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Fag:  Norsk       Skoleår: 2019/2020          Trinn: 8.trinn 
 

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmåter Vurdering 
34-35 Lese- og 

læringsstrategier 

• BISON 

• Tankekart 

• Nøkkelord 

 

Skrivetrekanten 

Formål med skriving 
 

Grammatikk (og/å+++) 

Sidemål (nynorsk)  
  

Samtidstekster og 

litterær samtal 

• orientere seg i store tekstmengder på 

skjerm og papir for å finne, 

kombinere og vurdere relevant 
informasjon i arbeid med faget  

• planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 
dem underveis i prosessen ved hjelp 

av kunnskap om språk og tekst 

• 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 
 

 

- nevne ulike strategier for å tilegne seg 

læring 

- bruke ulike strategier for å tilegne seg 
læring 

- forklare hva skrivetrekanten går ut på 

- generell rettskriving og grammatikk 
- kunne lese ulike tekster på nynorsk og 

gjenfortelle innholdet 

Kontekst Basis 
Les 1 

 

- lage plakater med ulike 

lese – og læringsstrategier 
(lamineres og henges 

opp) 

 

Sidemål: 

- introduksjon 

- Lese en tekst på nynorsk. 

Elevene plukker ut ord 
som er annerledes enn 

bokmål. Disse ordene 

skal de så lage egne 
setninger/avsnitt med.  

 

Lage små 
oversettelsesoppgaver (med 

ferdig fasit) 

Informativ plakat 

36-37 Lytting og muntlig 

kommunikasjon 

• Holde en muntlig 

presentasjon 

• Evne til å lytte  

• Fagsamtaler  

 

Grammatikk (da/når+++) 

Sidemål (nynorsk)  
 

Samtidstekster og 

litterær samtale 
 

• lytte til, oppsummere hovedinnhold 

og trekke ut relevant informasjon i 

muntlige tekster 

• delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

• vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

- Kjenne til regler for samtaler i klasserommet 

- generell rettskriving og grammatikk 
- kunne lese ulike tekster på nynorsk og 

gjenfortelle innholdet 

Kontekst Basis 

Les 1 
Tekster 1-4 

 

Sidemål: 

- Lese en tekst på nynorsk. 
Elevene plukker ut ord 

som er annerledes enn 

bokmål. Disse ordene 
skal de så lage egne 

setninger/avsnitt med. 
Lage små 

oversettelsesoppgaver (med 

ferdig fasit) 

Holde en presentasjon om et 

valgfritt tema 
 

38-40 Skriftlig kommunikasjon 

• Informativ tekst 

 
Grammatikk 

Sidemål (nynorsk)  

 
Samtidstekster og 

litterær samtale 

• skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 
begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

 

 

- Skrive en tekst som informerer 
- Kunne lage struktur ved hjelp av tittel, 

innledning, hoveddel, avslutning og avsnitt 

- Vite hva tema- og kommentarsetninger er 
- generell rettskriving og grammatikk 
- kunne lese ulike tekster på nynorsk og 

gjenfortelle innholdet 

Kontekst Basis 
Les 1 

Tekster 1-4 

 

  

41 Høstferie 
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42-44 Muntlig kommunikasjon 

• Samtaler om 

litteratur 
 

Grammatikk 

Sidemål (nynorsk)  
 

Samtidstekster og 

litterær samtale 
 

• lytte til, oppsummere hovedinnhold 

og trekke ut relevant informasjon i 

muntlige tekster 

• delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

• vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

- generell rettskriving og grammatikk 
- kunne lese ulike tekster på nynorsk og 

gjenfortelle innholdet 

Kontekst Basis 
Les 1 

Tekster 1-4 

 

45-46 Bokprosjekt • 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 
 

- lese ulike type tekster og formidle form og 

innhold 
  

47-51 Skriftlig kommunikasjon 

• Fortelling  

 

Grammatikk 

Sidemål (nynorsk)  
 

Samtidstekster og 

litterær samtale 

 

• orientere seg i store tekstmengder på 

skjerm og papir for å finne, 
kombinere og vurdere relevant 

informasjon i arbeid med faget 

• lese og analysere et bredt utvalg 

tekster i ulike sjangere og medier på 

bokmål og nynorsk og formidle 
mulige tolkninger 

• skrive ulike typer tekster etter 

mønster av eksempeltekster og andre 
kilder 

• gjenkjenne virkemidlene humor, 

ironi, kontraster og sammenligninger, 

symboler og språklige bilder og bruke 

noen av dem i egne tekster 

• planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 
dem underveis i prosessen ved hjelp 

av kunnskap om språk og tekst 

• uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

- generell rettskriving og grammatikk 

kunne lese ulike tekster på nynorsk og 

gjenfortelle innholdet 

Kontekst Basis 

Les 1 

Tekster 1-4 

 

