
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standarder i norsk 
på Kringsjå skole. 

 
 
 
Kunnskapsløftet er utgangspunktet for virksomheten i de enkelte fag. I den venstre 
kolonnen nedenfor ser du målene Kunnskapsløftet setter i norsk. I utgangspunktet er 
disse målene satt opp etter hva elevene skal kunne etter 2., 4. og 7. trinn. I denne 
oversikten er målene fordelt på hvert trinn med tanke på en god progresjon. 
 
Ved valg av læreverk vil disse målene være dekket. Læreverkene foreslår metoder og 
måter en kan jobbe og lære på. Vi på Kringsjå skole velger å supplere noe av dette. Det 
kan du lese om i kolonnen til høyre.  

 
  
 



 

 
 
 
 
 

1. trinn 

 

MÅL: 
� Kan koble bokstavbilde med riktig lyd 
� Kan gjenkjenne og gjenkalle de store bokstavene 
� Kan lese enkle to og trelydsord 

 
 

Muntlige tekster   

o Leke, improvisere og 
eksperimetere med rim, 
rytme, språklyder, ord 
og meningsbærende 
elementer. 

o Kan ta ordet. 
o Kan lytte til andre. 
o Kan lytte til høytlesing 
o Uttrykke egne følelser 

og meninger 
o fortelle 

sammenhengende om 
opplevelser og 
erfaringer 

o samtale om personer og 
handling i eventyr og 
fortellinger 

o Samtale i små grupper - lytte - vente på tur - ta ordet 
o Høytlesing - elevene bør bli lest for daglig,  
o Gjette gåter og fortelle vitser. 
o Eventyr  
o Høytlesingsuker – aldersblandet høst og vår 
o Steg for steg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standarder
i norsk

på Kringsjå skole.



 

 

Skriftlige tekster   

o Kan samtale om leste 
tekster. 

o Kan snakke om 
sammenhengen mellom 
språklyd og bokstav.  

o Bli vant med å bruke 
biblioteket 

o Kan bruke noen 
bokstaver og 
eksperimentere med 
ord, i egen håndskrift og 
på tastatur. 

o Lære enkle 
læringsstrategier. (for 
eksempel tegnekart) 

o Elevene skal bli oppmerksomme på språkets 
oppbygging (Jørgen Frost 3-5 g. pr. uke.) 

o Arbeide med grunnleggende begreper. Testmatriell 
finnes på trinnet. 

o Bruk av ”storbok”  
o Bruk av nivådifferensierte lesehefter. 
o ”Dagens barn”. Felles kinolesing av navne  til barnet. 
o Dagens ord – felles kinolesing 
o ”Dagen i dag”- oversikt over dagens program. 
o Lesing og skriving går hånd i hånd. Elevene blir 

oppfordret til å ”skrive” fra skolestart 
o Å skape og skrive en tekst i fellesskap. 
o Fokusere på å innarbeide riktig blyantgrep  
o Elevene skal møte skriftspråket daglig og oppleve 

sammenhengen mellom tale og skrift. 
o De får hjelp til å skrive ned egenprodusert tekst. 
o De deltar i skriftspråkstimulerende rollelek  
o Jobbe med bokstavenes form .   
o Lære de store bokstavene. (andre halvdel av første 

skoleår)        
o Ukentlig bruk  av biblioteket 
o Elevene blir kjent med bokstavene på tastatur. Lek med 

enkle spill og ped. programmer. 
o Læringsstrategier: Ta i bruk tegnekart / tankekart 

Sammensatte tekster   

o Arbeide med tegning og 
skriving i forbindelse 
med lesing. 

o Kan uttrykke egne 
tekstopplevelser 
gjennom for eksempel 
ord, tegninger bilder, 
musikk og bevegelse. 

o Samtale om bilder. 
 

o Illustrere fortellinger og eventyr 
 

Språk og kultur   

o Kan eldre og nyere 
sanger, regler og dikt. 

o Kan undre seg over ord 
og uttrykk de møter i 
litteraturen. 

 

o Dette kommer inn gjennom aktiviteter hele året. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

2. trinn 

 

MÅL : 
� Automatisere forbindelsen mellom lyd/bokstav 

(stor og små bokstaver) 
� Kan gjenkjenne og gjenkalle de store og små 

bokstavene 
� Mot slutten av andre trinn er det et mål at 

lesehastigheten har økt og at leseforståelsen blir 
stadig bedre. 

