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Uke Tema Aktiviteter  Vurdering Kompetansemål 

33  Ingen undervisning   

34 Introduksjon  Fortelling om sommerferien 
Dette skoleåret 
 
Læreboken vår  

  

35 Bli kjent med tekster 
 

  • Øve lesestrategier, lage tankekart  
• Høytlesing, øve flyt og formidling  

 

36 Bli kjent med tekster 
 

 VIKAR: Eric er fraværende. 
Skal til etterutdanning ved 
RSH 
 

• Fortelle fra og om bøker  
• Referere og diskutere innhold i litteratur og i 

ulike medier  
•  

 

37 Bli kjent med tekster 
 
 
 
Biblioteket  

Den boka, kap. 1 
 
 
 
Låne bok  

Skrive egen novelle  • Litteraturbaserte oppgaver  
• Større skjønnlitterære fortellinger 
• Eventyr, sagn, myte, fabel i forbindelse med 

sjangerlære 
• Setningslære, tegnsetting  



 
 

 

 

38 Fantasylitteratur  Den boka, kap. 1 
 

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

 

39 Fantasylitteratur Fantastisk, kap. 2  
 

 • Fortellinger fra norsk og europeisk 
middelalder  

• Skrive gjenfortellinger fra litterære tekster; 
bokmål og nynorsk  

40 HØSTFERIE    
41 Fantasylitteratur  Fantastisk, kap. 2  

Helter i film  
Dataspill 
 
 
 

VIKAR: Eric er fraværende. 
Skal til etterutdanning ved 
RSH 
 
Presentere bokanmeldelse 
 
 
 
 

• Dele leseerfaringer  
• Sjangerlære,fiksjonslitteratur  
• Muntlige framlegg og presentasjoner  
• Lese og skrive bokanmeldelser  
• Skriveøvelser for å berike språket  

 

42 Fantasylitteratur Fantastisk, kap. 2  
Framtidsvisjoner  
 

Innlevering fantasy/sci-fi 
novelle 

• Skrive med mottaker  
• Pleie en personlig håndskrift  
•  

 

43 Språk og identitet   
 

 Språk og identitet, kap. 3 
 

VIKAR: Eric er fraværende. 
Skal til etterutdanning ved 
NMBU 
 

• Litteratur knyttet til norskfaglige temaer  

 



 
 

44 
 
 

Språk og identitet   
 

Språk og identitet, kap. 3 
 

 
 

• Litteraturbaserte oppgaver  

 

45 Språk og identitet   
 

Språk og identitet, kap. 3 
 

Skrive refleksjonsnotat   
 

46 Språk og identitet   
 

Språk og identitet, kap. 3 
Intervju  
 

Presentasjon, gruppe • Muntlige presentasjoner av fagstoff og oppgaver  

 

HP Teater Lage manus   • Samtale, bearbeidelse, dramatisering  
• Biografier for fortelling, lesning og drøfting  

47 Nynorsk    • Skrive gjenfortellinger av litterære tekster på 
nynorsk  

 

HP Teater Dramaøvelser   • Dramaøvelser  

48 Nynorsk    

HP Teater Lage scenisk arrangement  
Forberedelser: scenografi, 
kostyme, musikk 

 • Fortellinger fra norsk og europeisk middelalder  

49 Nynorsk  Innlevering av nynorsk tekst  

HP Teater Gjennomgang   

50 Nynorsk    

HP Teater Gjennomgang   

51     



 
 

HP Teater 
 
Biblioteket 

PREMIERE! 
 
Låne bok 

  

52 JULEFERIE    
1 Fagtekster  

 
 

Del kunnskap, kap. 4  
 
 

 
 
 

 

2 Fagtekster & kilder  Del kunnskap, kap. 4  • Kildesøk, kildebruk, kildekritikk  

 

3 Fagtekster & kilder  Del kunnskap, kap. 4 Presentasjon bokanmeldelse • Kildesøk; øve kildekritikk  

 

4 Fagtekster & kilder Del kunnskap, kap. 4 Drøftingsoppgave 
m/oppføring av kilder 

• Skrive ulike typer fagtekster  

 
5 Dikt, mikronoveller 

og vitser 
 

Kort fortalt, kap. 5   • Fortellende dikt, ballader  
• Presentere ferdige og uferdige tekster for 

medelever; gi og ta imot respons  
• Dikt og lesestykker fra eldre og nyere tid, 

nynorsk og bokmål 

 

6 Dikt, mikronoveller 
og vitser  
 
Nynorsk 
 

Kort fortalt, kap. 5  • Dikt på svensk og dansk  
• Høytlesing av dikt og prosatekst; vekt på 

formidling  

 

7 Dikt, mikronoveller 
og vitser 
 
Nynorsk 

Kort fortalt, kap. 5 Innlevering av nynorsk tekst 
 

• Språklige virkemidler og stil  

 



 
 

8 VINTERFERIE    

9 Eldre litteratur   • Lese korte utdrag av eldre litteratur  
• Biografier for fortelling, lesning og drøfting 

• Litteraturhistorie gjennom forfatterbiografier  

 

10 Eldre litteratur  
 

Skrive refleksjonsnotat  • Større skjønnlitterære fortellinger  
• Fortellinger fra norsk og europeisk middelalder  

11 Refleksive tekster Er det greit?, kap. 6 
Tekster om etikk og moral 

 •  

12 Refleksive tekster 
 

Er det greit?, kap. 6 
Tekster om etikk og moral 
 

  

13  Påskeferie    

14 Refleksive tekster 
 

Er det greit?, kap. 6 
Tekster om etikk og moral 
 

  

15 Refleksive tekster Er det greit?, kap. 6 
Tekster om etikk og moral 
 

Skrive refleksjonsnotat • Oppbygging av fagtekster  

 

16 Grammatikk & 
rettskriving  

   • Videre øvelser med ordklassene  
• Fremmedord, synonymer, antonymer  

 
17 Grammatikk & 

rettskriving 
   • Setningsanalyse; subjekt, verbal, objekter og 

adverbialer  
• Repetisjon av ordklasser og setningsanalyse  

 



 
 

18 Samtidslitteratur 
 

  • Større skjønnlitterære fortellinger  

19  Nynorsk  
 

   • Rettskrivingsøvelser 

 

20  Samtidslitteratur 
 

 
 
 

Innlevering fotonovelle eller 
kortfilm basert på situasjon 
hentet fra bok eller (egen) 
novelle 

 

21 Nynorsk  
  

  

22 Eldre litteratur  
 

  • Biografier for fortelling, lesning og drøfting  

 
23 Eldre litteratur  

 
 Ind. presentasjon 

m/utgangspunkt i nyere eller 
eldre litteratur 

 

24 Eldre litteratur  
 

   

25  Avslutning     

 

 

• Hovedfagsperioder er marker i gult (dobbelttime norsk)  

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

• Samtale og drøfting av dagsaktuelle tema vil finne sted i undervisningen. Mediebildet og hva som skjer i verden vil 

danne utgangspunktet for disse samtalene 



 
 

• Alle elever leser flere romaner i løpet av skoleåret. Ved minst én utlevering av bok, vil boken bli valgt læreren, ellers 

velger eleven selv.  Det settes av tid til å diskutere boken samt skrive enkel bokanmeldelse 

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

• Hovedlærer, Eric Winther, skal på etterutdanning i uke 36, 41 og 43. Ingvild som er assistentlærer vil da overta 

undervisningen i tråd med årsplanen 

• Valg av teaterstykke avgjøres ila våren 2021 i samråd med klassen  

 


