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UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 

34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i 
framføring av tekster. 
 
Lytte etter, gjenfortelle, forklare og 
reflektere over innholdet i muntlige 
tekster.  
 

 Kunne fremføre en tekst for andre.  Zeppelin språkbok s. 6–8 
Zeppelin lesebok s. 8-11 
 

35 Å skrive replikker Skrive med sammenhengende og 
funksjonell håndskrift. 
 
Variere ordvalg og setningsbygning i 
egen skriving.  

Vite hva dialog, ordrett, replikk, 
replikkstrek og kolon betyr.  
 
Kunne skrive replikker på flere måter. 
 
 

Zeppelin språkbok s.9 –14 
Zeppelin lesebok s. 12-15 
 

36 Å dramatisere Samhandle med andre gjennom 
dramatisering 

Kunne dramatisere tekster 
 
 

Zeppelin språkbok s. 15-17 
Zeppelin lesebok: s. 16-20 

37 Sammensatte ord Kunne variere ordvalg og 
setningsoppbygging i egen skriving. 

Vite hva ordene bindebokstav og 
sammensatte ord betyr.  
 
Lage sammensatte ord 

Zeppelin språkbok s. 18-19 
Zeppelin lesebok: s. 21-24 

38 Å forklare Variere ordvalg og 
setningsoppbygging i egen skriving.  

Kunne forklare for andre 
 
Å skrive en forklaring.   
 

Zeppelin språkbok s 20-22 
Zeppelin lesebok s. 25-27 
 

39 Tankekart Bruke ulike notater og 
eksempeltekster som grunnlag for 
egen skriving.  
 

Kunne lage tankekart. Zeppelin språkbok s. 23-27 
Zeppelin lesebok: s. 28 – 29 
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40 Å begynne en 
fortelling 

Strukturere tekster med overskrift, 
innledning, hoveddel og avslutning.  

Kunne begynne en fortellinger på 
ulike måter. 
 
 Kunne variere språket i tekster 

 Zeppelin språkbok s. 102- 
104 
Zeppelin språkbok s. 34 – 
35 
Zeppelin lesebok: s. 122 – 124 
 

41 Høstferie 

42 Å avslutte en 
fortelling 

Strukturere tekster med overskrift, 
innledning, hoveddel og avslutning. 

Kunne avslutte fortelling på ulike 
måter. 
 
Kunne variere språket i tekster 

Zeppelin språkbok s. 105-108 
Zeppelin lesebok s 125-129 

43 Intervju Søke etter informasjon, skape, lagre 
og gjenfinne tekster ved hjelp av 
digitale verktøy.  

Lage intervju Zeppelin språkbok s. 90-93 
Zeppelin lesebok s 116-119 
 

44 Avisuke Finne informasjon ved å kombinere 
ord og illustrasjon i tekster på 
skjerm og papir.  
 
Lese tekster av ulike typer på 
bokmål og nynorsk med 
sammenheng og forståelse.  
 

 Eget opplegg fra Stavanger aftenblad 

45 Avisuke Lese tekster som kombinerer ord, 
lyd og bilde, med og uten digitale 
verktøy.  
 
Samtale med andre gjennom 
samtale og diskusjon. 
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Føle opp innspill fra andre og stille 
oppklarende spørsmål.  

46 Å variere språket 
i tekster 

Variere ordvalg og 
setningsoppbygging i egen skriving. 

Kunne variere språket i tekster Zeppelin språkbok s. 107-108 
Zeppelin lesebok s 130-132 
 

47 Å skrive er å velge Lese, reflektere over og samtale om 
egne og andres tekster.  

Kunne velge ut ting når jeg skriver Zeppelin språkbok s. 109-111 
Zeppelin lesebok s 133-136 
 

48 Å kle på tekster Lese, reflektere over og samtale om 
egne og andres tekster. 
 
Bruke ulike typer notater og 
eksempeltekster som grunnlag for 
egen skriving.  
 
