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Uke Tema Aktiviteter Vurdering Kompetansemål 

34   Ingen undervisning     

35 Introduksjon til norsk 

Studieteknikk 

Lære å skrive logg: HVA-
HVORDAN-HVORFOR  
  

  •       Øve lesestrategier, lage tankekart 

  

36 Eventyr 
  
  

Høytlesning av de mest kjente, 
norske eventyrene. Kreative 
oppgaver gis 
  
  

  
  

•       Eventyr, sagn, myte, fabel i forbindelse 
med sjangerlære 

  

  

37 Eventyr 
  

Hva kjennetegner eventyr? 
Virkemidler 
  
  

  •        Lese korte utdrag av eldre litteratur 

  

38 Myter 
  

Kjente norske myter 
Hvordan oppstår myter? 

Hvilke myter finnes i dag? 

  

Skrive eventyr, skriftlig 
vurdering. 
  

•       Litteraturbaserte oppgaver 

•       Større skjønnlitterære fortellinger 



    

  

  

  

39 Fabler 
  
Biblioteket 
  
  

Hva er en fabel? 

  
Hvordan bruke skolens og 
byens bibliotek. Lånekort mm. 
  
  

  
  
Lese bok X: Hver elev får et 
leseeksemplar (varighet 4 
uker). 

•         Fortellinger fra norsk og europeisk 
middelalder 

•       Skrive gjenfortellinger fra litterære tekster; 
bokma¿l og nynorsk 

  

40 HØSTFERIE       

41   
Muntlighet 
Argumentasjon 

  

  
Kap. 12 

Hva er et argument? 

  •       Muntlige framlegg og presentasjoner 

  

42   
Muntlighet 
Argumentasjon 

  
  

  
Kap. 12 

  
Vi ser på ulike argumenter 

    

43   
Muntlighet 
Retorikk 

  
  

  
Kap. 12 

Retoriske virkemidler 
  
  

    

44 

  
  
Muntlighet 

  
Kap. 12 

  •       Lese og skrive bokanmeldelser 



  Appell 
  

Hva er en appell? 

  
  

Skrive og presentere 
bokanmeldelse 

•       Fortelle fra og om bøker 

  

45 Muntlighet 
Appell 

Hvordan holder man en appell 
eller et foredrag? 

    
  

46 Muntlighet 
Presentasjoner 
  

  
  

Presentasjoner 
m/tilbakemelding 

  

47 Ordklasser og 
rettskriving 

  
Nynorsk 

    •       Repetisjon av ordklasser og 
setningsanalyse 

  

HP Teater Dramatisering: 
BRØDRENE LØVEHJERTE 

  

  •       Dramaøvelser 

  

48 Ordklasser og 
rettskriving 

  
Nynorsk 

    •       Setningslære, tegnsetting 

  

HP Teater Dramatisering: 
BRØDRENE LØVEHJERTE 

  •       Samtale, bearbeidelse, dramatisering 

  

49   
Nynorsk 

    •       Rettskrivingsøvelser 

•       Varierte ma¿ter a¿ beskrive gjenstander, 
bilder, hendelser 

  

HP Teater Dramatisering:      



BRØDRENE LØVEHJERTE 

50 Ordklasser og 
rettskriving 

  
Nynorsk 

    •  Fremmedord, synonymer, antonymer 

  

HP Teater Dramatisering:  
BRØDRENE LØVEHJERTE 

Premiere! 

    

51 Skjønnskrift Vi bruker fyllepenn til å lage 
julekort mm. 
  

    

•       Pleie en personlig ha¿ndskrift 

HP Fantasy og sci-fi George Lucas: Star Wars, bl.a. 

