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NYHET! Kontekst Fordypning i norsk tar utgangspunkt i kompetansemålene i faget Fordypning i norsk. For å
sikre progresjon og metodisk fleksibilitet, er fagstoffet samlet i én bok slik at lærer og elever kan manøvrere
slik det passer på den enkelte skole.
Hvert kapittel omfatter kompetansemål, har en kort faglig innføring med tilhørende oppgaver, tekster og
dypdykkoppgaver med ulike innfallsvinkler til viderearbeid med stoffet.
Gjennom kapitteloppslagene ønsker vi å fange interessen for emnet samtidig som disse gir mulighet for å
koble elevenes førforståelse på fagstoffet.
Intro-delen harproblemstillinger som viser til kapitteloppslaget. Deretter følger en kort faglig innføring i emnet
med oppgaver til fagstoffet. Kapitlene har ulike typer tekster som er knyttet til emnet i kapitlet. Oppgavene til
tekstene trener også lesetrategier. Alle kapitler avslutter med ulike dypdykkoppgaver og en logg der elevene
får mulighet til å reflektere over egen læring gjennom egenvudering.
Læreverket har ni kapitler som dekker fagplanen:
Kapitlene i boka:
1 Språket der du bor
2 Muntlig og skriftlig språk
3 Språkbilder
4 Oversettelser

5 Språk og medier
6 Eksperimenter med tekst
7 Les og presenter
8 Film, teater og musikk
9 Framføringer
Lærerveiledningen til boka har blant annet forslag til årsplanlegging, varierte tips til undervisningen og ulike
typer kopieringsoriginaler.
Lærerveiledningen vil legges ut på Lærersidene til nettstedet Kontekst når den er ferdig.
Bla i utdraget fra Kontekst, Fordypning her
Her er Nye Kontekst 8-10. Smartbok Smartbok er en digital utgave av bøker. Les, lytt til teksten og ta notater.
Under Øverom finner du Elev, Lærer. Basisbok: Test deg selv; Grammatikk – bokmål; Rettskriving – bokmål;
Grammatikk – nynorsk Her er Ressursbank. Logg inn. Nye Kontekst 8-10 Kjøp 'Kontekst 8-10, basisbok,
norsk for ungdomstrinnet' av Kathinka Blichfeldt fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Innbundet. "Kontekst 8-10 - nynorskboka" av Bjarne Øygarden - Se omtaler, sitater og
terningkast. Se hva andre mener om. Her er Basisbok: Test deg selv. 1 Skriv faguttrykkene inn på riktig sted i
teksten 1 2 Velg setningen med riktig stavemåte I 1 Velg setningen med riktig stavemåte II 2 Fullfør setningen
ved å velge ordet som er riktig. Tekster 1 har fokus på litteratur skrevet før 1980. Tekstene er kronologisk
organisert etter tidsperioder. Hver periode har en innledning som viser litterære og. KONTEKST Basisbok
8.10 dekker fagstoffet og ivaretar ferdighetstreningen for hele treårsløpet i ungdomsskolen. Fagstoffet er
samlet i kapitler, og hvert kapittel er. Kontekst 8-10 (Innbundet) av forfatter Kathinka Blichfeldt. Pris kr 510.
Se flere bøker fra Kathinka Blichfeldt.

