
Norsk
Læringsopplevelse 8.-10.trinn

Kompetansemål:

• Norsk: Skrive tekster med funksjonell 
tekstbinding og riktig tegnsetting og 
mestre rettskriving og ordbøying på 
hovedmål og sidemål

• Musikk: Lytte og prøve ut ulike uttrykk 
og begrunne valg i skapende prosesser 
fra idé til ferdig resultat  

«Ferdig arbeidsbok for 
kreativ skriving i Pages. 
La elevene gå inn i rollen 
som forfatter hvor de 
skriver, lager lydbok samt 
komponerer egen musikk 
til fortellingen. 
Læringsopplevelsen kan 
distribueres rett ut til 
elevene!»



Jeg kan skrive en fortelling

Skriv inn tittel:

Forfatter:



Skriv inn tekst

Skriv om personene som er med i 
fortellingen.  

Skriv om hvor fortellingen foregår. 



Skriv inn tekst

Skriv om hva som skjer.  
Les inn.



Skriv inn tekst

Skriv om hva som skjer. 
Les inn. 



Skriv inn tekst

Skriv om hva som skjer. 
Les inn.



Skriv inn tekst

Skriv om hvordan fortellingen slutter.  
Lag også en tegning av avslutningen i 

Sketches School. 
Lim inn tegningen i dokumentet. 

Les inn.



Lag bakgrunnsmusikk til hvert bilde i 
Garageband 
 
Fremgangsmåte: 
1. Opprett sang 
2. Velg spor (ikke live loops)  
3. Velg strykere 
4. Trykk og hold med varierende kraft  
    på akkordlinjen, mens du sveiper  
    opp/ned på den  
5. Når du er fornøyd med melodien, se  
    neste mal  

Hold inne på sangen du har laget 
1. Trykk del og deretter sang 
2. Navngi sangen: eks. Bilde 1 
3. Trykk del  
4. Velg åpne i… 
5. Velg arkiver i filer 
6. Lagre i en mappe 
7. Gå tilbake til pages 
8. Trykk + og velg sett inn fra… 
9. Velg melodien 
10. Plasser melodien til bilde 

Når alle melodiene er lagt inn til hvert bilde: 
1. Trykk på Mer-knappen    
2. Trykk på eksporter 
3. Velg EPUB 
4. Skriv inn tittel og forfatter 
5. Velg eksporter 
6. Bla i menylinjen og trykk på mer  
7. Velg kopier til bøker 
8. Åpne bøker appen  
Du har nå lagd deg en flott bok!  

Sist, men ikke minst! 
Vis fortellingen din til en i 

klassen, til en venn eller en i 
familien din.
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