
Kom i gang med Appell Vg2/Vg3 
 

Til lærer: 

Vi har laget et undervisningsopplegg som skal gjøre elevene bedre kjent med 
læreverket Appell. Dette undervisningsopplegget er tenkt som en oppstart på 
skoleåret og har en varighet på ca. én undervisningsøkt.  

 

(Til elev) 

Dette er Appell! 
Intro  

Norsk er et fag du allerede kjenner godt, men hvor bevisst er du på hva faget egentlig handler om og 
hva du faktisk skal kunne i dette faget? Norskfaget handler om å anvende fagkunnskap og vise 
kompetanse i lesing, skriving og muntlig. Vi har utviklet læreverket Appell for å hjelpe deg å lykkes 
med norskfaget gjennom de to siste årene på videregående. For å ha mest mulig nytte av Appell er 
det nyttig å sette seg inn i hvordan læreverket er utformet og hvordan det er tenkt brukt i praksis. 
Det skal du få trene på i dette undervisningsopplegget.  

 

Innholdsfortegnelsen 
 Appell Vg2/Vg3 er delt inn i seks deler som omhandler fagstoff, ferdigheter og tekster. 
Innholdsfortegnelsen hjelper deg å få oversikt over alt innholdet i boka. Slå opp i læreboka s. 2 til 5 
og finn ut av følgende:  

• Del 2 Tekst i kontekst 900 – 1850 består av tre kapitler. Hvilke tre litterære perioder skal du 
lære om i kapitlet Tekster 1500 til 1800 ? 
Svar: ………. 

• Hva er titlene på de tre hovedkapitlene under del 5 Språket som mangfald og system?  
Svar: ……. 

• Se nærmere på undertitlene i kapitlet Den historiske bakgrunnen i del 5. Hva slags historisk 
bakgrunn er det du skal lære om i dette kapitlet?  

• Hvor finner du kursdelen i boka? 
Svar: ……. 

• Hvilke tre hoveddeler er tekstsamlingen inndelt i? 
Svar: …… 

Appelltips 
Den første delen i boka har vi kalt Appelltips. Denne består av ulike oversikter som du kan bruke som 
oppslagsverk når du jobber med tekster i faget. Finn ut hva denne inneholder ved å svare på disse 
oppgavene: 

• Slå opp på s. 10 og 11. Hva handler dette oppslaget om? Hva blir forklart i kolonnene om 
arbeidsmåter? 



• På s. 12 til 15 finner du en oversikt over virkemidler i tekster. I hvilke sammenhenger kan en 
slik tabelloversikt være nyttig?  

• Hva vil det si å lese med og mot en tekst? Det finner du svaret på i oppslaget på s. 16 og 17.  
• Les om Tolkningstrappa i oppslaget på s. 18. Hva består de fire ulike trinnene i trappa av? 

Tolkningstrappa i praksis kan du se eksempel på s. 19.  
• Noen av kompetansemålene på Vg2/Vg3 ber deg undersøke hvordan ulike tekster framstiller 

menneske, natur og samfunn. Hvor i Appelltips finner du hjelp til dette? 

Kapittelstruktur  
Alle kapitlene i Appell følger en fast kapittelstruktur vi har kalt opplev, forklar det, forstå det og 
oppdrag. Opplev er en førlesingsaktivitet som hjelper deg å forstå hva kapitlet handler om. Forklar 
det er fagstoff, mens i forstå det får du en eller flere eksempeltekster som viser hvordan du kan 
anvende fagstoffet på konkrete tekster. Oppdragene som avslutter hvert kapittel består av aktiviteter 
knyttet til fagstoff, kurs og tekster i tekstsamlingen.  

Aktivitet: Gjør deg kjent med kapittelstrukturen i Appell:  

• Opplev: Slå opp på kapittelstarten i kapitlet Romantikken og nasjonalromantikken s. 62 og les 
spørsmålene i margen. Hva får du inntrykk av at mye av den romantiske og 
nasjonalromantiske diktningen handler om etter å ha lest disse spørsmålene?  

• Forklar det: Skumles om Nasjonalromantikken på s. 72 og 73. Skriv ned fem opplysninger 
som kjennetegner denne perioden.  

• Forstå det: Les piltekstene i marg til «Ja, vi elsker dette landet» s. 78 og 79. Hva handler disse 
om, og hvordan kan disse hjelpe deg å få en bedre forståelse for nasjonalsangen? 

• Oppdrag: Les deretter gjennom de fem oppdragene til kapitlet på s. 80 og 81. Hvilket av disse 
oppdragene syns du virker mest spennende å jobbe med?  
 

Kurs 
Appell har en egen kursdel som er meningen du skal ha mye nytte av de kommende to skoleårene. Bli 
bedre kjent med den allerede nå. Her følger noen oppgaver som hjelper deg i gang:  

• Les s. 309 og svar på hvordan kursdelen kan bidra til å gi deg støtte, inspirasjon og mestring.  
• Bla deg gjennom kursdelen og velg deg ett eller to kurs som du tror du vil ha nytte av.  
• Studer kurset Sammenlikning av tekster s. 326 til 331. Hva inneholder kurset og hvordan kan 

du bruke dette når du selv skal sammenlikne tekster. 
• Hvilke kurs har modelltekster?  
• Hvilke kurs har skriverammer (forslag til struktur og innhold i tekster)? Kan du tenke deg 

noen fordeler og ulemper ved å bruke slike skriverammer? 
• Er det kurs du savner? Eventuelt hvilke? 

Tekstsamling  
Tekstsamlingen til Appell inneholder en rekke tekster innenfor både sakprosa og skjønnlitteratur og 
tekstene strekker seg over en tidsperiode på over 1000 år.  

• Skumles oversikten over tekstsamlingen i innholdsfortegnelsen på s. 6 og 7. Hvilke av disse 
tekstene kjenner du allerede til? 

• Er det en tekst som har en tittel du blir nysgjerrig på? Hvilken? 
• Nevn fem forfattere i oversikten som du allerede kjenner til og fem ukjente.  



• Velg deg én tilfeldig tekst og slå den opp i tekstsamlingen. Hva får du vite om forfatteren? Er 
det ordforklaringer i marg til teksten? Hva slags oppgaver er det til denne teksten? 

Og til slutt… 
• Hvor finner du oversikt over alle kildene vi har brukt i boka? 
• Hvor finner du stikkords- og forfatterregisteret? 
• Nå som du kjenner læreboka litt bedre, hva tror du at du vil ha mest nytte av?  
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