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Uke Tema Aktiviteter Vurdering Kompetansemål 

34 Introduksjon til norsk 

  
      

35 Fortelling om 
sommerfeiren 

  

Ulike perspektiver: jeg, foreldre, 
søsken, hunden/flue 

  

  •       Fortellende tekster om egne opplevelser 

  

36 Å lese lurt Kapittel 1 

Lesestrategier 
  
  

  
  

•       Bruk av fagbøker; lese sammensatte tekster 

  

37 Tåfis og solsystemet Kapittel 1 

Lese og svare på oppgaver 
  
Øve på håndskrift 
  

  •       Pleie ha¿ndskriften 

  

38 Svensketabben Kapittel 1 

Lese og svare på oppgaver 
  
Øve på håndskrift 

  •       Arbeid med rettskrivning og tegnsetting 
fortsetter 

  



  

HP Myter & fortellinger Kapittel 4 

  
Greske myter 

  •       Myter og fortellinger fra høykulturer i oldtiden 

•       •  Greske myter og heltesagn 

  

39 Grammatikk 

  
  
Biblioteket 

Kapittel 1 

Synonymer og antonymer 
  
Hvordan bruke skolens og 
byens bibliotek. Lånekort mm. 
  
  

  
  
  
Lese Roald Dahl: Charlie 
og sjokoladefabrikken. 
Hver elev får et 
leseeksemplar (varighet 4 
uker). 
  

•        Grunnleggende formlære; verb, substantiv, 
adjektiv 

•  Utvide arbeidet med øvrige ordklasser 

•  Rettskrivning og tegnsetting 

•       Høytlesing og stillelesing, felles og egenvalgte 
tekster 

  

HP Myter & fortellinger Kapittel 4 

  
Greske myter 

  •       Klassisk gresk diktning; heksameter 

•       •  Greske sanger, dikt med motiver fra gresk 
kultur 

  

40 HØSTFERIE       

41 Ord, tonefall og 
kroppsspråk 

Kapittel 2 

Teaterkommunikasjon 

  

  
  

•       Fortelle, samtale, drøfte 

  

HP Myter & fortellinger Kapittel 4 

  
Norrøne myter 

  •       Norrøne myter og heltesagn 

•       Fortellinger fra norsk vikingtid 



  

42 Ord & uttrykk 

  
Grammatikk 

Kapittel 2 

  
Sammensatte ord 

  

    

HP Myter & fortellinger Kapittel 4 

  
  
Norrøne myter 

  •       Resitasjon, blant annet fra Eddadiktningen, 
ogsa¿ pa¿ norrønt 

  

43 Barnelitteratur 
  
  
  

«Snill» av Gro Dahle 

  
  

  
Skrive bokanmeldelse, 
Innlevering på Teams. 
Tilbakemelding gis, 
deretter revidering av 
eleven. 

•       Bruk av fagbøker; lese sammensatte tekster 

  

44 

  
  

Barnelitteratur 
  

Lesestund 15 min 

  
Siste innlevering før 
godkjennelse. 

•       Presentasjoner, bokomtaler 

  

45 Barnelitteratur 
  

Lage vår egen barnebok   •       Skrive med mottaker 

  

46   
Barnelitteratur 
  
  
  

  
Lage vår egen barnebok 

  •       Skape arbeidsbøker i ulike fag; forskjellige 
teksttyper, helhet av tekst og bilde 



47 Språk og dialekter 
  

Kapittel 6 

  
  •       Grunnleggende om nordiske spra¿k og spra¿k 

verden rundt; oldtidens spra¿k 

  

48 Grammatikk Kapittel «Språksider» 

Tegnsetting 

Dobbelt-konsonant 
  

    

49 En tønne full av snørr Kapittel 3 

Lese og bli kjent med gøyale 
dikt for barn. 

