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Norsk 

10. trinn 

Lærere: Lene, Tone og Jorunn 

Planen blir revidert etter kvart som året skrid fram 

Peri

ode 

Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34 - 

40 
• presentere resultatet av fordypning i to 

selvvalgte emner: et forfatterskap, et 

litterært emne eller et språklig emne, 

og begrunne valg av tekster og emne 

• presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster og noen 

klassiske tekster i norsk litteratur 

• orientere seg i store tekstmengder på 

skjerm og papir for å finne, kombinere 

og vurdere relevant informasjon i 

arbeid med faget 

• lese og analysere et bredt utvalg tekster 

i ulike sjangere og medier på bokmål 

og nynorsk og formidle mulige 

tolkninger 

• gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, 

kontraster og sammenligninger, 

Lese og analysere 

klassiske tekster og 

samtidslitteratur med 

følgende tema: 

Litteratur og språk, 

litteratur og samfunn 

Kjærlighet og 

kjønnsroller 

Demokrati og 

samfunnskritikk  

Ungdom og identitet  

Amalie Skram: Karens 

Jul 

Lese ulike tekster både sammen 

og alene 

Samtale, diskusjon og refleksjon 

rundt de gitte temaene – både 

skriftlig og muntlig  

Lage en presentasjon hvor de 

skal sammenligne to tekster  

 

 

Leseprosjekt med 

biblioteksansvarlig 

Elevene skal 

presentere et litterært 

emne i form av en 

muntlig presentasjon, 

hvor de skal 

sammenligne eldre og 

nyere tekster med 

karakter.  

Underveis i prosessen 

skal de levere inn en 

muntlig og en skriftlig 

deloppgave. De vil få 

en tilbakemelding, 

men uten karakter.  

 



symboler og språklige bilder og bruke 

noen av dem i egne tekster 

• samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

• lytte til, oppsummere hovedinnhold og 

trekke ut relevant informasjon i 

muntlige 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 

• integrere, referere og sitere relevante 

kilder på en etterprøvbar måte der det 

er hensiktsmessig 

 

Henrik Ibsen: Et 

dukkehjem 

Bjørnstjerne Bjørnson: 

Faderen  

Alexander Kielland: 

Karen  

Knut Hamsun: Victoria,  

Reidun Elise Foldøy: Den 

store dagen 

Kolbjørn Hauge: Mafioso 

Janne Langaas: Stryk meg 

Line Berg: Om de hadde 

lagt håndflatene mot 

hverandre, hadde de 

passet sammen 

Rune Belsvik: Eg står her 

og skal slå opp med ei 

jente  

Annette Münch: 

Kaoskrigeren 

Frode Grytten: 

Fantomtegning 

Per Petterson: 

Ut å stjæle hester 

 

 



Tor Åge Bringsværd: 

Mat.18.20 

Einar Økland: 

Black & Decker 

Laila Stien: 

Skolegutt 

Fabrizio Silei: 

Rosas buss 

Tore Renberg: 

Kompani Orheim, 

Mannen som elsket Yngve 

 

41 HØSTFERIE 

42-

45 

• skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

• skrive ulike typer tekster etter mønster 

av eksempeltekster og andre kilder 

• planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 

Vi skal bruke tidligere 

eksamensoppgaver i en 

lengre skriveprosess.    

 

• Bruke eksempeltekster 

• Skrive egne tekster 

Innlevering av to 

tekster – både 

hovedmål og sidemål 

 

 



dem underveis i prosessen ved hjelp av 

kunnskap om språk og tekst 

• integrere, referere og sitere relevante 

kilder på en etterprøvbar måte der det 

er hensiktsmessig 

• gjenkjenne retoriske appellformer og 

måter å argumentere på 

• uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

• delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

46-

49 

 Forberedelse til 

tentamen  

 

 

 

Tentamen – en dag 

hvor de skriver en 

tekst på hovedmålet 

og en på sidemålet 

50-

51  
• beskrive samspillet mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte tekster, og 

reflektere over hvordan vi påvirkes av 

lyd, språk og bilder 

• samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

Film/teater Vi ser film 

Høytlesing av dramatekster 

Øver oss på tolkende opplesing 

Muntlig vurdering 

med karakter 

1-8 • lytte til, forstå og gjengi informasjon 

fra svensk og dansk 

• drøfte hvordan språkbruk kan virke 

diskriminerende og trakasserende 

Språk og kultur 

• språkhistorie 

• dialekter 

Samtale, diskutere og lytte til 

dialektprøver  

Skrive et kåseri om 

krenkende språkbruk 



• 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, 

tenkemåter framstilles i oversatte 

tekster fra samisk og andre språk 

• språk er makt 

Besøk av Tore Renberg 

 

på sidemål (oppg. 10 

s. 337?) 

En muntlig vurdering 

med karakter 

 

 

10-

12 
• forklare og bruke grunnleggende 

prinsipper for personvern og 

opphavsrett ved publisering og bruk av 

tekster 

• gjenkjenne retoriske appellformer og 

måter å argumentere på 

• integrere, referere og sitere relevante 

kilder på en etterprøvbar måte der det 

er hensiktsmessig 

• skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

Avis og layout Lese ulike saktekster og ha 

fokus på layout og kilder 

Deadline 

Skrive en artikkel 

(nyhet/debatt) på 

hovedmål 



• uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

• orientere seg i store tekstmengder på 

skjerm og papir for å finne, kombinere 

og vurdere relevant informasjon i 

arbeid med faget 

13-

15 

 Forberedelse til 

tentamen 

Jobbe med tidligere 

eksamensoppgaver + matrise 

 

17-

18 
• drøfte hvordan språkbruk kan virke 

diskriminerende og trakasserende 

• 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 

Fokus på muntlige 

ferdigheter 

 Muntlig vurdering av 

tidligere pensum 

(dialekter/språk-

historie) i uke 18 

19-

24 
SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 

(Repetisjon av pensum) 

 

  


