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Standarder i lesing og skriving for Møvig skole. 
 
 
Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for. 
Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Gjennom lesing får elevene del i 
tekstkulturen og kan utvikle evnen til og tolke og forstå ulike tekster. 
 
Elevenes leseferdighet er på denne måten en svært viktig del av opplæringen i alle de 
teoretiske fagene. Å kunne lese innebærer ikke bare å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes 
også for å innhente informasjon, reflektere over, tolke, bruke og behandle informasjon fra for 
eksempel bilder, grafer, tabeller og kart.  
 
Alle fag har et ansvar for at elevene blir satt i stand til å forstå og delta aktivt i samfunnet vi 
lever i. Da er det nødvendig å kunne lese og samle informasjon fra oppslagsverk, aviser og 
internett, og vurdere dette kritisk. Nettopp derfor er det viktig å samordne og systematisere 
leseopplæringen i de tre årene elevene går på ungdomsskolen, slik vi har forsøkt å gjøre i 
disse standardene.  
 
På samme måte er det å kunne uttrykke seg skriftlig på norsk også et ansvarsområde i 
norskfaget. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale 
kommunikasjonsformer. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men 
det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære. I de teoretiske fagene vil derfor 
skriveferdigheten til eleven være avgjørende for i hvilken grad denne er i stand til å mestre de 
oppgaver de blir stilt overfor. Skriftlig uttrykksevne vil for eksempel si å kunne reflektere 
over meningsinnholdet i tekster, bilder og film, og å kunne sammenligne, argumentere og 
drøfte verdier i informasjon og kilder, i hypoteser og i modeller.  
En standardisering av utviklingen av disse ferdighetene er derfor nødt til å omfatte flere fag 
enn bare norskfaget, noe vi har prøvd å ta høyde for i dette arbeidet.  
 
Standardene er laget med utgangspunkt i Kunnskapsløftet og de kommunale standarder.  Vi 
har funnet det hensiktsmessig å dele både lese- og skriveferdighetene elevene skal tilegne seg 
inn i fire kategorier. I en kategori har vi samlet de ferdighetene vi menes at elevene må trenes 
i kontinuerlig gjennom det treårige skoleløpet. Deretter har vi prøvd å vise hvordan vi på 
Møvig skole deler opparbeidet med lese- og skriveferdigheter år for år.  
 
Vi håper og tror at disse standardene vil være til hjelp for lærere i arbeidet med å utvikle 
årsplaner, ikke bare i norskfaget, men i alle de teoretiske fagene, hvor lesing og skriving er 
sentrale ferdigheter. Forhåpentligvis vil de også være til nytte for alle som ønsker å få innsyn i 
hvordan vi til enhver tid arbeider med å utvikle disse ferdighetene hos våre elever. 

Møvig skole standard i lesing og skriving    



 
Lesestandarder for 8. trinn Møvig skole 

                                                  
Mål Tiltak Vurdering 
   
Leseteknikk og 
leseforståelse. 
 
 

 
Kurs i studieteknikk/ leseteknikk. Elevene skal også lære å ta notater, nøkkelord/ 
setninger og de skal lære seg å anvende ordbok. 
 

 
Test i bruk av ordliste. Tester 
hvert år som vurderer elevenes 
lesehastighet og leseforståelse. 
Egenvurdering i forbindelse med 
prøver og lignende.   
 

Leselyst. 
 
 
 

Bibliotekskurs. Stillelesning/ lesetimer. (Bøker etter eget valg) 
 

Bokpresentasjon muntlig eller 
skriftlig. Bokplakat.  
 

Kunne lese og forstå 
tekster i ulike sjangere. 
 

Arbeide med tegneserier, eventyr, sagn, fortellinger, noveller, dramatekster m.m. Dramatiseringsoppgaver og 
muntlige/ skriftlige presentasjoner.  
 

Kunne lese og forstå 
tekster fra ulike 
litterære tidsepoker. 
 
 
 

Arbeid med tekster fra norrøn tid, renessansen, barokken og opplysningstida. 
 

