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FAGETS RELEVANS OG VERDIAR

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi elevene tilgang til
kulturens tekster, sjangre og språklige mangfold og skal bidra til at de utvikler språk for å tenke, kommunisere og lære. Faget
norsk skal ruste elevene til å delta i demokratiske prosesser og skal forberede dem på et arbeidsliv som stiller krav om variert
kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Faget norsk skal:
- gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk- og kulturarven i Norge.
- la elevene bli trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende

fellesskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs.
- styrke elevenes evne til kritisk tenkning og skal ruste dem til å delta i samfunnet gjennom en utforskende og kritisk

tilnærming til språk og tekst.
- gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende.

Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa skal gi elevene mulighet til å reflektere over sentrale verdier og moralske spørsmål og
bidra til at de får respekt for menneskeverdet og for naturen.

https://www.skolestudio.no/Kontekst--Norsk--8


KJERNEELEMENT

Tekst i kontekst

Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser.
Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike
uttrykksformer. De skal utforske og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk, og i
oversatte tekster fra samiske og andre språk. Tekstene skal knyttes både til kulturhistorisk kontekst og til elevenes egen samtid.

Kritisk tilnærming til tekst

Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke og variere
språklige og retoriske virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster. De skal vise digital dømmekraft og opptre
etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Muntlig kommunikasjon

Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige
samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og
med bruk av digitale ressurser.

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull. De skal kunne skrive på hovedmål og sidemål i ulike sjangre og for
ulike formål, og de skal kunne kombinere skrift med andre uttrykksformer. Videre skal de kunne vurdere andres tekster og
bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger.



Språket som system og mulighet

Elevene skal utvikle kunnskaper om og et begrepsapparat for å beskrive grammatiske og estetiske sider ved språket. De skal
beherske etablerte språk- og sjangernormer, og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter.

Språklig mangfold

Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i
sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge.



TEMA/VEKEPLAN
Veke Kontekst basis Kompetansemål

33 33 - Bli kjend

34

34-40 - Leseglede

Kapittel 1 - Til ungdomen
Les teksten i ny kontekst etter å ha lese
to liknande tekstar frå andre tider. 1, 5, 10, 13, 14

35 Hollywood-modellen - FIksjon

36 Kapittel 4.3 Byrjinga på slutten i
forteljingar.

37 Kapittel 7.1 Ordval og meiningar
38
39
40 Samansette tekstar

Aktuelle bilete
42 42-45 -

Kommunikasjon og
tekstar

Kapittel 2 - Tekst og hensikt 1, 9 og 10
43 Kommunikasjon og retorikk
44 Språk og påverknad
45
46 46-48 -

Kommunikasjon og
identitet

Kapittel 2 - Sjanger, kva passar no? 5, 10, 11, 13
47
48
49 49-51 -

Kommunikasjon og
retorikk

Kapittel 1 - Tale til COP24 6, 10, 12, 13

50 Tale til COP24 (Youtube)

1

1-4 - Språk som
system og
moglegheit

5.3: Tekster som informerer
8.3: Substantiv, determinativ og
adjektiv
Kap. 8: Lag tekstar på nynorsk

Oppslag: 7x12 oppgåver

Kap. 2, innfallsvinkel: Fagsamtale om
tekster Utforske og lage korte, tekster
på sidemålet (informerende og fiksjon)

11, 12, 9, 13
2
3

4

https://www.skolestudio.no/Kontekst--Norsk--8/c19efc1d-5018-4914-aca1-fe4e36d891f8--1%20Tekst%20og%20samanheng
https://www.skolestudio.no/Kontekst--Norsk--8/fadd3da7-8a3d-48ea-8fbc-4bbd0040e942--4%20Fiksjon#89852060-b1cc-11eb-aa5d-496c6db672f1
https://www.skolestudio.no/Kontekst--Norsk--8/263d446d-dd94-4f7f-850a-bb0961e01c17--Til%20l%C3%A6rer/view--podium--698302cb-f6d3-491b-9116-e3574c8aeda6/0745d714-86bd-4b45-aa23-acb73d5749aa
https://www.theatlantic.com/photo/categories/photos-of-the-week/
https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg


5

5-8 - Tekst og
leseglede

Oppdrag: Lesekondis – tren hjertet og
hjernen

4.4: Fortel engasjerende

Kap. 2, innfallsvinkel: Fagsamtale om
tekster Oppslag: Lesemåter og
lesestrategier

1, 3, 5, 9, 10, 13, 14
6
7

8

10

10-16 - Munnleg
kommunikasjon og
tekstskaping

Kap.1: Kofte

7.1: Ordvalg og mening

8.4: Verb

Fortsette lesing av et mangfold tekster
– valgfri roman, ulike type saktekster,
muntlig, sammensatte og skriftlige
tekster

1, 9, 12, 13
11
12
13
15

16

17

17-23 - Språk og
identitet/språk og
mangfald

6.1: Språket rundt oss

Oppdrag: Språktreet

Kap. 2, innfallsvinkel: Å reflektere

16, 4, 8
18
19
20
21
22
23
24

24-25 -Repetisjon og
oppsummering

Repetisjon og oppsummeringar
(Korleis har året vore? Råd og tips til
seg sjølvsom takast fram att over
sommarferien. Til dømes metodar ein
vil arbeide vidare med osb.)

Elevane kan skrive ut sine vekesloggar og få med
heim som bok.

25