� Elevene bør vite hva en setning er, og jobbe mot 
å klare å skrive tre til fire setninger alene ( 
data/bok). 

 

Muntlige tekster  
o Kan uttrykke egne 

følelser og meninger. 
o Kan lytte til andre og gi 

respons i samtaler, 
under framføringer og 
ved høytlesing. 

o Kan samtale om 
personer og handlinger 
i eventyr og fortellinger. 

o Kan samtale om 
hvordan valg av ord, 
stemmebruk og 
intonasjon skaper ulik 
mening i tekst. 

o Kan fortelle 
sammenhengende om 
opplevelser og 
erfaringer. 

 

o Samlinger i stor og liten gruppe i lyttekrok. 
o Steg for steg. 
o Fellesarrangementer  
o  Høytlesing 
o Fortellerstund 
o Høytlesingsuker – aldersblandet høst og vår 
 
 

 

 

 

 

 

Standarder
i norsk

på Kringsjå skole.



Skriftlige tekster  
o Kan bruke enkle 

strategier for 
leseforståelse og 
reflektere over leste 
tekster.(For eksempel 
tankekart) 

o Kan snakke om 
sammenhengen mellom 
språklyd og bokstav og 
mellom talespråk og 
skriftspråk. 

o Kan finne 
skjønnlitteratur og 
faktabøker på 
biblioteket til egen 
lesing 

o Kan bruke bokstaver og 
eksperimentere med 
ord, i egen håndskrift og 
på tastatur. 

o Kan bruke 
datamaskinen til 
tekstskaping. 

 
 

Leseutvikling: 
o Bruk av nivådifferensierte lesehefter.  
o Jevnlig bruk av høytlesingsbok 
o Ukentlig bruk av bibliotek. 
o Bruk av førlesningsteknikker for å øke leseforståelsen. 
o Bruk av gjenfortelling. 
o Gi elevene erfaringer med at tekst og bilde henger 

sammen (Billedbøker). 
 

Skriveutvikling 
o Kan skrive de store og små trykte bokstavene. 
o Elevene kan bruke ”mellomrom”.   
o Elevene bør vite hva en setning er. 
o De gjøres kjent med bruken av punktum og stor bokstav. 
o Elevene skal få øve seg i ulike sjangere         
o Utvikle skriveglede. 
o Elevene blir kjent med forskjellen mellomvokal og 

konsonant. 
o Elevene blir kjent med bruken av tankekart. 
o IKT: Elevene øver seg på bruk av tastaturet. Bruke enkle 

pedagogiske programvarer. 
o Bruk av bokstavprogram 
o Lære en ny bokstav hver uke. 
o Finskriftbok 
o Skrive tekst i fellesskap. 
o Friskriving for å skape skriveglede. 

 

Sammensatte tekster  
o Kan arbeide kreativt 

med tegning og skriving 
i forbindelse med 
lesing. 

o Kan uttrykke egne 
tekstopplevelser 
gjennom ord, tegninger, 
bilder, musikk og 
bevegelser. 

o Kan samtale om 
hvordan ord og bilder 
virker sammen i 
bildebøker og andre 
bildemedier. 

o Bruk av billedbøker. 
 

Språk og kultur  
o Kan snakke om innhold 

og form eldre og nyere 
sanger, regler og dikt. 

o Kan gi uttrykk for 
hvordan vi forstår noen 
kjente ordtak og faste 
uttrykk og forklare 
opphavet til vanlige ord 
og uttrykk. 

 

 



 
 
 
 

3. trinn 

 
Muntlige tekster  

o Kan samhandle med 
andre gjennom lek, 
dramatisering, samtale 
og diskusjoner og øver 
på regler for 
gruppesamtaler. 

o Øve på å fortelle, 
forklare, gi og ta imot 
beskjeder 

o Kan gi uttrykk for egne 
tanker og opplevelser 
om barnelitteratur og 
film. 

o Få trening i å framføre 
tekster for medelever. 

o Steg for steg.  
o Lyttekrok/fortellekrok. 
o Felles-samling i gymsal. 
o Lese bok/se film og skrive om etterpå. 
o Lese egne og andres fortellinger og dikt høyt. 
o Høytlesing 
o Høytlesingsuker – aldersblandet høst og vår 

