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KONTEKST Basisbok 8.10 dekker fagstoffet og ivaretar ferdighetstreningen for hele treårsløpet i
ungdomsskolen. Fagstoffet er samlet i kapitler, og hvert kapittel er inndelt i strukturerte kurs der
kompetansemålene i læreplanen er konkretisert og systematisert.
Denne organiseringen gjør det lett å lage fleksible undervisningsopplegg, uansett hvordan en velger å fordele
kompetansemålene på årstrinn.
KONTEKST gjør det enklere å planlegge og gjennomføre undervisningen. Læreverket sikrer fagliginnhold og
progresjon. Det blir lett å tilpasse undervisningen, og verket gir god oversikt og sammenheng i faget.
Differensiering og repetisjon blir enkelt. Læreverket KONTEKST er tenkt som en enhet og dekker hele
norskfaget, men både basisbok og tekstsamlinger kan også brukes uavhengig av hverandre. KONTEKST
Ressursperm gir blant annet forslag til undervisningsopplegg og forslag til fordeling av fagstoff på trinnene,
samt kopieringsoriginaler og transparenter m.m. Læreverket består, i tillegg til KONTEKST Basisbok,også av
KONTEKST Oppgaver som er varierte tilleggsoppgaver til både basisbok og tekstsamlinger. Oppgavene er
organisert etter kapitlene i basisbok og periodene i tekstsamlingene.Litteraturutvalget er samlet i KONTEKST
Tekster 1og Tekster 2. Tekstene er hentet både fra norsk og utenlandsk litteratur. Skjønnlitteratur og saktekster
er representert i et variert utvalg med hensyn til tema, språk, sjanger og nivå. Hver tekst har en kort tekst om
forfatteren, informasjon om teksten, ordforklaringer og oppgaver på flere nivåer. Mange bilder letter

tekstforståelsen, og det er gjennomgående bruk av tidslinjer. Tekstsamlingene kan brukes fleksibelt på hele
ungdomstrinnet. KONTEKST Tekster 1* Tekster fram til 1980* Tekstene er kronologisk organisert etter
perioder* Hver periode har innledning som viser litterære og kulturelle strømninger* Kort sammendrag etter
hver innledning* Oversikter over tekstene etter forfatter, sjanger og temaKONTEKST Tekster 2* Tekster etter
1980 og fram til i dag* Tekstene er ordnet etter sjanger* Oversikter over tekstene etter forfatter, sjanger og
tema
Her er Nye Kontekst 8-10. Smartbok Smartbok er en digital utgave av bøker.
Les, lytt til teksten og ta notater. I Kontekst-serien fins det tre tekstsamlinger som fremdeles er aktuelle og
som det også henvises til i Nye Kontekst Basisbok. Det er også andre hefter og bøker i. Faktorama; Digital
vurdering; Faktor Premium; Gi oss tilbakemelding; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Faktor 8-10
Logg inn. Nye Kontekst 8-10. Bokmål; Nynorsk Nye Kontekst 8-10; Elev; Øverom; Menypunktene;
Rettskriving – bokmål; Sammensatte ord; oppgaver; Lag sammensatte ord ved å trekke ordene opp i teksten
Nye Kontekst 8-10; Elev; Øverom; Menypunktene; Basisbok: Test deg selv; Kapittel 4: Saktekster – lese,
skrive og forstå; Kurs 4.1 Artikler - hensikt og kjennetegn Tellus 8–10 er et faglig sterkt naturfagverk med stor
variasjon i aktiviteter og forsøk. Læreverket består av lærebøker, lærerveiledninger samt digitale elev.
skole tvedestrand lyngmyr uteskole. I løpet av våren 2017 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på
VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. Forsøket Gjær i flaske er veldig enkelt og billig å gjennomføre,
samtidig som det på en god måte viser hvordan mikroorganismer reagerer på ulike forhold.

