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ATRÅ UNGDOMSSKOLE 



Uke Tema Læringsmål fra LK06 Ressurs/arbeidsmåter Vurdering 

35/40 Skriftlig kommunikasjon: 

novelle  

 

Leseforståelse og strategier 

Grammatikk og rettskriving 

 

Sidemål (nynorsk)  

 

Samtidstekster og litterær 

samtale 

 

lese og analysere et bredt utvalg tekster i 

ulike sjangere og medier på bokmål og 

nynorsk og formidle mulige tolkninger 

skrive ulike typer tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre kilder 

gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, 

kontraster og sammenligninger, symboler og 

språklige bilder og bruke noen av dem i 

egne tekster 

planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem 

underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap 

om språk og tekst 

uttrykke seg med et variert ordforråd og 

mestre formverk, ortografi og tekstbinding 

Kap. 5.1- 5.5 Skjønnlitteratur - 

fortellinger - noveller 

Tekster:      

“Å falle for noen” 

“Ringen” 

”Eg står her og skal slå opp 

med ei jente” 

“En veit aldri”            

 

Innlevering: novelle HM 

Innlevering kortsvar 

analyse SM 

42/44 Muntlig kommunikasjon: 

presentasjon om et 

norskfaglig tema 

 

Leseforståelse og strategier 

Grammatikk og rettskriving 

 

Sidemål (nynorsk)  

 

Samtidstekster og litterær 

samtale 

 

samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre tolkende 

opplesing og dramatisering 

presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og 

medier 

Kap. 1.3 Samtale om film, 

teater og litteratur 

Se film og analysere 

Fagsamtale i grupper på 3-4 

elever evt. individuelt 

Fagsamtale  

Kortsvar SM 

45/47 Skriftlig kommunikasjon: 

Drøftende tekster 

 

Leseforståelse og strategier 

Grammatikk og rettskriving 

 

Sidemål (nynorsk)  

 

Samtidstekster og litterær 

samtale 

 

skrive ulike typer tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre kilder 

planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem 

underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap 

om språk og tekst 

skrive kreative, informative, reflekterende og 

argumenterende tekster på hovedmål og 

sidemål med begrunnede synspunkter og 

tilpasset mottaker, formål og medium 

integrere, referere og sitere relevante kilder 

på en etterprøvbar måte der det er 

hensiktsmessig 

gjenkjenne retoriske appellformer og måter å 

argumentere på 

Kap. 4.3 - 4.6 Saktekster - 

tekstbinding - fagartikler - 

debattartikler - leserinnlegg -  

drøftende artikler. 

 

Innlevering: drøftende 

tekst HM 

48/51 Skriftlig/ muntlig 

kommunikasjon:  

litteraturhistorie 1800- 1950?  

orientere seg i store tekstmengder på skjerm 

og papir for å finne, kombinere og vurdere 

relevant informasjon i arbeid med faget 

Kap. 8.3 - 8.5 Litteraturhistorie 

 

Forelesninger 

Muntlig 

framføring/informasjonsfil

m om litteraturhistorie 

1800-1950 



 

Leseforståelse og strategier 

Grammatikk og rettskriving 

 

Sidemål (nynorsk)  

 

Samtidstekster og litterær 

samtale 

 

presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og 

medier 

lytte til, forstå og gjengi informasjon fra 

svensk og dansk 

vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

gjøre rede for noen kjennetegn ved 

hovedgrupper av talemål i Norge, og 

diskutere holdninger til ulike talemål og til de 

skriftlige målformene nynorsk og bokmål 

forklare bakgrunnen for at det er to likestilte 

norske målformer, og gjøre rede for 

språkdebatt og språklig variasjon i Norge i 

dag 

gjøre rede for utbredelsen av de samiske 

språkene og for rettigheter i forbindelse med 

samisk språk i Norge 

gi eksempler på og kommentere hvordan 

samfunnsforhold, verdier og tenkemåter 

framstilles i oversatte tekster fra samisk og 

andre språk 

Oppgaver 

 

 

Oppgave 11.a s. 345 

 

Heldagsprøve HM 

Heldagsprøve SM 

1 Intensivt kurs: nynorsk 

 

Leseforståelse og strategier 

Grammatikk og rettskriving 

 

Samtidstekster og litterær 

samtale 

 

 

Se egen plan for årsplan i sidemål 

Kpp 6 Sidemål - nynorsk Enkel test 

2/5 Sammensatte tekster: 

Reklameanalyse/ estetiske 

virkemidler i sammensatte 

tekster (med vekt på 

reklame og propaganda) 

 

Leseforståelse og strategier 

Grammatikk og rettskriving 

 

Sidemål (nynorsk)  

 

Samtidstekster og litterær 

samtale 

 

beskrive samspillet mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte tekster, og 

reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, 

språk og bilder 

presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og 

medier 

vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre tolkende 

opplesing og dramatisering 

Kap 7 Sammensatte tekster - 

Påvirkning gjennom språk, 

bilder og lyd  

 

Filmprosjekt: 

Lage reklamefilm.  

m/ storyboard 

 

Analyse av prof.produsert 

reklamefilm 

Analyse av hverandres 

reklamefilmer (skjema) 

   

Innlevering: 

reklameanalyse HM 

Innlevering: kortsvar 

analyse SM 



 

 

 

6/10 Fordypningsoppgave: 

skriftlig/muntlig 

kommunikasjon: Språk i 

dag, diskriminerende 

språkbruk (hvordan språk 

påvirker) 

 

 

drøfte hvordan språkbruk kan virke 

diskriminerende og trakasserende 

beskrive samspillet mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte tekster, og 

reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, 

språk og bilder 

lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke 

ut relevant informasjon i muntlige tekster 

lytte til, forstå og gjengi informasjon fra 

svensk og dansk 

samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre tolkende 

opplesing og dramatisering 

delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og 

medier 

vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

Kontekst Basis s. 403 og 405 

Kap 8.1 og 8.2 Språk i dag - 

diskriminerende språkbruk. 

Muntlig presentasjon og 

skriftlig innlevering HM  

11/14 Skriftlig/muntlig 

kommunikasjon: blogg, 

kåseri og essay 

 

Leseforståelse og strategier 

Grammatikk og rettskriving 

 

Sidemål (nynorsk)  

 

Samtidstekster og litterær 

samtale 

 

skrive ulike typer tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre kilder 

gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, 

kontraster og sammenligninger, symboler og 

språklige bilder og bruke noen av dem i 

egne tekster 

planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem 

underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap 

om språk og tekst 

uttrykke seg med et variert ordforråd og 

mestre formverk, ortografi og tekstbinding 

skrive kreative, informative, reflekterende og 

argumenterende tekster på hovedmål og 

sidemål med begrunnede synspunkter og 

tilpasset mottaker, formål og medium 

Kap. 4.7 Blogg - kåseri - essay   Innlevering: essay SM 

Muntlig fremføring: kåseri 

15 Forberedelser prøvemuntlig    

17 Prøvemuntlig   Prøvemuntlig 

18/25 Repetisjon 

/eksamensforberedelser  

 Lag en instruksjonsvideo om 

hva man IKKE bør gjøre på en 

eksamen 

 