Skriftlige tekster  
o Kan lese tilpasset 

barnelitteratur og 
fagtekster for barn. 

o Ta i bruk 
sammenhengende 
skrift. 

o Få erfaring i å skrive 
fortellinger, dikt, brev og 
sakpreget tekst. 

o Kan lage overskrift til 
tekst. 

o Utvikle og øke 
ordforrådet. 

o Kan gjenkjenne de 
språklige virkemidlene 
gjentakelse, kontrast og 
enkle språklige bilder. 

o Kan ta imot og gi 
respons på egne og 
andres tekster. 

o Kan skape, lagre og 
gjenhente tekster ved 
hjelp av digitalt verktøy. 

o Øve på å finne stoff til 
egne skriveoppgaver på 
biblioteket og Internett. 

o Damms leseunivers – nivådifferensierte lesehefter  
o Ukentlig bruk av biblioteket 
o Lesestrategier:  

� Innholdsforståelse. 
� Gjenfortelle. 
� Førlesing. 

o Læringsstrategier: 
� Styrkenotater. 
� To-kolonne-notater. 
� Før-og-etter-notater. 
� VØL - skjema 

o Penskriftbok m/linjesystem. 
o Skrivebok med egenproduserte tekster. Data og 

håndskrift. 
o 1-2 skriveøkter pr uke. 
o Lage overskrift til andres og egne fortellinger. 
o Øveord ukentlig;tematisk og ortografisk.  
o Gi en smak på  prosessorientert skriving. 
 

Standarder
i norsk

på Kringsjå skole.



Sammensatte tekster  
o Kan lage fortellinger 

ved å kombinere ord og 
bilder. (Tegneserie, 
reklame..) 

o Bli kjent med estetiske 
virkemidler i 
sammensatte tekster. 

 

o Elevene skriver egne fortellinger som de tegner til. 
o  Power point. 
o Skrive tekst på data, bruke lim-inn-funksjon for å sette 

inn bilde. 
 

Språk og kultur  
o Kan samtale om et 

utvalg norske sanger, 
fortellinger og eventyr 
og i oversettelse fra 
andre kulturer. 

o Kan uttrykke tanker om 
språk, personer og 
handlinger i ulike 
tekster. 

o Kan samtale om 
talemålsvarianter i 
Norge. 

o Kjenne til ordklasser. 
(Substantiv, verb og 
adjektiv) 

o Øve på ulike 
setningskonstruksjoner. 
(Kle på setninger, 
variere bindeord) 

 

o Lese og synge, lytte (bli lest høyt for.) Deretter samtale 
om innhold. 

o Lese, lytte. Deretter samtale om teksten. 
o Snakke om at vi kommer fra ulike deler av landet - 

dialekter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

4. trinn 
 

Muntlige tekster  
o Kan samhandle med 

andre gjennom lek, 
dramatisering, samtale 
og diskusjoner, 
praktisere regler for 
gruppesamtaler. 

o Kan fortelle, forklare, gi 
og ta imot beskjeder. 

o Kan forklare hvordan 
man gjennom språk kan 
krenke andre. 

o Kan gi uttrykk for egne 
tanker og opplevelser 
om barnelitteratur, 
teater, filmer, dataspill 
og TV-programmer. 

o Kan framføre tekster for 
medelever. 

 

o Steg for steg 
o Lyttekrok, fellessamling 
o Lesekurs; med hjelp fra spes. ped. Leder. (3uker) 
o Bokrapport 
o Fremføre foran klassen, noe eleven selv har forberedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standarder
i norsk

på Kringsjå skole.



Skriftlige tekster  
o Kan lese barnelitteratur 

og fagtekster for barn 
med flyt, sammenheng 
og forståelse for 
innholdet og beskrive 
egne litteraturvalg. 

o Kan skrive med 
sammenhengende og 
funksjonell håndskrift. 

o Kan skrive fortellinger, 
dikt, brev og sakpreget 
tekst. 

o Kan ordne tekster med 
overskrift, innledning og 
avslutning. 

o Kan beherske et 
tilstrekkelig ordforråd til 
å uttrykke kunnskap, 
erfaring, opplevelser, 
følelser og egne 
meninger. 

o Kan gjenkjenne og 
bruke de språklige 
virkemidlene 
gjentakelse, kontrast og 
enkle språklige bilder. 

o Kan vurdere og 
sammenligne egne og 
andres tekster. 

o Kan foreta 
informasjonssøk, skape, 
lagre og gjenhente 
tekster ved hjelp av 
digitale verktøy. 

o Kan finne stoff til egne 
skrive og 
arbeidsoppgaver på 
biblioteket og Internett. 

