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Uke Tema Aktiviteter Vurdering Kompetansemål 

34 Introduksjon 

Ryddedugnad 

Skrive om 
sommerferien 

      

HP Introduksjon Kriss definerer 
  

  
  
  

•  Undervisningssamtale 

35 Hvordan 
skrive/analysere 
novelle 

Fagbok/lærer deler ut ark     

HP Litteraturhistorie 

Vi skriver våre egne 
kvad + tegner 

Norrøn litteratur 
Snorre Sturlason 

Eddakvad 

  

  •       Litteraturhistorie gjennom a¿ kjenne 
forfatteres liv, verk og tid 

36 Hvordan 
skrive/analysere 
novelle 

Fagbok/lærer deler ut ark   
  
  

•       Bearbeide fagstoff som tekst og bilde i 
arbeidsbok eller pa¿ annen relevant ma¿te 

  



37 Hvordan skrive/ 
analysere novelle 

  

Fagbok/lærer deler ut ark 

  
  •  Biografier fra fortid og na¿tid for fortelling, 

lesning og drøfting 

•   

  

38 Nynorsk 

  
Europeisk 
middelalderlitteratur 
  

  
  
  

  •      Sidema¿lets grunnleggende grammatikk 
og ordforra¿d 

•  Lesestoff til litteraturhistorien 

  

39 Leseuken 

  
Biblioteket 
  

Vi leser bøker 
  
Hvordan bruke skolens og byens 
bibliotek? Lånekort mm. 
  

Lese bok X: Hver elev får et 
leseeksemplar (varighet 4 
uker). 

•        Lese eldre og nyere ungdomsromaner, 
bokma¿l og nynorsk 

  

40 HØSTFERIE       

41 Fiksjon 

  
Litteraturhistorie: 
Renessansen 

Kap. 4. i Kontekst 
  

    

42 Hvordan skrive en 
anmeldelse 

  
Litteraturhistorie: 
Renessansen 

Kap. 4 i Synopsis (lærer tar med)     

43 Hvordan skrive en 
anmeldelse 

  

Kap. 4 i Synopsis (lærer tar med) Skrive bokanmeldelse 

Eleven gis tilbakemelding 

Eleven gir endelig vurdering 

  



  
Litteraturhistorie: 
Renessansen 

44 

  
  

Fiksjon 

Sjanger & 
Skrivetrekant 
  
Litteraturhistorie: 
Opplysningstiden 

  

Kap. 4. i Kontekst 
  

  •       ta i bruk kunnskap om sjangernormer i 
egen kreativ tekstskaping 

•        delta i samtale og diskusjon om tekster i 
ulike sjangrer med bruk av fagspra¿k 

  

  

45 Fiksjon 

Skriveøvelser 
  
Litteraturhistorie: 
Opplysningstiden 

  

Kap. 4. i Kontekst 
  
  

    

•       Billedlig spra¿k 

•       •  Litterære stiløvelser 

  

46 Fiksjon 

Skriveøvelser 
  
Nynorsk 

  

Kap. 4. i Kontekst 
  

Eleven gis tilbakemelding 

Eleven gir endelig vurdering 

•       Grammatikk, rettskrivning, tegnsetting 

•       Bruke kunnskap om sjangertrekk i egne 
tekster, bokma¿l og nynorsk 

•       Skriveøvelser, for eksempel med 
personifisering og intuitiv skriving 

  

  



47 Fiksjon 

Hollywood 

  
Litteraturhistorie: 
Romantikken 

  

Kap. 4. i Kontekst 
  

  •       Norsk litteraturhistorie, fra norrøn tid 
frem til na¿tid, med særlig vekt pa¿ 
romantikken 

  

48 Fiksjon 

Filmmanus 
  
Litteraturhistorie: 
Romantikken 

  

Kap. 4. i Kontekst 
  

    

49 Fotouke 

  
  
  
  

Vi lager bildefortelling av en 
litterær tekst og presenterer 
fototegneserien for resten av 
klassen 

  

  •  Framlegg og presentasjoner 

  
  

50 Fiksjon 

Lage film 

  
Litteraturhistorie: 
Romantikken 

  

Kap. 4. i Kontekst 
  

  
  
Avsluttende prøve med 
spørsmål om romantikken. 
Eleven gis vurdering 

  

51 Repetisjon & 
avslutning 

  
  
Biblioteket II 
  
  

  
  

  
  
  
  
Lese bok X: Hver elev får et 
leseeksemplar (varighet 4 
uker). 

  

  



  

52 JULEFERIE       

1 JULEFERIE       

2 Hva er argumentasjon? 

  
  
Litteraturhistorie: 
Nasjonalromantikken 

  
  
  

Kap 8, Synopsis (lærer tar med)   •       Sjangre innen sakprosa og fiksjon 

•       bidra i samtale og drøfting av fagstoff 

  

  

3 Hva er argumentasjon? 

  
Litteraturhistorie: 
Nasjonalromantikken 

  

Kap 8, Synopsis (lærer tar med)   •       skrive hovedspra¿ket ortografisk og 
grammatikalsk korrekt, uttrykke seg med et 
variert ordforra¿d og mestre formverk, 
ortografi og tekstbinding 

  

4 Hva er argumentasjon? 

  
Litteraturhistorie: 
Nasjonalromantikken 

  

Kap 8, Synopsis (lærer tar med)   •       uttrykke egne meninger i diskusjoner pa¿ 
en saklig ma¿te og kunne gjengi andres 
meninger 

  