Muntlige og skriftlige prøver i 
litteraturhistorie. Leksehøring. 
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Lesestandarder for 9. trinn Møvig skole 

                                                  
Mål Tiltak Vurdering 
 
Lese, behandle og 
bruke avistekster.  
 

 
Lese avistekster digitalt og i papirutgave. Høytlesning og diskusjoner av aktuelle 
temaer.  
 

 
Sammendrag, rapport, 
stiloppgaver på bakgrunn av 
aktuelle tekster. Muntlig 
presentasjon.  
 

Bli kjent med det 
nynorske språket. 
 
 

Lese nynorske tekster i ulike sjangere.  
 

Oppgaver i forbindelse med de 
ulike tekstene.  
 

Systematisk 
begrepsinnlæring.  
 

Forklaring og nedtegnelse av nødvendige begreper under arbeid med fagtekster i 
de ulike fagene.  
 

Grad av begrepsimplementering 
vurderes i henhold til Blooms 
taksonomi.  
 

Kunne lese og forstå 
tekster i ulike sjangere.  
 
 
 

Arbeide med resonnerende tekster, essay, kåseri, viser, rocketekster, dikt, 
leserinnlegg, sammensatte tekster (informasjons og underholdningsmedier, 
reklame og kunst).                       
 

Skriftlige innleveringer av tekst i 
ulike sjangere. Høytlesning.  
 

Kunne lese og forstå 
tekster fra ulike 
litterære tidsepoker.  
 
 

Arbeide med tekster fra romantikken, nasjonalromantikken, realismen og 
naturalismen. 
  

Muntlige og skriftlige prøver i 
litteraturhistorie. Leksehøring.  
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Lesestandarder for 10. trinn Møvig skole 

                                                  
Mål Tiltak Vurdering 
   
Kunne lese og forstå 
tekster fra ulike 
litterære epoker. 
 
 

 
Arbeide med tekster fra nyromantikken, modernismen og vår egen tid.  
 

 
Muntlige og skriftlige prøver i 
litteraturhistorie. Leksehøring. 
 

Kunne lese og forstå 
ulike sjangere. 
 

Bli kjent med dramaets egenart og oppbygging, med utgangspunkt i Henrik 
Ibsens skuespill.  
Lese og arbeide med moderne lyrikk. 
 

Dramatiseringsoppgaver, 
diktanalyse. 
 

Kritisk lesning. Lese og gjennomgå tekster fra forskjellige informasjons- og 
underholdningsmedier ( avis, reklame, tidsskrifter, film, kunst). 
 

Samtaler og tilbakemeldinger på 
elevenes analyser av de ulike 
tekstene, og deres virkemidler.  
 

Forståelse av nynorske 
tekster. 
 
 

Lese nynorske tekster i ulike sjangere.  
 

Oppgaver i forbindelse med de 
ulike tekstene. 
 

Kunne nyttiggjøre seg 
informasjon fra 
fagtekster på internett. 
 
 

Arbeidsoppgaver som trener elevene i å hente ut og sortere informasjon fra 
fagtekster på internett. Også nødvendig som trening frem mot ny 
eksamensmodell. 

Skriftlige innleveringer, deriblant 
heldagsprøve.  
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Skrivestandarder for 8. trinn Møvig skole 

 
Mål Tiltak Vurdering 
   
Skriveglede. 
 
 

 
Inviterer elevene med på lystbetonte skriveopplevelser som skrivestafett, 
rekkestil, femtistubb, alfabetstil og lignende. Fokus på fortelling som sjanger.  
 

 
Kreativitet belønnes.  
 

Sjangerkunnskap. Gjøre elevene kjent med sjangerne eventyr, fortelling, novelle, rapport, intervju, 
artikkel, leserinnlegg, foredrag. Elevene skal kunne bruke noen av disse sjangerne 
i egen tekstproduksjon.  
 

Skriftlige innleveringer  og 
muntlige foredrag i alle fag.  

Formidle 
leseopplevelser. 
 

Lære å skrive gode bokanmeldelser.  
 

Korte skriftlige tilbakemeldinger. 
 

Fine arbeidsbøker. 
 
 
 

Lære elevene hvordan en arbeidsbok skal se ut i de ulike fagene.  
 

