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Uke Tema Forslag til aktiviteter og 
vurdering 

Kommentar Kompetansemål 

33 Introduksjon til 
norsk  
Studieteknikk 

Lære å skrive logg:  
Hva/hvordan/hvorfor 
Silkebok, lag 
sidenummer og innhold 

 Delta i samtale om lærestoff og andre 
temaer; lytte til andre og ta ordet etter 
tur i samtaler. 
 
Utforske og samtale om forskjeller og 
likheter mellom talespråk og skriftspråk. 
 

34 
Leseuke 

Bibliotek 
Leseuke 

Leseuke. 
 

 Opplæring i bruk av bibliotek. 
Velge bøker ut fra egne interesser og 
leseferdigheter. 
 
Utforske og samtale om forskjeller og 
likheter mellom talespråk og skriftspråk. 
  
 

35 Barnelitteratur, 
SVK av Roald 
Dahl 

Jeg leser høyt, elevene 
får oppgaver knyttet til 
tekst 
 
 
 

 
 

Lytte til, gjenfortelle og samtale om 
fortellinger 



 
 

36 Kreativ tekst Elevene skriver sin egen 
fortelling. Fokus på 
rettskriving. 
Dobbelkonsonant. 
 

Lage og presentere 
for klassen 

Fortelle om egne opplevelser, muntlig 
og skriftlig. 
 
 

37 
Kreativ tekst 

   

 Grammatikk 
Verb substantiv 
 

Oppgaver. Finne 
eksempler på sentrale 
ordklasser.  
 
 
 
 

 Lese ukjent tekst i samsvar med egen 
leseutvikling og samtale om lesetekster 
 
Samhandle med andre i øvelser med 
språk, bevegelse og drama og framføre 
dikt på bokmål og nynorsk etter minnet 
 

38 Grammatikk 
Adjektiv, adverb 

Oppgaver  Tavle-undervisning, 
tekster, oppgaver og 
sang. 

Beskrive og finne eksempler på sentrale 
ordklasser 
 
Lese ukjent tekst i samsvar med egen 
leseutvikling og samtale om lesetekster 

39 Grammatikk 
 
Forberedelse 
teater 

 Tavle-undervisning, 
tekster, oppgaver og 
sang. 

Beskrive og finne eksempler på sentrale 
ordklasser 
 
Lese ukjent tekst i samsvar med egen 
leseutvikling og samtale om lesetekster 

40 HØSTFERIE    

Hovedfag 39 Teater 
Skuespill: Vikinger 
 

Iscenesette forestilling 
Lager tegneserie fra 
skuespillet 

Tverrfaglig med leire Bearbeide fortelling gjennom tekst, bilde 
og dramatisering. 



 
 

Hovedfag 42 Håndskrift 
 
Ordklasser 

Øver på håndskriften  
 
Repertere ordklasser 
 

  

Hovedfag 43 
 
 

Teater 
 
Grammatikk 

Teater 
 
Sammensatte 
ord/tegnsetting 

 Beskrive og finne eksempler på sentrale 
ordklasser 
 

Hovedfag 44 Teater    

45 Nordiske 
nabospråk 

Dansk/Svensk   

46 Biblioteket II  Skrive 
bokanmeldelse av 
lånt bok. 

 

47 Grammatikk Dobbelt-konsonant, div 
ordklasser  
 
 
 

  

48 Barnelitteratur 
 
Fortelling på 
nynorsk  

Julefortelling  Utvikle tekster i ulike sjangrer, alene og i 
samarbeid med andre, og skape 
tekstsider der bilde og tekst utgjør en 
helhet. 
 

49 Barnelitteratur  Dramatisering   Lese tekster med vekt på høytlesing 
som formidling. 
Lese ukjent tekst i samsvar med egen 
leseutvikling og samtale om lesetekster. 

50 Barnelitteratur Dramatisering  Lese tekster med vekt på høytlesing 
som formidling. 
Lese ukjent tekst i samsvar med egen 
leseutvikling og samtale om lesetekster. 



 
 

51 JULEFERIE    

52 JULEFERIE    

1 Håndskrift og PC 
 
Repetisjon 
ordklasser. 

Vi øver på håndskriften 
vår, jobber i Word. 
 
 

 Skrive med funksjonell håndskrift og 
bruke kunnskap om sentrale 
rettskrivnings og tegnsettingsregler i 
eget skrivearbeid. 
 

2 Barnelitteratur  Barnebøker med tekst & 
bilde 
 

 Lese ukjent tekst i samsvar med egen 
leseutvikling og samtale om lesetekster 

Hovedfag 3 Barnelitteratur Barnebøker med tekst & 
bilde 
 

  

 Teater  Teaterstykke:  
Dramalek, 
teaterøvelser, lesing av 
tekst, øve på roller, 
arbeide mot fremføre for 
publikum.  

Velger teaterstykke i 
samråd med elevene.  

 

Hovedfag 4 Teater 
Grammatikk 

Dramatisering 
Subjekt og objekt  

  

Hovedfag 5 Teater Dramatisering   

Hovedfag 6  Teater Dramatisering   

7 Teaterdagbok 
 

Elevene har i løpet av 
teaterperioden arbeidet 
med en teaterdagbok 
hvor de skriver ned hva 
de har gjort. Vi bruker 
denne uken til å 

  



 
 

bearbeide teksten før 
innlevering.  

8 Vinteferie     

9 Ordklasser 
Verb/Sub. 
Adverb/adj. 
Pronomen 

Oppgaver og tekster   

10 Bibliotek  
Barnelitteratur 

    

11  Påskeferie    

12 Argumentasjon 
 

Vi lærer å argumentere 
for synspunktene våre. 

Lese: bok X 
Hver elev får et 
leseeksemplar (varig
het 4 uker). 

 

13 Argumentasjon Legg opp til diskusjoner   

14 Tren på foredrag i 
klassen 

Individuelt  
Større krav til 6 trinn 

  

15 Tren på foredrag i 
klassen 

Presentasjon   

16 Biblioteket II Låne bok Skrive 
bokanmeldelse. 

 

17  Barnelitteratur 
«Skatten på 
sjørøver øya».  
Robert Louis 
Robertson 

Relevante oppgaver Høytlesning fra 
denne boken 15-20 
min. ukentlig, også 
når vi arbeider med 
argumentasjon. 
 

 

18  Barnelitteratur    



 
 

19 Barnelitteratur  Framføre anmeldelse 
5/6 klasse 

 

20 Barnelitteratur  Framføre anmeldelse 
5/6 klasse 

 

21 Repetisjon 
gramatikk 

   

22 Repetisjon 
gramatikk 

   

 
 

• Hovedfagsperioder er marker i gult. 

• Thorbjørn vil ha data i 2/5 i hovedfag. 

• 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 bokanmeldelse etter alderstrinn. 

• 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  

• Fordypning:  

«Røvet av vikingene» Thorild Torstad Hauger 

«Gummi Tarzan», Ole Lund Kirkegaard 

«Skatten på sjørøverøya» Robert Louis Robertson 

 

 

 

 


