
Antall uker 
2-3 

Tema:  
 
Klar tale! Side 11-25 i Fabel 
Nynorsk grammatikk side 59-93 

Læringsstrategi 
Tankekart  
Nøkkelord 
Understrekning 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

• Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster ¤ 
• Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner… med formålstjenelig bruk av digitale verktøy  
• Skrive ulike typer tekster etter mønster fra eksempeltekster… 
•  Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på 
 

Læringsmål • Vite hva retorikk er og gjenkjenne retorikk i eksempeltekster (lytte til og samtale om) 
• Forstå og kunne bruke etos, logos og patos i egen tekst 
• Skrive en egen tale (presentere emne med formålstjenelig bruk av digitale verktøy) 
• Kjenne til språklige virkemidler som humor og gjentakelser 
• Framføre en tale  (presentere emne med formålstjenelig bruk av digitale verktøy) 

 
Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Holde en tale – muntlig presentasjon 
Skrive tale 
Nynorsk grammatikkprøve (substantiv, pronomen, adjektiv, sterke/svake verb), evt sette om tekst fra bokmål til nynorsk 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Eleven framstår som troverdig i sin tale, både muntlig og skriftlig. Har disponert talen oversiktlig og argumenterer godt 
for sine meninger med eksempler. Eleven kan bruke virkemidler og vekker mottakerens følelser. 
 Eleven har god kontakt med publikum og snakker høyt og tydelig frigjort fra manus. 
 
Eleven har svært god forståelse for nynorsk grammatikk. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Eleven framstår som ganske troverdig i sin tale, både muntlig og skriftlig. Har prøvd å disponere talen oversiktlig og  
klarer til en viss grad å  argumentere godt for sine meninger. Har få eksempler. Eleven kan bruke noen virkemidler og 
vekker mottakerens følelser. 
 Eleven har god kontakt med publikum og snakker høyt og tydelig, men bruker manus. 
 
Eleven har ganske god forståelse for nynorsk grammatikk. 



Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Eleven prøver å være troverdig i sin tale, både muntlig og skriftlig. Har ikke disponert talen og bruker enkle argumenter 
uten særlige eksempler. Eleven vekker mottakerens følelser i liten grad. 
 Eleven har kontakt med publikum og snakker ganske høyt og tydelig. Må bruke manus – leser opp. 
Eleven har vansker med nynorsk grammatikk. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan Tekstbehandling/bruk av its learning/bruk av kilder 

 

 

Antall uker 
2-3 

Tema:  
Argumenterende tekster side 
119-135 i Fabel 
Nynorsk grammatikk 
 

Læringsstrategi 
Tokolonne 
Strukturert tankekart 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

• Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster 
• Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner… med formålstjenelig bruk av digitale verktøy  
• Skrive ulike typer tekster etter mønster fra eksempeltekster… - her argumenterende tekst 
•  gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på 
• Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt – vurdere språk og tekst 

 
Læringsmål • Gjenkjenne ulike måter å argumentere på (s 124) 

• Gjenkjenne og kunne bruke retoriske appellformer 
• Argumentere og begrunne meningene dine i egen tekst 
• Skrive debattartikkel 
• Gjenkjenne nøytrale, positive og negative ord 
• Kunne bruke tekstbindere (s 133) 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Skrive en argumenterende tekst – bruke tid i forberedelser på utforming og bearbeiding av materiell  
Skrive nynorsk tekst – inspirasjon fra tekstlesing (forsette på en tekst) 
Tentamen 



 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Eleven skriver en sak tekst som har god og fengende overskrift med innledning som presenterer tema. Hoveddelen er 
delt inn i avsnitt, og eleven argumenterer for sitt og andres syn på ulike måter og med god tekstbinding. Eleven holder 
seg til saken og drøfter temaet for teksten. Eleven skriver en avslutning som konkluderer og oppsummerer. 
 
Eleven skriver en kreativ fortsettelse på lest tekst med meget god tekstbinding og forståelse for nynorsk grammatikk og 
rettskriving. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Eleven skriver en sak tekst med innledning som presenterer tema. Hoveddelen er delt inn i avsnitt, og eleven 
argumenterer i noen grad for sitt og/eller andres syn på ulike måter og med varierende tekstbinding. Eleven holder seg 
til en viss grad til saken og drøfter noenlunde temaet for teksten. Eleven skriver en avslutning som i noen grad 
konkluderer og oppsummerer. 
 