  
    

52 JULEFERIE       

1 JULEFERIE       

2 Fantasy og sci-fi C. S. Lewis: Løve, heksa og 
klesskapet 
J.K. Rowling: Harry Potter 
1984: George Orwell 
Roald Dahl: Heksene 

J.R.R. Tolkien : Ringenes Herre 

Jonathan Swift: Gullivers reiser 
  
  

Elevene leste eldre 
ungdomsroman (Varte 5 
uker)  
  

•       Sjangerlære, fiksjonslitteratur 

•       Spra¿klige virkemidler og stil 

  

3 Fantasy og sci-fi Forfatternes biografier vil bli 
trukket frem. 

  •       Litteraturhistorie gjennom 
forfatterbiografier 

•       Biografier for fortelling, lesning og drøfting 



  

4 Nynorsk     •       Referere og diskutere innhold i litteratur 
og i ulike medier 

  

5 Fantasy og sci-fi       

6 Fantasy og sci-fi 
  
Biblioteket II 
  

  Innlevere egenskrevet fantasy-
fortelling 

  
  
Lese bok X: Hver elev får et 
leseeksemplar (varighet 4 
uker). 
  

  

8 VINTERFERIE       

9 Medier 
  

Lære å hente informasjon fra 
aviser. 

  •       Diskusjon om aktuelle problemer og 
hendelser 

•       Referere og diskutere innhold i litteratur 
og i ulike medier   

•       Drøfte aktuelle spørsma¿l 

  
10 Kildekritikk 

Fake news 
Oppøve evnen til å være 
kildekritiske 

  •       Kildesøk; øve kildekritikk 

  

11 Kilder Å navngi kildene sine     



  

12 Delta på nett 
  
  
Nynorsk 

  

«Alltid pålogget», sosiale 
medier. Digital folkeskikk 

Skrive bokanmeldelse   

13 Påskeferie       

14 Argumentasjon 

  
Litt rep. fra 1. sem. Hvilke tyoer 
argumenter finnes? Vi lærer å 
gjenkjenne dem i enda større 
grad. Lærer å argumentere. 

  •       Oppbygging av fagtekster 

  

15 Argumentasjon Skrive egen tekst hvor vi 
argumenterer for ett ståsted. 
  

    

HP Dikt & ballade Lese dikt 
Bli kjent med dikt og 
dikterbiografier 
Ta bilde til dikt 
Skrive egne dikt 
Skrive egne sangtekster 
  

  •       Dikt og lesestykker fra eldre og nyere tid, 
nynorsk og bokma¿l 

•       Fortellende dikt, ballader 

  

  

16 Argumentasjon   Skrive fagtekst og/eller 
leserinnlegg. 
  

  

HP Dikt & ballade       

17 Argumentasjon   Tilbakemelding/revidering.   



HP Dikt & ballade Fremføre dikt 
Dramatisere dikt 

  •       Høytlesing av dikt og prosatekst; vekt pa¿ 
formidling 

•       Dramaøvelser 

  

18 Argumentasjon   Innlevering m/skriftlig 
vurdering 

  

19 Fortellinger Kjennetegn og virkemidler   •       Utvikle tekster i forskjellige sjangre og 
modaliteter 

•       Spra¿klige virkemidler og stil 

•       Skriveøvelser for a¿ berike spra¿ket 

  

  

20 Skrive fortelling       

21 Fotografere 

Lage fotofortelling 

Hva er sammensatte tekster? 

Bilder og tekst sammen 

Tilbakemelding fra medelev 
(og lærer). Eleven reviderer. 

•       Presentere ferdige og uferdige tekster for 
medelever; gi og ta imot respons 

  

22 Presentere 
fotofortelling 

Presentere bildefortelling til 
klassen 

Skriftlig vurdering på tekst og 
muntlig presentasjon. 

  

23 Buffer       

24 Avslutning       

  

  



•      Hovedfagsperioder er marker i gult (dobbelttime norsk, i tillegg gjelder de ukentlige fagtimer) 

•      Endringer vil forekomme. Oppdaterte årsplaner legges ut på iSkole eller sendes ut per epost. 

•      Samtale og drøfting av dagsaktuelle tema vil finnes sted i undervisningen. Mediebildet og hva som skjer i verden vil 
danne utgangspunktet for disse samtalene. 

•      Alle elever leser én roman hvert semester. Læreren velger bok til den enkelte. Det settes av tid til å diskutere boken 
samt skrive enkel bokanmeldelse. 

•      En liten andel tekster vil være på nynorsk, svensk eller dansk, dette iht. den nye læreplanen 

•      I en del fagtimer vil jeg  lese høyt fra en skjønnlitterær bok, ca. 15-20 minutter 

 


