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Periode

Hovedområde/
Kompetansemål

Læremål

Tverrfaglige temaer/
lærestoff

Arbeidsmåter

Vurderingsformer

Underveisvurdering
Høst

Høst

Høst/vår

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.
Beskrive og reflektere over egen
bruk av lesestrategier i lesing av
skjønnlitteratur og sakprosa

Elevene skal lese og
sammenlikne ulike
skjønnlitterære
tekster, kunne
grunnleggende
analysebegreper og ha
et bevisst forhold til
egen bruk av
lesestrategier.
Utvikle sin kritiske
tilnærming til tekst.
Kunne samhandle med
andre gjennom å lytte,
fortelle og samtale.

Kontekst Basisbok,
Kontekst tekster 1 og 2
Refleksjon over
katolske/kristne
perspektiver i ulike
tekster

Forelesning,
klassesamtale og
klassedisdiskusjoner
Individuelt arbeid

Muntlig og skriftlig
tilbakemeldinger
Vurderinger med og
uten karakter.

Arbeid i par/grupper
Framovermeldinger

Aktuelle digitale
læremidler og kilder
Utvalgte tekster fra
Bibelen
Analyse og tolking av
skjønnlitteratur med

Prosessorientert skriving
Spontane og planlagte
samtaler i grupper av
varierende størrelse

Høst

Vår

Høst

Høst/vår

Høst/vår

Høst/vår

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

fokus på roman og
språklige virkemidler.
Ulike lese- og
skrivestrategier.
Sidemål: Introduksjon,
historisk forståelse,
sammenlikne med
bokmål. For eksempel
sammenlikne kjente
fortellinger i bibelen på
bokmål og nynorsk.

Bruke fagspråk og kunnskap om
grammatikk, tekststruktur og
sjanger i samtale om og
bearbeiding av tekster
Høst/vår

Høst

Uttrykke seg i ulike sjangre og
eksperimentere med sjangre på
kreative måter.
Forklare den historiske
bakgrunnen for bokmål og
nynorsk og
reflektere over statusen til de
offisielle språkene i Norge i dag.