Innlevering av arbeidsbøker. 
Kommentarer fra lærer.  
 

Lage og bruke egen 
regelbok (faktabok). 
 
 

Elevene skal lære seg å lage regelbok i fag som matematikk, norsk (nynorsk) og 
engelsk. De skal også trenes i å nyttiggjøre seg disse bøkene under arbeid med 
egne tekster.  
 

Muntlige tilbakemeldinger fra 
lærer. 
 

Tekststruktur. 
 
 
 

Elevene skal lære seg tegnsetting, bruk av avsnitt, direkte tale, marg og 
overskrift. 
 

Inngår i vurderingen av alle 
skriftlige arbeider. 
 

Kildebruk. 
 
 

Elevene skal lære kildekritikk. De skal også lære å føre kildeliste som en del av 
arbeidet med større skriftlige arbeider, som f.eks. prosjektoppgaver. 
 

Kildebruk og føring av kildeliste    
inngår som en del av vurderingen 
av større skriftlige arbeider.  
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Skrivestandarder 9. trinn Møvig skole 
 
Mål Tiltak Vurdering 
 
Skrive nynorsk.  
 
 

 
Skrive enkle nynorske tekster. Lære rettskrivingsregler og opparbeide seg 
ordforråd.  
 

 
Prøver og stiler. Heldagsprøve til 
våren.  
 

Bruke språklige 
virkemidler i eget 
skriftlig arbeid. 
 
 
 

Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og 
sammenligninger, symboler og språklige bilder i egne tekster.   
 

Inngår i vurdering av skriftlig 
arbeid. 
 

Sjangerkunnskap.  
 
 
 

Større fokus på novellesjangeren. Arbeid med sakspregede tekster                         
(argumenterende/ resonnerende tekster som artikler, essay, kåseri). Elevene skal 
også produsere egne tekster i disse sjangerne. 
 

Stiloppgaver. Heldagsprøver. 
 

Skrive bedre 
skjønnlitterære tekster.  
 
 
 

Lære å skildre natur, miljø og personer. Lære å skrive dialog.  
 

Inngår i vurdering av skriftlig 
arbeid. 
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Skrivestandarder 10. trinn Møvig skole 
 
Mål Tiltak Vurdering 
 
Kunne anvende ulike 
brukssjangrer.  
 
 

 
Bli kjent med og bruke brukssjangrer som personlig og formelt brev, dagbok, 
søknad, biografi, reiseskildring, anmeldelse.  
 

 
Tilbakemeldinger på skriftlige 
innleveringer og muntlige 
presentasjoner. 
 

Anvende digitaliserte 
tekster i skrivearbeid. 
(Øvelse frem mot 
eksamen). 
 

Sortere og nyttiggjøre seg informasjon fra digitaliserte tekster i egne skriftlige 
arbeid.  
 

Stil. Heldagsprøve. Eksamen. 
 

Skrive nynorsk. 
 
 
 

Lære å skrive nynorske tekster i alle aktuelle sjangere. Videre arbeid med 
rettskriving og ordforråd.  
 

Skriftlige prøver og stiler. 
Heldagsprøve. 
 

Sjangerlære. 
 

Videreutvikle kunnskap om skjønnlitterære og sakspregede sjangere elevene har 
blitt kjent med tidligere. Fokus på drama og lyrikk. 
 

Inngår som del av vurdering av 
stiler og heldagsprøver. 
 

Prosjekt og tema-
arbeid. 
 

Elevene skal levere minst ett større skriftlig arbeid, i ett eller flere fag.  
 

Prosjektet vurderes ut fra faglig 
innhold, men også ut i fra 
språkføring og kildebruk.  
 

   
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Møvig skole standard i lesing og skriving        7 


	MØVIG SKOLE
	Lesestandarder for 8. trinn Møvig skole
	Lesestandarder for 9. trinn Møvig skole
	Lesestandarder for 10. trinn Møvig skole
	Skrivestandarder for 8. trinn Møvig skole
	Skrivestandarder 9. trinn Møvig skole
	Skrivestandarder 10. trinn Møvig skole