Variere ordvalg og 
setningsoppbygging i egen skriving.  

Kunne skrive om tekster Zeppelin språkbok s. 112-116 
Zeppelin lesebok s 137-145 
 

49 Å stille spørsmål 
til tekster 
 

Lese, reflektere over og samtale om 
egne og andres tekster. 
 
Gi uttrykk for tanker om språk, 
personer og handling i tekster.  
 
Følge opp innspill fra andre i faglige 
samtaler og stille og utdypende 
oppklarende spørsmål.  
 

Kunne stille spørsmål til en tekst.  
 

Zeppelin språkbok s. 44-49 
Zeppelin lesebok s 37- 
 

50 Å gi respons Lese, reflektere over og samtale om 
egne og andres tekster. 
 

Gi respons til en annen elev.  
 

Zeppelin språkbok s. 34-35 
Zeppelin lesebok s. 37, 
36,49,56,73,75,82,86,119,175,177 
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Gi uttrykk for tanker om språk, 
personer og handling i tekster.  

 

51 Å lese tabeller Søke etter informasjon, skape, lagre 
og gjenfinne tekster ved hjelp av 
digitale verktøy.  

Kunne lese av en tabell.  Zeppelin språkbok s. 50-51 
Zeppelin lesebok s.  

52 Juleferie 

     

1 Ordklassen 
substantiv 
 

Kunne beskrive ordklasser og deres 
funksjon. 

Vite hva et substantiv er.  
 
Vite hva egennavn, fellesnavn og 
ordklasse er.  
 
Kunne bøye et substantiv.  

Zeppelin språkbok s. 124-129 
Zeppelin lesebok s. 149-156 
 

2 Ordklassen verb Kunne beskrive ordklasser og deres 
funksjon. 

Vite hva et verb er.  
 
Kunne bøye et verb.  

Zeppelin språkbok s. 130-135 
Zeppelin lesebok s.  

3 Ordklassen 
adjektiv 

Kunne beskrive ordklasser og deres 
funksjon.  

Vite hva et adjektiv er.  
 
Kunne bøye et adjektiv. 
 

 Zeppelin språkbok s. 136-138 
Zeppelin lesebok s 161-164 
 

4 Diskusjon og egne 
meninger.  

Følge opp innspill fra andre i faglige 
samtaler og stille og utdypende 
oppklarende spørsmål.  
 
Bruke et egnet ordforråd til å 
samtale om faglige emner, fortelle 
om egne erfaringer og uttrykke 
egne meninger.  

Kunne bidra i en diskusjon med egne 
meninger.  
 
Kunne respektere andres meninger.  

 

5 Lang eller kort 
vokal? 

Kunne variere ordvalg i egen 
skriving.  

Kunne forskjellen på lang og kort 
vokal. 

Zeppelin språkbok s. 38-39 
Zeppelin lesebok s 34-36 
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6 En eller to 
konsonanter? 
 

Kunne variere ordvalg i egen 
skriving. 

Kunne skrive ord med dobbel 
konsonant. 

Zeppelin språkbok s. 40-43 
Zeppelin lesebok s.  

7 Vinterferie 

8 VØL-skjema 
 

Kunne bruke ulike typer notater og 
eksempeltekster som grunnlag for 
egen skriving.  

Kunne lage VØL-skjema Zeppelin språkbok s. 52-54 
Zeppelin lesebok s 46-55 
 

9 Å skrive 
nøkkelord 
Å bruke 
nøkkelord når vi 
forteller 
 

Kunne bruke ulike typer notater og 
eksempeltekster som grunnlag for 
egen skriving. 

Kunne skrive nøkkelord.  
 
Kunne bruke nøkkelord når jeg 
forteller.  

Zeppelin språkbok s. 60-67 
Zeppelin lesebok s 62-70 
 

10 Diftonger 
Jeg vet-tekster 

Kunne variere ordvalg i egen 
skriving. 

