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Å VERTE VAKSEN

Tverrfaglege tema:

● Folkehelse og livsmeistring

Kompetansemål:

● skildre og reflektere over eigen bruk av lesestrategiar i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa

● lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samiske og andre språk, og reflektere over tekstane sitt formål,
innhald, sjangertrekk og verkemiddel

● utforske og reflektere over korleis tekstar framstiller unge sin livssituasjon
● lage samansette tekstar og grunngje val av uttrykksform
● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekstar
● skrive tekstar med funksjonell tekstbinding og riktig teiknsetjing og meistre rettskriving og ordbøying på hovudmål og sidemål
● informere, fortelje, argumentere og reflektere i ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike formål tilpassa mottakar og medium
● utforske og reflektere over korleis tekstar framstille unge sin livssituasjon
● kjenne att og bruke språklege verkemiddel og retoriske appellformer

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Sjangerkunnskap:

● CV og søknad

● samansette tekstar

Skrive CV og søknad på sidemålet

Lære- og lesestrategiar

Framlegg til fleirfagleg (UNG):

● matematikk

● samfunnsfag

● krle

Skriftleg:

● Skrive CV og søknad

Munnleg:

● lage film, vlog... (t.d. om ei veke i ein

ungdom sitt liv) + grunngje val av

uttrykksform
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Forske:

● ein familie sin økonomi

Fordjuping:

● Folkehelse og livsmeistring
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KRITISK TILNÆRMING

Tverrfaglege tema:
● Berekraftig utvikling
● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● skildre og reflektere over eigen bruk av lesestrategiar i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
● lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samisk og andre språk, og reflektere over tekstane sitt formål,

innhald, sjangertrekk og verkemiddel
● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekstar
● skrive tekstar med funksjonell tekstbinding og riktig teiknsetjing og meistre rettskriving og ordbøying på hovudmål og sidemål
● informere, fortelje, argumentere og reflektere i ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike formål tilpassa mottakar og medium
● utforske og vurdere korleis digitale medium påverkar og endrar språk og kommunikasjon
● bruke kjelder på ein kritisk måte, markere sitat og vise til kjelder på ein etterprøvbar måte i eigne tekstar
● kjenne att og bruke språklege verkemiddel og retoriske appellformer

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Kritisk lesing

Kjeldekritikk

Mediekunnskap

Kommunikasjon

Lese og skrive tekstar

Dramatisering (opera) av skjønnlitterære tekstar

Framlegg til fleirfagleg:

● samfunnsfag

● KRLE

● engelsk

● musikk (LittOpera)

Fordjuping:

● finne ulik vinkling i media (saktekstar)

Munnleg:

Samtale, diskusjon, debatt, retorikk

Drama (opera)

Skriftleg:

● Skrive saktekst

Fagdag (munnleg/skriftleg): legge

fram som avis eller nyheitssending
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KULTURMØTE

Tverrfaglege tema:
● Folkehelse og livsmeistring
● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samisk og andre språk, og reflektere over tekstane sitt formål, innhald,

sjangertrekk og verkemiddel
● skrive tekstar med funksjonell tekstbinding og riktig teiknsetjing og meistre rettskriving og ordbøying på hovudmål og sidemål
● uttrykke seg i ulike sjangrar og eksperimentere med sjangrar på kreative måtar
● utforske variasjon og mangfald i Noreg og reflektere over haldningar til ulike språk og talespråkvariantar

● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekstar
● lytte til og lese tekstar på svensk og dansk og gjere greie for innhald og språklege trekk

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6  veker ● Samanlikne tekstar frå

ulike kulturar (personar

frå ulik kulturell

bakgrunn) og frå ulike

delar av Noreg (ulike

dialekter)

● dialektkunnskap

● svensk og dansk -

samanlikne med norsk

Studere/samanlikne ulike norske dialekter,

svensk og dansk

Framlegg til fleirfagleg:

Fordjuping:

● fordjupe seg i artist/gruppe/ songtekst

(-ar)

● fordjupe seg i ei dialekt eller

samanlikne to dialekter

Valfritt:

munnleg og/eller skriftleg vurdering
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KONFLIKTAR

Tverrfaglege tema:
● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samisk og andre språk, og reflektere over tekstane sitt  formål,

innhald, sjangertrekk og verkemiddel
● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekstar
● skrive tekstar med funksjonell tekstbinding og riktig teiknsetjing og meistre rettskriving og ordbøying på hovudmål og sidemål

● informere, fortelje, argumentere og reflektere i ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike formål tilpassa mottakar og medium
● utforske og vurdere korleis digitale medium påverkar og endrar språk og kommunikasjon
● kjenne att og bruke språklege verkemiddel og retoriske appellformer

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

● tekstar som omhandlar

konflikt

● argumentasjon/å finne

argument for og imot

ulike saker/tema

Lese og skrive tekstar, dramatisere,

argumentere

Framlegg til fleirfagleg:

● samfunnsfag

Fordjuping:

Munnleg:

● dramatisering

Skriftleg:

● debattartikkel
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LITTERATUR GJENNOM TIDENE

Tverrfaglege tema:
● berekraftig utvikling

Kompetansemål:
● uttrykke seg i ulike sjangrar og eksperimentere med sjangrar på kreativ måte
● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekstar
● skrive tekstar med funksjonell tekstbinding og riktig teiknsetjing og meistre rettskriving og ordbøying på hovudmål og sidemål

● informere, fortelje, argumentere og reflektere i ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike formål tilpassa mottakar og medium

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

● litteraturhistorie -

tidslinje over dei

litterære periodane

(samanlikne periodane)

Lage tidslinje (litteraturhistorie)

Framlegg til fleirfagleg:

Fordjuping:

Munnleg:

Skriftleg:

● skrivedagar (tentamen) hm og sm
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Repetisjon - Periode 6

Kompetansemål:
● forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til dei offisielle språka i Noreg i dag
● uttrykke seg i ulike sjangrar og eksperimentere med sjangrar på kreative måtar
● bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekstar
● informere, fortelje, argumentere og reflektere i ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike formål tilpassa mottakar og medium
● bruke kjelder på ein kritisk måte, markere sitat og vise til kjelder på ein etterprøvbar måte i eigne tekstar
● kjenne att og bruke språklege verkemiddel og retoriske appellformer

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Munnleg “prøve-eksamen”

Repetere litteratur,

dialektkunnskap og

språkhistorie

Dramatisering av ulike tekstar (“pensum”)

Fordjuping:

● “prøve-eksamen” (fordjupe seg i eitt

tema)

Munnleg:

● “prøve-eksamen” (trekke tema)


