D: Uteaktiviteter/ Utholdenhet/ Ballspill
Svømming 8B og 8C



Fysisk aktivitet og helse
Folkehelse og livsmestring
Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse

Fysisk aktivitet
og helse

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 sammen med
andre

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Deltar aktivt og viser  innsats for å utvikle
egne fysiske ferdigheter
Bidrar aktivt til positiv samhandling
Inkludere medelever og bruker egen
kunnskap til å veilede andre
Følger regler, instrukser og respekterer
avgjørelser
Mestrer tekniske ferdigheter i ballspill og
viser forståelse for regler i ballspill

God kompetanse i faget, karakter 4
Deltar tidvis aktivt og viser  innsats for å
utvikle egne ferdigheter i ulike aktiviteter
Bidrar til positiv samhandling
Trener på tekniske ferdigheter i ballspill og
kjenner til grunnregler i ballspill

Lav kompetanse i faget, karakter 2
Deltar på noen aktiviteter og trener på å
utvikle egne bevegelsesferdigheter
Kjenner til noen regler i ballspill og øver
på grunnleggende tekniske ferdigheter i
ballspill
Samarbeider og samhandler med andre
elever

Elevmedvirkning Elevene er med å velge aktiviteter, arbeidsform,
samarbeidspartnere.

Grunnleggende ferdigheter Muntlig: Lytte til og samhandle med andre. Forklare regler og
beskriver fremgangsmåter.
Skriftlig: Egenevaluering.
Lese: Tolke og forstå matoppskrifter.

Læringsressurser/
læringsarena

Digitale nettressurser, matoppskrifter
Gymsal, uteområder, kjøkken



Arbeidsplan- Fysisk aktivitet og helse
Fag Basis

Uke 18 Digital undervisning/ hjemmeskole

Uke
19

Digital undervisning/ hjemmeskole

Uke 20 Digital undervisning/ hjemmeskole

Uke 21 Digital undervisning/hjemmeskole

Uke 22 Uteaktiviteter

Uke 23 Uteaktiviteter

Uke 24 Sommeravslutning



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

Reflektere over hvordan
individet og samfunnet
påvirkes av
kommunikasjon gjennom
ulike medier

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

Reflekterer over hvordan individet og samfunnet
påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier

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.

Kan fortelle om  at individet og samfunnet påvirkes
av kommunikasjon gjennom ulike medier

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

Kjenner til at man blir påvirket av ulike medier

Elevmedvirkning Elevene skal utforme en nettavis hvor de selv bestemmer
innholdet.

Læringsressurser/
læringsarena

NDLA, mediekompasset.no, Google Sites



Programmering 

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 [...]

utvikle og feilsøke dataprogram
som løser definerte problemer,
inkludert kontrollering eller
simulering av fysiske objekter

Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
● Bruker p5js/sphero-editoren 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 p5js/sphero-editoren 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 p5js/sphero-editoren
● Bruker noen grunnleggende prinsipper i

programmering
● Følger gitte oppskrifter for programmer

som løser noen enkle definerte
problemer

Elevmedvirkning Elevene velger selv språk for koding

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

Læringsressurser/
læringsarena

https://editor.p5js.org/
https://edu.sphero.com

https://editor.p5js.org/
https://edu.sphero.com


Innsats for andre
Folkehelse og livsmestring

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.frivillighetnorge.no/

https://www.frivillighetnorge.no/


Design og redesign

Tverrfaglige emner
Bærekraftig utvikling

Hovedområde Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse

utarbeide ideer og

løsningsalternativer

og videreutvikle dem

til egne produkter

utforske og diskutere

eksisterende

produkters design og

materialer i et

livssyklusperspektiv

Analysere og reflektere*

-Utarbeider ideer og flere ulike løsningsalternativer
-Videreutvikle dem til egne produkter
-Inkluderer perspektiver på produktets livssyklus i
planlegging underveis.
-Demonstrerer god innsikt i forbrukerkultur og reflekterer
over designerens rolle i produksjon av varer.

Tolke og forstå*

-Utarbeider idéer og noen ulike løsningsalternativer
-Utvikler et eget produkt
-Forteller om produkters livssyklus og kan knytte dette til
eget arbeid. Beskriver designerens rolle i et
forbrukersamfunn.

Finne og hente ut informasjon*

-Arbeider med idé ut fra løsningsalternativ
-Lager et produkt
-Sier noe om produktets livssyklus og hvordan designeren
kan påvirke produktets levetid.

*Se også formelle vurderingskriterier i oppgaveteksten

Elevmedvirkning Elevene velger innhold etter egne kulturelle interessefelt. Elevene bidrar til å styre
fokus i veiledning.

Grunnleggende
ferdigheter

Muntlige ferdigheter: å beskrive egen idéutvikling og reflektere over resultat..
Å kunne skrive: å kommunisere målrettet for å styrke visuelle uttrykk i arbeidet.
Å kunne lese: reflektere kritisk over visuelle virkemidler.
Digitale ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy og medier til inspirasjon,
utprøving, dokumentasjon og presentasjon.

Læringsressurser/
læringsarena

Spotify, youtube, andre nettbaserte læringsressurser