5 Hvordan skrive 
debattinnlegg? 

  
Litteraturhistorie: 
Realismen 

Kap 8, Synopsis (lærer tar med)   •  Skriveoppgaver med drøftende og 
reflekterende karakter 

•       Skriveøvelser i saktekstsjangre 



•       Skriveoppgaver som utfordrer 
refleksjonsevnen, argumenterende 

tekster Referere til benyttete kilder 

6 Hvordan skrive 
debattinnlegg? 

  
  
Litteraturhistorie: 
Realismen 

Kap 8, Synopsis (lærer tar med)   •       Retoriske begreper som logos, patos, 
etos 

•        gjenkjenne og bruke spra¿klige 
virkemidler og retoriske appellformer 

  

  

8 VINTERFERIE       

9 Nynorsk 

  
  

    •         

10 Muntlig presentasjon 

Dramaøvelser 
  
Nynorsk 

Hva kjennetegner en god 
presentasjon? 

Eleven gis tilbakemelding 

  
•  Diskutere aktuelle spørsma¿l 

  

11 Muntlig presentasjon 

Dramaøvelser 
  
  
Nynorsk 

    •       Gjenkjenne og skape informative, 
ekspressive og appellative tekster 

  

12 Muntlig presentasjon 

  
  

Kap. 5. i Kontekst 
Holde appellen for klassen 

Eleven gis endelig vurdering 
på skriftlig samt muntlig 
fremførelse 

  
  

  



13 Påskeferie       

14 Hvordan analysere 
reklame? 

  

Kurs 7.3, Kontekst 
Kap. 7, Synopsis 
  
  
  

  
  

•       Undersøke og diskutere spra¿klige og 
estetiske virkemidler i medier ¿ 

•       Vurdere estetiske og retoriske 
virkemidler i sammensatte tekster i 
informasjons- og underholdningsmedier, 
reklame og kunst 

•        Tekst og bilde-analyse i forbindelse med 
reklame og underholdningsmedier 

•       Spra¿klige virkemidler som rim, rytme, 
humor, ironi, gjentakelse, kontraster og 
spra¿klige bilder 

15 Hvordan analysere 
reklame? 

  
  

Kurs 7.3, Kontekst 
Kap. 7, Synopsis 
  

    

16 Hvordan analysere 
reklame? 

  
  
Nynorsk 

  

Kurs 7.3, Kontekst 
Kap. 7, Synopsis 
  

Skrive bokanmeldelse 

Eleven gis tilbakemelding 

Eleven gis endelig vurdering 

  

17 Hvordan analysere 
reklame? 

  
  

Kurs 7.3, Kontekst 
Kap. 7, Synopsis 
  
  

Presentasjon av egenlaget 
reklameplakat 

•       Bruke tekstbehandlingsverktøy til 
utvikling, arkivering og systematisering av 
egne tekster 



Nynorsk 

  
Lage egen reklameplakat 
  
  

Gruppen gis vurdering på 
tekstarbeid samt muntlig 
fremførelse 

  

  

18 Dikt & analyse 

  
  
  

Kap. 3, Synopsis, kurs 4.5 
Kontekst 
  
  

  •  Framlegg og presentasjoner 

  

HP Særoppgave 

  
Særoppgave er elevenes 
hovedarbeid ila. skoleåret. 

Elevene får også anledning 
til å arbeide med 
særoppgaven sin på skolen. 

•       Særoppgave om en norsk forfatter; 
biografi og verk 

  

19 Dikt & analyse 

Særoppgave 

Kap. 3, Synopsis, kurs 4.5 
Kontekst 
  

    

HP Teater Dramaøvelser, teaterleker, finne 
skuespill, velge kostymer, lage 
scenografi, dramatisere, lære 
replikker, samarbeid. 

  •       Lese, eventuelt dramatisere (deler av) 
skuespill 

  

20 Dikt & analyse 

Særoppgave 

Kap. 3, Synopsis, kurs 4.5 
Kontekst 
  

    

HP Teater Dramatisering   •       Drama- og improvisasjonsøvelse 

  

21 Dikt & analyse 

Særoppgave 

Kap. 3, Synopsis, kurs 4.5 
Kontekst 
  
  
Innlevering 

Eleven gis skriftlig 
tilbakemelding for fortsatt 
revidering av særemne. 

  



HP Teater Dramatisering     

22 Dikt & analyse 

Særoppgave 

Kap. 3, Synopsis, kurs 4.5 
Kontekst 
  
Siste innlevering 

Eleven gis skriftlig vurdering   

HP Teater Dramatisering     

23 Teater       

HP Teater Dramatisering     

24 Teater       

HP PREMIERE! Premiere på skolen for 
medelever, familie og 
venner. 

  •  Framlegg og presentasjoner 

  

25 Rydde       

  

•      Hovedfagsperioder er marker i gult (dobbelttime norsk, i tillegg gjelder de ukentlige fagtimer) 

•      Endringer vil forekomme. Oppdaterte årsplaner legges ut på iSkole eller sendes ut per epost. 

•      Samtale og drøfting av dagsaktuelle tema vil finnes sted i undervisningen. Mediebildet og hva som skjer i verden vil 
danne utgangspunktet for disse samtalene. 

•      Alle elever leser én roman hvert semester. Læreren velger bok til den enkelte. Det settes av tid til å diskutere boken 
samt skrive enkel bokanmeldelse. 

•      En liten andel tekster vil være på nynorsk, svensk eller dansk, dette iht. den nye læreplanen 

•      I en del fagtimer vil jeg lese høyt fra en skjønnlitterær bok, ca. 15-20 minutter 

 


