
MÅLPLAN Norsk   

 
 

Emne ”Å drepe et barn” av Stig 
Dagermann 

 

Fag Norsk 
 
 Periode (Uke 7 og 8), ca 8 skoletimer. 

Kompetanse- 
mål 

• delta i utforskende samtaler 
om litteratur, teater og film 

• lese og skrive tekster i ulike 
sjangere, både 
skjønnlitterære og 
sakspregede på bokmål: 
diskusjonsinnlegg, formelt 
brev, novelle 

• formidle muntlig og skriftlig 
egne leseerfaringer og 
leseopplevelser basert på 
tolkning og refleksjon 

 
 
 
 Veier til målene:  

 

 
Du får utlevert novellen ”Å drepe et barn” av 
Stig Dagermann. 

 

1. Førlesning: Du skal reflektere over 
overskriften. 

Overskriften er ”Å drepe et barn”. Tenk deg at 
dette er en film. Hva ville denne filmen handlet 
om?  

 

2. Førlesning: Du skal reflektere over bildet 
øverst til høyre. 
 

Se på bildet. Hva ser du? Hva tror du novellen 
handler om? 

 

3.  Førlesning: Du skal reflektere over 
tekstutdrag. 

Les følgende tekstutdrag: 
 
Ingen skygge farer over kjøkkenet og likevel står 
mannen som skal drepe barnet, ved en rød 
bensinpumpe i den første landsbyen. Det er en 
lykkelig mann, som titter inn i et fotoapparat og 
i glasset ser han en liten blå bil og ved siden av 
bilen en ung pike som ler. 
 
Hva tror du kommer til å skje? 

 

4. Etterarbeid: Du skal gjennom å svare på 
noen spørsmål, kunne gjengi din forståelse av 
novellen.  

Svar på spørsmålene på arket (vedlegg 1) du har 
fått utlevert. Felles gjennomgang av svarene.  

 

5. Du skal kunne forstå at det finnes ulike 
synsvinkler når man skriver. 
Skriv kort på eget ark/dokument.  
 

1. Skriv om hva moren til barnet som blir 
drept, tenker på da hun sender henne ut 
etter sukker.  

2. Skriv om hva jenta som sitter i bilen, 
tenker på etter at de har kjørt på barnet. 

 



6. Du skal kunne forstå symbolbruk i språket. 
 

Tidlig i novellen er det skrevet: 
Ingen skygge farer over kjøkkenet…… 
 
Senere står det: 
Alle skygger er meget mørke………. 
 
Hva viser dette til? Se om du kan skrive noen 
setninger hvor du bruker symboler. 

 

7. Du skal reflektere over temaet i novella. 
  
 

Se vedlegg 2.  

8. Du skal få trening i å skrive. 
 
 
 

Carpe diem. Grip dagen. Skriv en liten historie 
om det å gripe dagen før det er for sent. Vedlegg 
3. 

 

9. Du skal få trening i å skrive et leserinnlegg. 
 
 

Se vedlegg 4.  

10. Du skal få trening i å skrive en enkel 
novelleanalyse. 
 

Se vedlegg 5.  

Vurdering: Leserinnlegg (eller annen oppgave? Opplegget inneholder flere 
skriveoppgaver – se over.)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