    
  

50 En tønne full av snørr Kapittel 3 

Lære seg et dikt utenat. 
Lærer hjelper elevene 
med å velge. Har klargjort 
10 dikt de kan velge blant 

  

51 En tønne full av snørr 
  
  
  
Biblioteket II 
  

Kapittel 3 

Resitere dikt foran klassen. 
Resitere et dikt for 
klassen 

  
  
Lese Roald Dahl: Heksene. 
Hver elev får et 
leseeksemplar (varighet 4 
uker). 
  
  

  
  

52 JULEFERIE       

1 JULEFERIE       

2 Sant eller usant Skrive om hva vi gjorde i 
juleferien. 

  •      Rettskrivning og tegnsetting 



3 Sant eller usant 
  
Håndskrift 

Forts. 
  
Føre inn teksten, tar mål etter å 
skrive vakker og funksjonell 
håndskrift 

Skrive bokanmeldelse på 
Teams. Tilbakemelding og 
revidering før endelig 
godkjennelse. 

  

4 Dikt som tenker 
  

Vi kikker på enda flere dikt. Hva 
handler de om? Hvilke språklige 
bilder benyttes? 

    

5 Dikt som føler Hvordan reagerer vi som lytter 
til diktet? Hvordan får dikteren 
til dette i diktet sitt? 

Plenumssamtaler   

HP Diktuke Kapittel 3     

6 Nordiske språk 

  
  

Kapittel 6 

Svensk, dansk, samisk 

  •       Lese enkle tekster pa¿ svensk, finsk, islandsk og 
dansk 

HP Teater       

8 VINTERFERIE       

9 Grammatikk «Språksider»     

HP Teater Dramatisering av myter og sagn   •       Bevegelse og dramaarbeid 

  

10 Grammatikk «Språksider»     

HP Teater PREMIERE   •       Samtale, bearbeidelse, dramatisering 

•       Dramaøvelser 

11         



Skriv en fortelling 1 

  
  

12 Fortelling: 
virkemidler 
  

Hva kjennetegner en novelle 
eller fortelling? 

    

13 Påskeferie       

14   
Skriv en fortelling 2 

  
Eleven skriver en ny fortelling. 
  

    

15   
Fortelling: 
gjennomgang 

  
Er noen av virkemidler tatt i 
bruk? 

    

16 Fakta eller fiksjon Kapittel 5 

Hva er en saktekst? 

  •       Undervisningssamtale om fagstoff 

  
17 Fakta eller fiksjon Kapittel 5 

Hva er en kilde? 

  •  Hente og bruke stoff til oppgaver og 
presentasjoner 

  

18 Fakta eller fiksjon Kapittel 5 

Forskjell mellom fakta og 
meninger 

    

19 Fakta eller fiksjon Kapittel 5 

Å diskutere vennlig 

Skriftlig prøve 
m/vurdering 

  

20 Norske folkeviser 

  

Får besøk av gjestelærer     

21 Litteratur       



Repetisjon 

22 Litteratur 
Repetisjon 

  Avsluttende prøve hentet 
fra skoleårets pensum 

  

23 Litteratur 
  
Repetisjon 

      

24   
Avslutning 

  

      

  

  

•      Hovedfagsperioder er marker i gult (dobbelttime norsk, i tillegg gjelder de ukentlige fagtimer) 

•      Endringer vil forekomme. Oppdaterte årsplaner legges ut på iSkole eller sendes ut per epost. 

•      Samtale og drøfting av dagsaktuelle tema vil finnes sted i undervisningen. Mediebildet og hva som skjer i verden vil 
danne utgangspunktet for disse samtalene. 

•      Alle elever leser én roman hvert semester. Læreren velger bok til den enkelte. Det settes av tid til å diskutere boken 
samt skrive enkel bokanmeldelse. 

•      En liten andel tekster vil være på nynorsk, svensk eller dansk, dette iht. den nye læreplanen 

•      I en del fagtimer vil jeg  lese høyt fra en skjønnlitterær bok, ca. 15-20 minutter 

 