 Juleferie 
1-2 Muntlig kommunikasjon 

• Fagsamtale om 

litteratur og film 

• Presentasjoner 

 

• lytte til, oppsummere hovedinnhold 

og trekke ut relevant informasjon i 
muntlige tekster 

• samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

- Kjenne til ulike måter å kommunisere muntlig 

- Vite hvordan man skal holde en muntlig 
presentasjon (valgfritt tema) med hjelp av 

digitale ressurser 

- Bruke norskfaglige begreper som passer til 
tema 

Kontekst Basis 

 
Kontekst Basis kurs 3.3 

 

Les 1 

Fagsamtale 

Presentasjon av valgfritt tema 
 

Bruk av digitale virkemidler  
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Leseforståelse og 
strategier 

Grammatikk og 

rettskriving 
 

Samtidstekster og 

litterær samtale 

• delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

• presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med relevant 

terminologi og formålstjenlig bruk av 

digitale verktøy og medier 

 

 

3-6 Kultur, samfunn og 
litteratur: Sammensatte 

tekster: tegneserie og 

film (Dette tema får de 
også i kunst&håndverk) 

 

Leseforståelse og 
strategier 

Grammatikk og 

rettskriving 
 

Samtidstekster og 

litterær samtale 

• beskrive samspillet mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte tekster, og 

reflektere over hvordan vi påvirkes av 
lyd, språk og bilder 

 

• skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 
begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

• planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 

dem underveis i prosessen ved hjelp 

av kunnskap om språk og tekst 
 

• orientere seg i store tekstmengder på 

skjerm og papir for å finne, 

kombinere og vurdere relevant 

informasjon i arbeid med faget 

• lese og analysere et bredt utvalg 

tekster i ulike sjangere og medier på 
bokmål og nynorsk og formidle 

mulige tolkninger 

 

- Ha kunnskap om virkemidler i tegneserier 
- Finne igjen virkemidler i tegneserier 

- lage egen tegneserie hvor du bruker ulike 

virkemidler 
- Bruke norskfaglige begreper som passer til 

tema 

 

Kontekst Basis 

 
Tegneserie (tegne egen) 

 

7 Vinterferie 
8-12 Kultur, samfunn og 

litteratur: 

Litteraturhistorie: 
vikingtid (norrøn 

periode) 

 

Muntlig kommunikasjon: 

Fagsamtale om film (+ 

film som medium og 
virkemidler) 

 

Leseforståelse og 
strategier 

Grammatikk og 

rettskriving 

• orientere seg i store tekstmengder på 

skjerm og papir for å finne, 
kombinere og vurdere relevant 

informasjon i arbeid med faget 

• lese og analysere et bredt utvalg 

tekster i ulike sjangere og medier på 

bokmål og nynorsk og formidle 

mulige tolkninger 

 
• samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

• delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

- gi en definisjon på film som en sammensatt 

tekst 

- Ha kunnskap om ulike sjangre, virkemiddel og 
oppbygging av film 

- Kunne finne virkemidler i filmklipp 

- Samtale om film (form og innhold) 

- Uttrykke og begrunne egne meninger om en 

film 

- Lage en egen film (dette kommer når de skal 
dramatisere en tekst-> lage film av 

dramatiseringen) 

- Bruke norskfaglige begreper som passer til 
tema 

- Skrive tekster med god sammenheng og logisk 

struktur 

Kontekst Tekster 1 

Kontekst Basis kurs 7.3 

Tips til kortfilmer/filmklipp:  

• The Present 

• Skylappjenta (se også 

oppgaveark til denne) 

•  Søk ellers på Youtube 

etter brukbare kortfilmer 

 

Oppgaveark til fagsamtale om 
film (disk) 

 

Kontekst Basis kurs 3.3 
(Tekstbinding) 

Digital tegneserie (Gunnlaug 

Ormstunge eller Trymskvida) 

 
Bruk av digitale hjelpemidler 

 

Fagsamtale om film  

https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc
https://vimeo.com/59147477
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Samtidstekster og 

litterær samtale 

 
Finne bok til 

fordypningsoppgava 

• gi eksempler på og kommentere 

hvordan samfunnsforhold, verdier og 

tenkemåter framstilles i oversatte 
tekster fra samisk og andre språk 

 

15 Påskeferie 
13-14 

+ 

16-17 

Skriftlige 
kommunikasjon: 

informativ tekst 

(småartikler, 
informasjonsplakat, 

presentasjon) 

 
Muntlig kommunikasjon:  

