
ÅRSPLAN 2019-2020 

Fag: Norsk 

Klasse: 8.trinn 

Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-35 • Vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

• Presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med relevant 

terminologi og formålstjenlig bruk 

av digitale verktøy og medier 

• Lytte til, oppsummere hovedinnhold 

og trekke ut relevant informasjon i 

muntlige tekster. 

Muntlig kommunikasjon.  

Øve på å kommunisere  

Diskusjon, samtale, lytting.  . 

36-38 • Skrive ulike typer tekster etter 

mønster av eksempeltekster og andre 

kilder 

• Uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

Skrive små tekster. 

Starte arbeidet med 

«Boka om meg selv». 

Arbeid med lesemåter. 

 

Skrive og lese korte og lengre 

tekster, sammen og alene.  

 

 

Skriftlig innlevering 

på hovedmål. 

 

 

 



39-40 • Vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

• Presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med relevant 

terminologi og formålstjenlig bruk 

av digitale verktøy og medier 

Arbeide med å bli trygg 

på presentasjoner i 

klassen   

Lage og fremføre en kort 

presentasjon.  

Kort presentasjon i 

klassen. 

 

 

41 Høstferie    

42-46 

 

 

 

 

 

• Skrive ulike typer tekster etter 

mønster av eksempeltekster og andre 

kilder 

• lytte til, oppsummere hovedinnhold 

og trekke ut relevant informasjon i 

muntlige tekster 

• Lese og analysere et bredt utvalg 

tekster i ulike sjangere og medier på 

bokmål og nynorsk og formidle 

mulige tolkninger 

Skjønnlitterær 

skriveperiode med fokus 

på noen fortellermåter: 

- skildring 

- tankereferat 

- direkte tale 

- handling 

 

Fagsamtaler. Temaord. 

 

- Fokus på førlesing 

- Lese ulike 

skjønnlitterære tekster: 

 

Erna Osland: Kniv 

Frode Grytten: Fantomteikning 

Arne Berggren: Du vet aldri 

 

Ivar Espenes: Nesten i mål 

 

- Gjenkjenne de ulike 

fortellermåtene 

- Fokus på fagsamtaler 

 

- Skriftlig 

innlevering på 

hovedmål 

 

- Innlevering av 

fagsamtaler. 

 

 

 

 

46-48 

 

• Presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster og 

noen klassiske tekster i norsk 

litteratur 

Lesing av norrøn 

litteratur, Tekster 1, s. 

26-61 

- Lese, dramatisere og 

tegne norrøne tekster.  

 



49-51 • Presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster og 

noen klassiske tekster i norsk 

litteratur 

Repetisjon til fagdag. 

Lesing av fellesbok 

8.trinn.  

Thomas Enger: 

Killerinstinkt 

Repetere Fagdag 

52 Juleferie    

1-2 • Beskrive samspillet mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte tekster, 

og reflektere over hvordan vi 

påvirkes av lyd, språk og bilder. 

 

Filmanalyse - Se en film og jobbe 

med virkemidler. 

 

Film: Bølgen 

 

3-6 • Bruke grammatiske begreper til å 

sammenligne nynorsk og bokmål 

• Skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

• Uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

Sidemål 

 

 

Skrive og lese tekster på 

sidemål 

 

 

Innlevering av 

sidemålstekst i uke 6 

 

 

 

 



7-8 • Skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

• Uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

• Forklare og bruke grunnleggende 

prinsipper for personvern og 

opphavsrett ved publisering og bruk 

av tekster 

Argumenterende tekst. 

Rettskriving 

Skrive leserinnlegg og 

debattinnlegg 

Innlevering av 

debattinnlegg uke 11 

 

 

 

 

9 Vinterferie    

10-11 • Skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

• Uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

• Forklare og bruke grunnleggende 

prinsipper for personvern og 

opphavsrett ved publisering og bruk 

av tekster 

Argumenterende tekst. 

Rettskriving 

Skrive leserinnlegg og 

debattinnlegg 

Innlevering av 

debattinnlegg uke 11 

 

 

 

 

12-14 • Beskrive samspillet mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte tekster, 

og reflektere over hvordan vi 

påvirkes av lyd, språk og bilder 

• Gjenkjenne virkemidlene humor, 

ironi, kontraster og 

Tegneserie 

 

 

Lese og lage tegneserier  

 

 



sammenligninger, symboler og 

språklige bilder og bruke noen av 

dem i egne tekster 

• Skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Påskeferie    

17-20 

 

• Gjenkjenne virkemidlene humor, 

ironi, kontraster og 

sammenligninger, symboler og 

språklige bilder og bruke noen av 

dem i egne tekster 

Eventyr 

Virkemidler og enkel 

analyse 

Lese, skrive og analysere 

eventyr. 

Skrive og dramatisere 

et eventyr. 

21-25  Repetisjon til fagdag  Fagdag. 

Muntlig og skriftlig 

vurdering. 

 

 

Det tas forbehold om endringer! 

 