 

o Lese for å lære. 
o Leselyst 3-5 uker om våren 
o Forstå forskjell på skumlesing, oversiktslesing og 

dybdelesing 
o Penskriftbok med linjesystem; hver uke 
o Skriveøkter hver uke 
o Øveord hver uke 
o Diktat hver uke 
o Nivådifferensierte lesehefter 
o Ukentlig bruk av bibliotek 
o Høytlesingsuker – aldersblanding høst og vår 
o Avis/lesepass (avis i skolen) 
o Videreføre prosessorientert skriving- bruk PC  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammensatte tekster  
o Kan lage fortellinger 

ved å kombinere ord, 
lyd og bilde. 

o Kan drøfte estetiske 
virkemidler i 
sammensatte tekster. 

 

o Power-point 
 

Språk og kultur  
o Kan samtale om et 

utvalg sanger, regler, 
dikt, eventyr og 
fortellinger, fra fortid og 
nåtid på bokmål, 
nynorsk og i 
oversettelse fra samisk 
og andre kulturer. 

o Kan uttrykke tanker om 
språk, personer og 
handlinger i tekster fra 
dagliglivet og i 
skjønnlitterære tekster 
fra ulike tider og 
kulturer. 

o Kan beskrive likhet og 
forskjeller mellom et 
utvalg talemålsvarianter 
i Norge. 

o Kan forstå noe svensk 
og dansk tale. 

o Kan beskrive språk og 
språkbruk, ordklasser 
og deres funksjon. 

o Kan variere 
setningskonstruksjon 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. trinn 

 
Muntlige tekster  

o Opptre i ulike språkroller gjennom 
o rollespill og drama (sketsjer, skuespill), 
o opplesing (dikt, korte tekster, nyheter) 
o presentasjoner (gruppearbeid, 

tema/prosjekt) 
o Lytte aktivt til andres meninger, øve på 

å uttrykke egne standpunkt 
o Drøfte hvordan bruken av språket 

skaper holdninger til andre mennesker 
(bevisstgjøring) 

o Snakke om innholdet i skjønnlitterære 
tekster og relatere dette til egne 
opplevelser 

o Gi positive tilbakemeldinger på andres 
muntlige framføringer 

o Presentere et fagstoff muntlig 

 

o Fellessamlinger 
o Forfatterpresentasjon 
o ”Steg for steg” 
o Bokpresentasjoner/Bokanmeldelser 
o Powerpoint 
o Klasseråd  
o ”Steg for steg” 
o Utøves naturlig ved enhver framføring 

o Tverrfaglig tema-/prosjektarbeid 

Skriftlige tekster  
o Lese lengre norske og oversatte 

skjønnlitterære tekster, barnelitteratur 
og sakprosatekster på bokmål og 
uttrykke forståelse og leseopplevelser 

o Bruke varierte lesestrategier for å lese 
ulike typer tekst i ulikt tempo (se 
grunnleggende ferdigheter) 

o Referere tekster 
o Presentere egne leseerfaringer fra 

skjønnlitteratur skriftlig og muntlig 
o Gjenkjenne og uttale bokstavene som 

finnes i samisk alfabet 
o Skrive sammenhengende med en 

funksjonell håndskrift  
o Bruke erfaringer fra egen lesing i 

skjønnlitteratur og sakpreget skriving 
o Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og 

tema 
o Mestre ortografi (de vanligste 

rettskrivingsreglene),  tegnsetting 
(punktum og spørsmålstegn) og utvikle 
et variert ordforråd 

 

o ”Leselyst” om høsten 
o ”Inn i teksten” 
o Trenes jevnlig i egen ”finskriftbok” 
o ”Ukas ord” med påfølgende diktat eller 

lignende. 
o Prosessorientert skriving. 
o Tilbakemelding og dialog rundt 

tekstproduksjon 
o Ukentlig bruk av biblioteket 
o Høytlesingsuker – aldersblandet høst og 

vår 
 
 

 

Standarder
i norsk

på Kringsjå skole.



