
 
 

ÅRSPLAN 21/22 

NORSK 10. trinn 

Uke:  Læringsmåte/materiell/organisering Vurdering: Kompetansemål: Kompetansemålene i faget:  

34 Oppstartsuke – oppløst timeplan    1. lese skjønnlitteratur og sakprosa 
på bokmål og nynorsk og i 
oversettelse fra samiske og andre 
språk, og reflektere over tekstenes 
formål, innhold, sjangertrekk og 
virkemidler 

2. sammenligne og tolke romaner, 
noveller, lyrikk og andre tekster ut 
fra historisk kontekst og egen 
samtid 

3. beskrive og reflektere over egen 
bruk av lesestrategier i lesing av 
skjønnlitteratur og sakprosa 

4. lytte til og lese tekster på svensk 
og dansk og gjøre rede for innhold 
og språklige trekk 

5. utforske og reflektere over 
hvordan tekster framstiller unges 
livssituasjon 

6. gjenkjenne og bruke språklige 
virkemidler og retoriske 
appellformer 

7. bruke kilder på en kritisk måte, 
markere sitater og vise til kilder på 
en etterrettelig måte i egne 
tekster 

8. utforske og vurdere hvordan 
digitale medier påvirker og endrer 
språk og kommunikasjon 

9. bruke fagspråk og argumentere 
saklig i diskusjoner, samtaler, 
muntlige presentasjoner og 

35 – 

36 

 

Introduksjon til faget. Skolestudio. Sette seg mål, utvikle og vise kompetanse. 

Kommunikasjon, retorikk (LB. 42-45). Skolestudio: Kurs 3.1, 3.3.  

Skrive konfirmasjonstale  

Nyhetssendinger, debatter, og avisartikler angående Stortingsvalget. 

 

 

Muntlig og 

skriftlig 

kommunika-

sjon 

Holde talen 

for faglærer 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 

9,10, 11, 13, 14 

37-

40 

Litteraturhistorie: Romantikken. Tekstforslag: Wergeland: Til min gyldenlakk, 

Juleaftenen, Camilla Collett: Amtmandens døtre (utdrag), Welhaven.  

Realismen: «De fire store». Tekstforslag: Kielland: «Karen», Bjørnson: «Faderen»/ 

«Ørneredet», Lie: «Andværsskarven», Sjangerlære: Drama.  Ibsen: «Terje Vigen»,  

«Et dukkehjem», «En folkefiende».  

Muntlig og 

skriftlig 

kommunika-

sjon 

Skriveøkt  

 

 

41 HØSTFERIE   

42  Naturalisme: Amalie Skram. Tekstforslag: Karens jul, Sjur Gabriel (utdrag).  

 

Skriveøkt.   



 
 

skriftlige framstillinger om 
norskfaglige og tverrfaglige 
temaer 

10. informere, fortelle, argumentere 
og reflektere i ulike muntlige og 
skriftlige sjangre og for ulike 
formål tilpasset mottaker og 
medium 

11. skrive tekster med funksjonell 
tekstbinding og riktig tegnsetting 
og mestre rettskriving og 
ordbøying på hovedmål og 
sidemål 

12. bruke fagspråk og kunnskap om 
grammatikk, tekststruktur og 
sjanger i samtale om og 
bearbeiding av tekster 

13. uttrykke seg i ulike sjangre og 
eksperimentere med sjangre på 
kreative måter 

14. lage sammensatte tekster og 
begrunne valg av uttrykksformer 

15. forklare den historiske 
bakgrunnen for bokmål og nynorsk 
og reflektere over statusen til de 
offisielle språkene i Norge i dag 

16. utforske språklig variasjon og 
mangfold i Norge og reflektere 
over holdninger til ulike språk og 
talespråkvarianter 

 

 

43- 
46 

Saktekster: Repetisjon. Intervju, argumenterende skriving i ulike sjangere.  

Heldags skriveøkt. 
 

   



 
 

47 - 

51 

Roman/biografi. Lesestund i norsktimene.     

51 TEMAUKE    

42 JULEFERIE    

1-5 Krigslitteratur. Tekstforslag: Du må ikke sove (Øverland), Tung tids tale (H.M. Vesaas), 

Til ungdommen (Grieg), Aust-Vågøy (Hagerup), Kruttrøyk (Nedreaas), Regn i 

Hiroshima (T. Vesaas), Vise om byen Hiroshima (Bjørneboe), Det angår også deg 

(utdrag) (Sachnowitz) «Han var enno varm» Gudrun Pausevang: 

https://antisemittisme-forogna.no/wp-content/uploads/2017/09/Oppgave5_novelle-

1.pdf), Det er ingen hverdag mer (Hofmo) 17. mai 1940 (Grieg). Filmforslag: Den 12. 

mann, Kongens nei, Gutten i den stripete pysjamasen, Saras nøkkel, evt. en 

dokumentar 

Teoriprøve 

Video-

foredrag 

Gruppe-

arbeid 

  

6 Tekstproduksjon    

7 NGP    

8 VINTERFERIE    

9 - 

10 

Nyere litteratur: Eg står her og skal slå opp med ei jente, Liket, Black and Decker, 

Styggen på ryggen, Fantomteikning, 22.juli-tekster, personlige beretninger fra 

overlevende.  

