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Demokrati - Periode 1

Tverrfaglege tema:

● Folkehelse og livsmeistring

● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:

● gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
● bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
● bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
● 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

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Bli kjend med eigne meiningar

Munnleg aktivitet

Grammatikk og språk

Samtale og diskusjon

Refleksjon

Lese tekstar

Skrive tekstar

Ha debatt i klasserommet

Val

Framlegg til fleirfagleg:

● Norsk, samf.fag, kroppsøving, KRLE
● (alle fag)

Forske: Valet i Noreg

Fordjuping: Demokrati - fleirfagleg arbeid

Munnleg:

Oppstart TxT

Lære- og lesestrategiar

Samtale, diskusjon, debatt, retorikk

Innlevering av lydfil

Skriftleg:

Skrive argumenterande tekstar

(fag/sak/artikkel)
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Tradisjonar - Periode 2

Tverrfaglege tema:
● Folkehelse og livsmeistring

Kompetansemål:
● 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
● lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold,

sjangertrekk og virkemidler
● sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid
● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster
● uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

4 veker

Bli kjend med eigne tradisjonar

Bli kjend med andre kulturar  sine

tradisjonar

Lese tekstar

Ha framføring munnleg

Arbeide med ulike tekstar

Arbeid med grammatikk

Framlegg til fleirfagleg:

● Norsk, samf.fag, KRLE, engelsk, mat&helse

Forske: Feiringar i andre land/kulturar

Fordjuping: Tentamen i norsk skriftleg

Munnleg:

TxT - nyare tekstar

Framføring av presentasjon om tradisjonar

Låne bøker/bokpresentasjon

Skriftleg:

Fagdag i HM og SM

Grammatikkoppgåver før tentamen
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Mangfald - Periode 3 og 4

Tverrfaglege tema:
● Folkehelse og livsmeistring
● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold,

sjangertrekk og virkemidler
● skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
● uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
● lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

8 veker

Menneskerettar

Flyktningar

Samane

Mat frå ulike kulturar

Folkemusikk

Lese tekstar

Skrive tekstar

Synge/danse

Lage matrettar

Framlegg til fleirfagleg:

● Norsk, mat&helse, musikk, KRLE, samf.fag,
● Norsk,

Forske: Urbefolkning i eige land

Fordjuping: Korleis samane si historie framleis er

relevant

2. verdskrig - krigslitteratur

Munnleg:

Samtale/refleksjon

Film

Lydfil

Skriftleg:

Skrive argumenterande/skjønnliterære tekstar:

Lesarinnlegg/intervju/dagbok

Sidemål/hovudmål
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Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

4 veker

Reklame Framlegg til fleirfagleg:

● Norsk

Forske: Korleis påverkar reklame oss

Fordjuping:

Fagdag - samarbeid i å lage film

Munnleg:

Samtale

Lage reklamefilm

Bokpresentasjonar

Skriftleg:
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Liv og død - Periode 5

Tverrfaglege tema:
● Folkehelse og livsmeistring

Kompetansemål:
● uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

● bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

● 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

● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Bli kjend med eigne meiningar

Munnleg aktivitet

Grammatikk og språk

Lese tekstar/lyrikk

Skrive tekstar/lyrikk

Framlegg til fleirfagleg:

● Norsk, samf.fag,naturfag, KRLE

Forske: Tankar liv og død

Fordjuping: Liv og død i ulike kulturar

Munnleg:

Lese litteratur

Tolke lyrikk/krigslyrikk

Lydfil lyrikk

Skriftleg:

Skrive dikt/lyrikk

Tentamen på hovudmål og sidemål
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Berekraftig utvikling - Periode 6

Tverrfaglege tema:
● Folkehelse og livsmeistring
● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

● bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

● 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

● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Bli kjend med eigne meiningar

Munnleg aktivitet

Grammatikk og språk

Lese tekstar

Skrive tekstar

Framlegg til fleirfagleg:

● Norsk, samf.fag, kroppsøving, mat&helse
● (alle fag)

Forske: Klimaavtrykk

Fordjuping: Demokrati - fleirfagleg arbeid

Munnleg:

Samtale, diskusjon, debatt

Lydfil

Skriftleg:

Skrive/lage informasjonsbrosjyre