Eleven skriver fortsettelse på lest tekst med god forståelse for tekstbinding og nynorsk grammatikk og rettskriving. 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Eleven skriver enkel saktekst med noen argumenter for eget syn på temaet. Hoveddelen er til en viss grad delt inn i 
avsnitt, men det mangler klar innledning og/eller avslutning.  
 
Eleven skriver fortsettelse på lest tekst, men har vansker mellom å skille bokmål og nynorsk. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan Tekstbehandling/it´s learning 

 

 

 



Antall uker 
4 uker 

Tema:  
 
Kreativ skriving side 43-55 
Å lese for å oppleve s 27-41 
Skrive godt norsk fra side 79 
(nynorsk grammatikk også) 

Læringsstrategi 
Skjema side 40 i Fabel 
Handlingsgang side 54 

Lærebok. Annet lærestoff. 
Brukte Disneys To på rømmen som utgangspunkt litterær 
samtale+finne virkemidler i film (symbolbruk) 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

• Skrive ulike typer tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder for skriving 
• Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film 
• (Framføre tolkende opplesning og dramatisering) 
• Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk…. 
• vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier 
• uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding 

Læringsmål • Elevene skal framføre muntlig en vurdering/analyse av ei bok eller en tekst og bruke strategier for presentasjon av 
leseopplevelse 

• Elevene vet hva lese mellom linjene betyr 
• Elevene kan skrive kreativt og kan planlegge, strukturere og bearbeide teksten sin  

 
Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Egenvurdering på muntlig framføring/vurdering av andres framføring 
Vurdering på muntlig framføring og tentamen  
Lage disposisjon til tekstskriving 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Eleven er reflektert i sin framstilling av sin leseopplevelse og bruker aktivt flere av de presenterte strategiene til 
presentasjon av leseopplevelse og samtale om litteratur. 
Eleven planlegger og strukturerer tanker og ideer til kreativ tekst og bearbeider produktet før innlevering. Eleven 
mestrer form (innledning, hoveddel, avslutning), innhold og grammatikk (språkvask) 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Eleven er noe reflektert i sin framstilling av sin leseopplevelse og bruker en del av de presenterte strategiene til 
presentasjon av leseopplevelse og samtale om litteratur. 
Eleven har vansker med å planlegge og strukturere tanker og ideer til kreativ tekst og bearbeider ikke  produktet før 
innlevering. Eleven mestrer til en viss grad form (innledning, hoveddel, avslutning), innhold og grammatikk (språkvask) 



Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Eleven refererer enkelt sin leseopplevelse uten å bruke de presenterte strategiene til presentasjon av leseopplevelse og 
samtale om litteratur. 
Eleven kan ikke planlegge og strukturere tanker og ideer til kreativ tekst, og bearbeider ikke produktet før innlevering. 
Eleven mestrer ikke eller i liten grad form (innledning, hoveddel, avslutning), innhold og grammatikk (språkvask) 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

Antall uker 
Egentlig hele året, men 
fokus på lesing uke 2-6 
    4 uker 

Tema:  
 
Hele Haua leser 

Læringsstrategi 
 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk….  

Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering 

  Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget 

  

  

 
 

Læringsmål Elevene skal kunne presentere tekster de velger å lese, og grunngi hvorfor en valgte nettopp denne teksten. 
Elevene skal kunne gi vurdering av teksten og gjerne sammenligne med andre type litteratur, film med mer 
(for å kunne gi en god vurdering/analyse må elevene lese og analysere, finne, kombinere og vurdere informasjonen de innhenter 
gjennom å orientere seg i store tekstmengder i ulike media) 
 



Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Samtaler om tekst 
”Trekke pinne” og fortelle 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

Antall uker 
 
5-6 uker 

Tema:  
 
Kåseri side 137-146 
Novelle side 171-189 
Eksempeltekster bak i boka 

Læringsstrategi 
 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
Bør bruke kapittel 10 om språklige virkemidler samtidig 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

• Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenlikninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne 
tekster 

• Skrive kreative…. og reflekterende……. tilpasset mottaker og formål 



Læringsmål Elevene skal lære om og skrive kåseri og novelle som teksttyper  - kunne forklare hva kåseri og novelle er og kunne typiske  
kjennetegn på dem 
Elevene skal kunne lese mellom linjene og tolke en novelle 
Elevene skal kunne bruke virkemidler som ironi, humor og overdrivelser i egen skriving 
Elevene skal kunne finne språklige bilder (metaforer, kontraster, sammenlikninger og symboler) i tekster 
 
 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Elevene skal skrive eksempeltekster – novelle blir vurdert 
Elevene skal jobbe med skrivevenn og gi/motta tilbakemeldinger på egen tekst 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Eleven skriver novelle med konsentrert handling, nødvendig komposisjon, dvs spenningskurve og vendepunkt og bruker 
en del virkemidler og språklige bilder i teksten. Det kommer fram i teksten at eleven kan lese mellom linjene, og 
novellen har en troverdig åpen slutt. 
 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Eleven skriver novelle med til dels konsentrert handling, forsøker å få inn en spenningskurve og et vendepunkt og 
bruker noen få virkemidler og språklige bilder i teksten. Eleven kan lese mellom linjene, men får det ikke tydelig fram i 
teksten. Novellen har en troverdig åpen slutt. 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Eleven skriver novelle med noe konsentrert handling, mangler spenningskurve og/eller vendepunkt. Eleven bruker 
svært få virkemidler og språklige bilder i teksten. Avslutter teksten som en fortelling eller et eventyr. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

Antall uker 
2-3  

Tema:  
 
Bildebøker s 211-229 

Læringsstrategi 
Tokolonne  

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
Skylappjenta (kortfilm og bildebok) 



Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

• Skal kunne beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av 
lyd, språk og bilder 

• Samtale om form, innhold og formål i litteratur….. 
• Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenlikninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne 

tekster 
 

Læringsmål Eleven skal kjenne igjen bildebokas typiske virkemidler, komposisjon, språklige bilder og layout, samt prøve ut disse i egenprodusert 
sammensatt tekst. 
Eleven skal tolke samspillet mellom tekst og bilde, og gi sin vurdering av budskapet. 
Elevene skal lese bilder og finne detaljer. 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Elevene skal tolke bildeboka Skylappjenta 
Elevene skal lese bildene og finne detaljer i Sinna Mann 
Elevene skal produsere sammensatt tekst – gjerne i grupper 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Eleven kjenner igjen og kan videreformidle tolkninger av bildebokas virkemidler. Eleven tolker og kan uttale seg om 
forholdet mellom tekst og bilde, og om motivet og temaet for bildeboka. Eleven er flink til å gå inn i bildene og finne 
detaljer. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Eleven kjenner igjen og kan videreformidle tolkninger av en del av bildebokas virkemidler. Eleven kan i noen grad tolke 
og uttale seg om forholdet mellom tekst og bilde, og om motivet og temaet for bildeboka. Eleven er flink til å gå inn i 
bildene og finne detaljer. 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Eleven kjenner igjen noen få virkemidler, kan for eksempel si litt om layout. Eleven tolker og kan uttale seg enkelt om 
forholdet mellom tekst og bilde, ser hva bildeboka handler om (motiv), men finner ikke tema. Eleven ser noen detaljer i 
bildene. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  



Antall uker 
 
1-2 

Tema:  
 
Å delta i sosiale medier side 230-
253 

Læringsstrategi 
 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
  

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

• forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster 

• integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig 

 
Læringsmål 

• forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster 

• integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig 

 
• god oppførsel på nettet – personvern (forklare og kunne bruke) 
• hva sosiale medier er, og hva de brukes til 
• lære om opphavsrett og hvordan bruke/oppgi kilder rett (integrere, sitere, referere i eget arbeid) 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
 
Vi kommer til å se om elevene har lært dette  i tekster og foredrag til neste skoleår 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

 

 

Fra bibliotekplan  



Fra IKT plan  

 