Presentasjon av forfatter 

 
Leseforståelse og 

strategier 

Grammatikk og 
rettskriving 

 

Samtidstekster og 
litterær samtale 

• orientere seg i store tekstmengder på 

skjerm og papir for å finne, 

kombinere og vurdere relevant 
informasjon i arbeid med faget 

• lese og analysere et bredt utvalg 

tekster i ulike sjangere og medier på 

bokmål og nynorsk og formidle 

mulige tolkninger 

• skrive ulike typer tekster etter 

mønster av eksempeltekster og andre 

kilder 

• gjenkjenne virkemidlene humor, 

ironi, kontraster og sammenligninger, 
symboler og språklige bilder og bruke 

noen av dem i egne tekster 

• planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 

dem underveis i prosessen ved hjelp 
av kunnskap om språk og tekst 

• uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 
tekstbinding 

• presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med relevant 

terminologi og formålstjenlig bruk av 

digitale verktøy og medier 

- Skrive tekst som informerer om en forfatter 
- Presentere muntlig om en forfatter 

- Skrive en tekst som analyserer og reflekterer 

om en bok (kort bokmelding) 
- Skrive lengre tekster i et digitalt tekstprogram, 

med formelle kriterier 

- Vurdere seg selv og læringspartner 
- Bruke norskfaglige begreper som passer til 

tema 
- Skrive tekster med god sammenheng og logisk 
struktur 

Kontekst Basis kurs 4.1- 4.4 og 
1.4 

Oppgave bestående av 4 ulike 

deler: 
1. Artikkel om en 

forfatter 

2. Bokmelding om lest 
bok av forfatter 

3. Presentasjon av 

forfatter 
4. Lage en fin 

poster/plakat om 

forfatteren i Pages 
(stor skoleplakat-

mal) 

 
Kontekst Basis kurs 3.3 

(Tekstbinding) 

Informativ tekst: 
Fordypningsoppgave - 

forfatterskap 

(muntlig/skriftlig) 
 

Bokmelding 

 
Presentasjon av forfatter 

 

 
Bruk av digitale hjelpemidler  

18-22 Skriftlige 

kommunikasjon: drama 

og lyrikk: 
Heldagsprøve HM/SM 

 

Muntlig kommunikasjon: 

litterær samtale om et 

dikt og dramatisering av 

et dikt 
 

Leseforståelse og 

strategier 
Grammatikk og 

rettskriving 

 

• lytte til, oppsummere hovedinnhold 

og trekke ut relevant informasjon i 

muntlige tekster 

• samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 
tolkende opplesing og dramatisering 

• delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

• presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med relevant 
terminologi og formålstjenlig bruk av 

digitale verktøy og medier 

 

- Gi en definisjon av begrepet lyrikk 

- Ha kunnskap om det poetiske språket i dikt 

(virkemidler) 
- Finne virkemiddel i dikt 

- Skrive et eget dikt med et utvalg av virkemidler 

- Samtale om dikt (form og innhold) 

- Uttrykke og begrunne egne meninger om et 

dikt 

- Bruke norskfaglige begreper som passer til 
tema 

 

Kontekst Basis kurs 5.7, 5.8 

(drama) og 1.3 (lyrikk) 

 

Lage eget dikt m/virkemidler 

 

Litterær samtale 
 

Lage og filme en 

dramatisering av et dikt 

 

Skriftlig heldagsprøve HM og 

SM 
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Samtidstekster og 
litterær samtale 

23-24 

 
Muntlig presentasjon om 

et norskfaglig tema 
 

Leseforståelse og 

strategier 
Grammatikk og 

rettskriving 

 
Samtidstekster og 

litterær samtale 

• lytte til, oppsummere hovedinnhold 

og trekke ut relevant informasjon i 
muntlige tekster 

• samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

• delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger og saklig argumentasjon 

• presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med relevant 

terminologi og formålstjenlig bruk av 
digitale verktøy og medier 

• vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

- Kjenne til ulike måter å kommunisere muntlig 

- Vite hvordan man skal holde en muntlig 
presentasjon (valgfritt tema) med hjelp av 

digitale ressurser 

- Bruke norskfaglige begreper som passer til 
tema 

 

Kontekst Basis kurs 1.4 

Kontekst Basis kurs 3.3 
(Tekstbinding) 

 

Med utgangspunkt i hva vi har 
lært i år, skal elevene lage en 

muntlig presentasjon om et 

norskfaglig tema. Eksempel på 
dette kan være; forfatterskap, 

bok, film, tegneserie, 

litteraturhistorie, dramatisering, 
lyrikk, informative tekster, 

fortellende tekster osv.  

Muntlig presentasjon om et 

norskfaglig tema 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 