   

   

12 REALFAGSUKE    

13 PÅSKEFERIE    

14 

23 

Prøvemuntlig. Repetisjon og oppkjøring mot eksamen.     

   

24 AVSLUTTENDE UKE    



 
 

25 SOMMERFERIE    

 

 

Kjennetegn for måloppnåelse i faget 

Skriftlig og muntlig 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 
God kompetanse i faget, karakter 4 Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer 
over noen faglige emner på en enkel måte. Eleven utforsker, gjør rede for og 

reflekterer over faglige emner. 
Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer 
selvstendig over faglige emner. 

Eleven bruker enkelte fagbegreper om tekst, 
faglige emner og språk. Eleven bruker fagspråk om tekst, faglige 

emner og språk. 
Eleven bruker presist fagspråk om tekst, 
faglige emner og språk. 

Eleven beskriver innhold og noen virkemidler 
i tekster. Eleven plasserer tekster i en 
kontekst. 

Eleven analyserer og grunngir sin 
forståelse av tekster. Eleven gir 
eksempler på virkemidler og beskriver 
forholdet mellom tekst og kontekst. 

Eleven analyserer og tolker tekster. Eleven 
reflekterer over virkemidler og forholdet 
mellom tekst og kontekst. 

Eleven eksperimenterer med noen 
uttrykksmåter og uttrykker seg på måter som 
til en viss grad er tilpasset sjanger, formål, 
mottaker og medium. 

Eleven eksperimenterer med 
uttrykksmåter og uttrykker seg på måter 
som er tilpasset sjanger, formål, 
mottaker og medium. 

Eleven eksperimenterer med uttrykksmåter 
og varierer språket på måter som er tilpasset 
sjanger, formål, mottaker og medium. 



 
 

Eleven bruker kilder i egen tekstskaping. 
Eleven skiller mellom egen og andres tekst og 
oppgir kilder. 

Eleven bruker hensiktsmessige kilder i 
egen tekstskaping . Eleven oppgir kilder 
på en etterrettelig måte. 

Eleven bruker og vurderer kilder kritisk i egen 
tekstskaping. Eleven oppgir kilder på en 
etterrettelig måte. 

Eleven gjør endringer i egne tekster ut fra 
innspill fra andre. Eleven gjør endringer og bearbeider 

egne tekster ut fra kunnskap om språk 
og tekst og innspill fra andre. 

Eleven gjør endringer og bearbeider egne 
tekster ut fra kunnskap om språk og tekst og 
innspill fra andre, og videreutvikler tekstene 
på en selvstendig måte. 

 

 

 

Skriftlig 

Lav kompetanse i faget, karakter 2 
God kompetanse i faget, karakter 4 Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Eleven skriver tekster med en viss tematisk 
sammenheng. Eleven bruker forståelig 
setningsstruktur og tekstbinding mellom 
setninger og avsnitt. Eleven mestrer sentrale 
regler for rettskriving og tegnsetting. 

Eleven skriver tekster med god tematisk 
sammenheng. Eleven varierer setnings-
struktur og tekstbinding ut fra formålet 
med teksten. Eleven mestrer regler for 
rettskriving, og sentrale regler for 
tegnsetting. 

Eleven skriver tekster med klar tematisk 
sammenheng. Eleven varierer 
setningsstruktur og tekstbinding på en 
selvstendig måte ut fra formålet med 
teksten. Eleven mestrer regler for rettskriving 
og i hovedtrekk regler for tegnsetting. 



 
 

Eleven mestrer hovedregler for ordbøying på 
hovedmålet sitt. Eleven har også et dekkende 
ordforråd og uttrykker seg stort sett 
hensiktsmessig på hovedmålet. 

Eleven mestrer ordbøying på 
hovedmålet sitt. Eleven har et variert 
ordforråd og uttrykker seg 
hensiktsmessig på hovedmålet. 

Eleven mestrer ordbøying på hovedmålet sitt. 
Eleven har et rikt og presist ordforråd og 
uttrykker seg variert og hensiktsmessig på 
hovedmålet. 

Eleven mestrer sentrale regler for ordbøying 
på sidemålet sitt. Eleven har et enkelt 
ordforråd og bruker enkelte ord og uttrykk 
som er typiske for sidemålet. 

Eleven mestrer hovedregler for 
ordbøying på sidemålet sitt. Eleven har 
et relevant ordforråd, bruker sentrale 
ord og uttrykk og uttrykker seg stort sett 
hensiktsmessig på sidemålet. 

Eleven mestrer i hovedtrekk ordbøying på 
sidemålet sitt. Eleven har et variert ordforråd, 
bruker relevante ord og uttrykk og uttrykker 
seg hensiktsmessig på sidemålet. 

 

 

 

Muntlig  

Lav kompetanse i faget, karakter 2 
God kompetanse i faget, karakter 4 Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 

Eleven kommuniserer noe faglig innhold og 
begrunner til en viss grad egne oppfatninger 
og meninger i muntlige presentasjoner, 
samtaler og diskusjoner.  

Eleven kommuniserer faglig innhold klart 
og underbygger egne oppfatninger og 
meninger i muntlige presentasjoner, 
samtaler og diskusjoner.  

Eleven kommuniserer faglig innhold klart og 
tydelig og argumenterer saklig i muntlige 
presentasjoner, samtaler og diskusjoner.   

 

 