o Vurdere sterke og svake sider ved egne 
og andres tekster (f.eks. 
prosessorientert skriving) 

o Bruke oppslagsverk og ordbøker 
o Bruke digitale skriveverktøy i 

skriveprosesser og i produksjon av 
interaktive tekster (egen IT-plan for 
skolen) 

o Bruke bibliotek og digitale 
informasjonskanaler på en målrettet 
måte 

o Forklare opphavsrettslige regler for bruk 
av tekster hentet fra internett 

 
Sammensatte tekster  

o Lage sammensatte tekster med bilder 
o Bruke estetiske virkemidler i egen 

tekstproduksjon 
o Bearbeide digitale tekster 

 

 

o Power-point 

Språk og kultur  
o Presentere egne tolkninger av personer 

og handling i et variert utvalg av barne- 
og ungdomslitteratur på bokmål og i 
oversettelse fra samisk 

o Forklare noen likheter og forskjeller 
mellom muntlig og skriftlig språk på 
bokmål 

o Forklare hvordan tekster er laget ved 
hjelp av begreper fra grammatikk og 
tekstkunnskap 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

6. trinn 

 
Muntlige tekster  

o Opptre i ulike språkroller gjennom 
o rollespill og drama 
o opplesing 
o presentasjoner 
o intervju (hverandre, 

foreldre/besteforeldre) 
o Lytte aktivt til andres meninger, øve på 

å forklare egne standpunkt, vise respekt 
for andres standpunkter 

o Drøfte hvordan bruken av språket 
skaper holdninger til andre mennesker 
(bevisstgjøring) 

o Snakke om skjønnlitterære tekster med 
utgangspunkt i egne opplevelser og 
med forståelse for språk og innhold 

o Gi positive tilbakemeldinger på andres 
muntlige framføringer med en 
begrunnelse 

o Presentere et fagstoff med hjelpemidler 
(plansjer, kart, lysark, konkreter) 

o Fellessamlinger i gym.salen, 
o Skuespill 
o Klasseråd 
o Steg for steg. 
o ”Inn i teksten” 
o Fortellinger i ulike sjangre. 
o Tverrfaglig prosjekt. 

 

Skriftlige tekster  
o Lese lengre norske og oversatte 

skjønnlitterære tekster, barnelitteratur 
og sakprosatekster på bokmål og 
nynorsk og uttrykke forståelse og 
leseopplevelser 

o Bruke varierte lesestrategier for å lese 
ulike typer tekst i ulikt tempo (se 
grunnleggende ferdigheter) 

o Referere og oppsummere tekster. 
Presentere egne leseerfaringer fra 
skjønnlitteratur skriftlig og muntlig 

o Skrive sammenhengende med personlig 
og funksjonell håndskrift 

o Bruke erfaringer fra egen lesing i 
skjønnlitteratur og sakpreget skriving 

o Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og 
tema 

o Mestre ortografi, tegnsetting (kolon, 
tankestrek, utropstegn, komma ved 

 

o Litteratur fra ”Comenius”-land i forb. 
med tema ”Europa”. F.eks.: 

� Bøker av Roald Dahl 
� ”Den uendelige historien“  av 

Michael Ende 
� ”Frendeløs”  av Hector Malot 
� ”Sølvdolken” av Ian Serailler 

o Bokanmeldelser 
o Høytlesningsuker – aldersblandet høst 

og vår 
o Egen finskriftbok 
o Leselogg 
o ”Inn i teksten” 
o Tekster på pc 
o Jevnlig bruk av data, Word, Powerpoint, 

skolenettet, internett 
o Ukentlige timer på skolebiblioteket 
o Finne opplysninger på internett til bruk i 

f.eks. presentasjoner 

Standarder
i norsk

på Kringsjå skole.



oppramsing av ord) og variert ordforråd 
o Vurdere sterke og svake sider ved egne 

og andres tekster (f.eks. 
prosessorientert skriving) 

o Bruke oppslagsverk og ordbøker 
o Bruke digitale skriveverktøy i 

skriveprosesser og i produksjon av 
interaktive tekster (egen IT-plan for 
skolen) 

o Bruke bibliotek og digitale 
informasjonskanaler på en målrettet 
måte 

f.eks. presentasjoner 
 

 