Vite hva en diftong er.  Zeppelin språkbok s. 55-57 
Zeppelin lesebok s 56-61 

11+12 Ord med j-lyd 
Når j-lyden 
skrives med hj 
Når j-lyden 
skrives med gj 
Når j-lyden 
skrives med g 

Kunne variere ordvalg i egen 
skriving.  

Kunne skrive vanlige ord med hj. 
 
Kunne skrive vanlige ord med gj. 
 
Kunne skrive vanlige ord der j-lyden 
skrives g.  

Zeppelin språkbok s. 117-123 
Zeppelin lesebok s 146-148 
 

13     

14 Eventyr 
De samlet 
eventyr 

Kunne gi uttrykk for egne tanker om 
språk, personer og handling i tekster 
fra ulike tider og kulturer.  
 
Samtale om sanger, regler, dikt, 
fortellinger og eventyr fra fortid og 

Lære om Asbjørnsen og Moe og 
brødrene Grimm 
 
Gi uttrykk for meninger i tekster fra 
ulike kulturer.  

Zeppelin språkbok s. 68-76 
Zeppelin lesebok s 83-89 
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nåtid på bokmål, nynorsk, og i 
oversettelse fra samisk og andre 
språk  

15 Tegneserie Gi uttrykk for egne tanker og 
opplevelser om barnelitteratur. 

Diskutere barnelitteratur. 
 
Lage en egen tegneserie.  

Zeppelin språkbok s. 77-83 
Zeppelin lesebok s 90-96 
 

16 Hva er forskjellig 
og hva er likt? 
For og imot 

Samtale med andre gjennom 
samtale og diskusjon.  
 
Forklare hvordan man gjennom 
språkbruk kan krenker andre.  
 
Bruke egnet ordforråd til å samtale 
om faglige emner, fortelle om egne 
erfaringer og uttrykke egne 
meninger.  

Kunne gi uttrykk for egne meninger 
og respektere andres.  

Zeppelin språkbok s. 84-88 
Zeppelin lesebok s. 97-115 
 

17 Ord med ng-lyd Kunne variere ordvalg i egen 
skriving. 

Kunne ord der ng-lyden skrives –ng, -
nk og –gn.  

Zeppelin språkbok s. 139-141 
Zeppelin lesebok s 165-168 
 

18 Å fortelle med 
kroppen 

Samhandle med andre gjennom lek, 
dramatisering, samtale og 
diskusjoner 

Bli bevisst egen kroppsspråk.  Zeppelin språkbok s. 142-145 
Zeppelin lesebok s 169-171 
 

19 Sammensatt 
tekst: film 

Gi uttrykk for egne tanker og 
opplevelser om teater, filmer, 
dataspill og TV-programmer. 
 
Lage tekster som kombinerer ord, 
lyd og bilde 

Lære å lage film.  Zeppelin språkbok s. 146-149 
Zeppelin lesebok s 172-175 
 

20+21 Ord med sj-lyd Kunne variere ordvalg i egen 
skriving. 

Lære om sj-lyden Zeppelin språkbok s. 94-101 
Zeppelin lesebok s 120-121 
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Når sj-lyden 
skrives skj 
Når sj-lyden 
skrives sj 
Når sj-lyden 
skrives sk 

22 Les tekster på 
dialekt 

Kunne beskrive eget talemål og 
sammenlikne det med andres. 
 

Vite vi mener med disse ordene: 
bokmål, nynorsk og dialekt 

Zeppelin språkbok s. 150-152 
Zeppelin lesebok s 16-17, 29, 36, 67, 
68, 119, 130, 142, 172, 176 

23 Les dansk og 
svensk 

Kunne forstå noe svensk og dansk 
tale. 

Kunne forstå noe svensk og dansk 
tale. 

Zeppelin språkbok s. 153-157 
 
 

24 Oppsummering 
og repetisjon 

   

25     
Elisabet Tjelta Mjåland 


