
NORSKPERIODE 8. KLASSE, 3 uker – 30.januar- 17. februar 2023 

Lærer: Mari Helene Bjørnstad, epost: Marihelene9@hotmail.com. mob. 94128145 

Innhold: Norsk litteraturhistorie med vekt på forfatterne Henrik Ibsen og Amalie Skram, 

deres liv og tid, og det de brant for. Dere skal også bli kjent med sjangrene skuespill, 

biografi,  novelle og lyrikk.  

Elevarbeid: Dere skal ta notater og lage egne tekster og tegninger som skal føres inn i 

silkeboken. Oppgavene deles ut dag for dag og gjøres fortrinnsvis på skolen.  

Lesing: Utdrag fra skuespill, Terje Vigen, en novelle, utdrag fra andre aktuelle tekster 

Muntlig: Deltakelse i resitasjon, faglige samtaler og diskusjoner i hel klasse og i mindre 

grupper. 

VURDERINGKRITERIER: 

- Kvaliteten til de skriftlige tekstene (innhold, oppbygning, sammenheng og 

rettskrivning.)  

- I hvilken grad arbeidene viser kunnskap, evne til forståelse og selvstendig refleksjon. 

- Kvaliteten på muntlig arbeid. 

- Resultat på prøver. 

Mandag 30.01 

Rytmisk del: Terje 

Vigen 

Introduksjon 

Repetisjon, tid og 

forfattere 

Tirsdag 19.4 

Rytmisk del: 

Terje Vigen 

Henrik Ibsen, 

barndom og 

oppvekst 

Onsdag 20.4 

Rytmisk del: 

Terje Vigen 

Henrik Ibsen  

voksen 

Torsdag 21.4 

Rytmisk del: 

Terje Vigen 

Henrik Ibsen, 

Samfunnskriti

ker og 

dramatiker 

 

Fredag 5.3 

Rytmisk del: 

Terje Vigen 

Ibsen, arbeid 

med sentrale 

verker 

Mandag 8.3 

Ibsen, arbeid med 

sentrale verker 

 

Tirsdag 9.3 

Besøk til 

Ibsenmuseet? 

Onsdag 10.3 

Diskusjon: 

Hvilke saker 

ville Ibsen 

vært opptatt 

av i dag? Kort 

om andre 

sentrale 

forfattere 

 

 

 

Torsdag 09.02 

 

SKIDAG 

Fredag 12.3 

Repetisjons-

prøve 

Henrik Ibsen 

Introduksjon 

om Amalie 

Skram 
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Mandag 13.02 

 

Amalie Skram 

Biografi 

Tirsdag 14.02 

 

Amalie Skram  

Biografi 

Onsdag 15.02 

Amalie Skram 

Sentrale verk 

 

 

Torsdag 16.02 

 

Periodeprøve 

og levere 

arbeidsbok. 

Fredag 17.02 

 

Karneval 



I perioden arbeider vi med følgende kompetansemål fra Steinerskolens læreplan: 

• Biografier fra fortid og nåtid for fortelling, lesning og drøfting 

• Litteraturhistorie gjennom å kjenne forfatteres liv, verk og tid 

• Dikt fra eldre og nyere tid, lesing og resitasjon.  

• Drama – og improvisasjonsøvelse 

• Undervisningssamtale 

• Diskutere aktuelle spørsmål 
 