Sammensatte tekster  
o Lage sammensatte tekster med bilder, 

utsmykninger og varierte skrifttyper til en 
større helhet 

o Snakke om tekster, TV-programmer, 
reklame, musikk, teater og film 

o Bearbeide digitale tekster og drøfte 
virkningene 

 

Språk og kultur  
o Presentere egne tolkninger av personer, 

handling og tema i et variert utvalg av 
barne- og ungdomslitteratur på bokmål 

o Forklare noen likheter og forskjeller 
mellom muntlig og skriftlig språk på 
bokmål 

o Forklare hvordan tekster er laget ved 
hjelp av begreper fra grammatikk og 
tekstkunnskap 

 

o Bruke elementer fra ”Inn i teksten” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7. trinn 

 
Muntlige tekster  

Opptre i ulike språkroller 
o gjennom rollespill og drama for et noe 

større publikum 
o opplesing 
o presentasjoner av et noe større prosjekt 
o intervju 
o Lytte aktivt til andres meninger, uttrykke 

og grunngi egne standpunkt og vise 
respekt for andres 

o Drøfte hvordan språk kan uttrykke og 
skape holdninger til enkeltindivider og 
grupper av mennesker 

o Drøfte og vurdere skjønnlitterære 
tekster med utgangspunkt i egne 
opplevelser og med forståelse for språk 
og innhold 

o Gi en begrunnet vurdering av andres 
muntlige framføringer (både positive 
elementer og videre utfordringer) 

o Presentere et fagstoff muntlig med 
mottakerbevissthet med eller uten 
hjelpemidler 

o Fellessamlinger i gymsalen 
o Teater i klassen  
o ”Steg for Steg” 

 

Skriftlige tekster  
o Lese lengre norske og oversatte 

skjønnlitterære tekster, barnelitteratur 
og sakprosatekster på bokmål og 
nynorsk og uttrykke forståelse og 
leseopplevelser 

o Bruke varierte lesestrategier for å lese 
ulike typer tekst i ulikt tempo (se 
grunnleggende ferdigheter) 

o Referere og oppsummere tekster 
o Presentere egne leseerfaringer fra 

skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og 
muntlig 

o Skrive sammenhengende med personlig 
og funksjonell håndskrift 

o Bruke erfaringer fra egen lesing i 
skjønnlitteratur og sakpreget skriving 

o Eksperimentere med ulike 
språkvarianter i egen skriving på bokmål 

o ”Kristiansand tar ordet” 
o IKT-plan 
o ”Inn i teksten” 
o Ukentlig bruk av biblioteket 
o Høytlesingsuker – aldersblandet høst og 

vår 
 

Standarder
i norsk

på Kringsjå skole.



og nynorsk, dialekt og gruppespråk. 
Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og 
tema og skape sammenheng mellom 
setninger og avsnitt  

o Mestre ortografi, tegnsetting, variert 
ordforråd og bruk av ulike 
setningskonstruksjoner 

o Vurdere sterke og svake sider ved egne 
og andres tekster Bruke oppslagsverk 
og ordbøker 

o Bruke digitale skriveverktøy i 
skriveprosesser og i produksjon av 
interaktive tekster (egen IT-plan for 
skolen) Bruke bibliotek og digitale 
informasjonskanaler på en målrettet 
måte 

 
Sammensatte tekster  

o Lage sammensatte tekster med bilder, 
utsmykninger og varierte skrifttyper til en 
større helhet, manuelt og ved hjelp av 
digitale verktøy 

o Bruke sang, musikk og bilder i 
framføringer og presentasjoner 

o Vurdere tekster, TV-programmer, 
reklame, musikk, teater og film og 
begrunne egne medievaner 

o Bearbeide digitale tekster og drøfte 
virkningene 

 

o IKT - plan 

Språk og kultur  
o Presentere egne tolkninger av personer, 

handling og tema i et variert utvalg av 
barne- og ungdomslitteratur på bokmål 
og nynorsk 

o Finne språklige særtrekk  i sitt eget miljø 
og sammenligne med noen andre 
dialekter 

o Forklare noen likheter og forskjeller 
mellom muntlig og skriftlig språk på 
bokmål og nynorsk 

o Forklare hvordan tekster er laget ved 
hjelp av begreper fra grammatikk og 
tekstkunnskap (ordtak, språkbilder)   

o Lese og gjengi innholdet i enkle litterære 
tekster på svensk og dansk  

 

 

 


