
 

Årsplan i norsk 5. trinn 2018/ 2019 
          Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra ”Skriv så blekket 

spruter”. 

Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene 

 

34-35 
Biodikt 
 
 
Sommerminne 
 
 
Brev 

-skrive tekster med klart uttrykt 

tema og skape sammenheng mellom 

setninger og avsnitt. 

-skrive en fortellende tekst etter 

mønster av eksempeltekster og 

andre kilder, og tilpasse egne 

tekster til formål og mottaker. 

-Elevene skal skrive et Biodikt 
om seg selv etter et 
“modelldikt” 
 
-Elevene skal skrive en tekst 
om et utvalgt sommerminne 
og et svarbrev ved hjelp av 
kriterier og modelltekst. 

Gjennomgang av “oppskrift” og skriving av 
biodikt. 
 
Planlegging og idemyldring av sommerminner. 
 
Gjennomgang av modelltekst og kriterier for 
brev og e-post. Skrive brev. 

 

36-40 
 

Lær og lære 

 

 

Lesekurs 

-forstå og tolke opplysninger fra 

flere uttrykksformer i en 

sammensatt tekst 

-referere, oppsummere og 

reflektere over hovedmomenter i 

en tekst 

 

Lærestrategier 

 

 

 

Lesestrategier 

Tankekart, Bison-overblikk, VØL-skjema og 

nøkkelord 

 

 

Skumlese, letelese,nærlese 

Å lese for å lære 

Å finne det viktigste 

Ord du ikke forstår 
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38-40   Litteraturuker 

(felles skolen og 

utvalgte mål fra 

lesekommitè) 

Vurdere tekster med 

utgangspunkt i egne opplevelser og 

med forståelse for språk og 

innhold.  

Presentere egne tolkninger av 

personer, handling og tema i  et 

variert utvalg av barne- og 

ungdomslitteratur på bokmål o g 

nynorsk  

Referere, oppsummere og 

reflektere over hovedmomenter i 

en tekst. 

  Leselotteri 

Lesesiesta 

Snakke om tekst og bøker  

Fortelle hverandre om bøker 

Bli kjent med bøker 

41  
Høstferie 

42-43 Si det som det er - 
Sakprosa 

lese og skrive  ulike tekster innen 

sjangeren sakprosa og reflektere 

over innhold og form 

Lese og skrive ulike typer 

sakprosatekster 

beskjeder 

oppskrifter 

beskrivelser 

faktatekster 

 

43 
 

Fra bokstaver til 

ord 

bruke forskjellige former for 

digitale og papirbaserte ordbøker 

Elevene skal lære om 

alfabetet 

 

Elevene skal lære å bruke 

ordliste 

 

Elevene skal øve på å ordne i 

alfabetisk rekkefølge 

Bruke ordliste i papir eller digitalt 

Aktiv skole 

Digitale hjelpemidler 
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42-44  Spøk og spenning  lese et bredt utvalg norske og 

oversatte tekster i ulike sjangere 

på bokmål og nynorsk, og 

reflektere over innhold og form i 

teksten.  

Referere, oppsummere og 

reflektere over hovedmomenter i 

en tekst.  

Elevene skal lese 

skjønnlitteratur og sakprosa 

og de skal snakke og skrive 

om det de har lest. 

Lese ulike tekster i sjangeren. Litterære 

samtaler 

 

44-46 
 

Rettskriving - 

rett og slett 

 

 

 

 

 

mestre sentrale regler i formverk 

og ortografi og skrive tekster med 

variert setningsbygning og 

funksjonell tegnsetting 

gi eksempler på noen likheter og 

forskjeller mellom muntlig og 

skriftlig språk 

Elevene skal lære hvorfor 
vi har regler for 
rettskriving og de skal 
lære reglene for hvordan 
vi skriver en del sentrale 
lyder + dobbel 
konsonant. 

Lære regler for rettskriving 

Kj- lyd 

Sj-lyd 

Hv-ord 

Å-lyd 

Dobbel konsonant 

 

Diktater og rettskrivingskurs 
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47-50 

 

 

 

 

Å presentere 

eget arbeid 

 

 

presentere et fagstoff tilpasset 

formål og mottaker, med eller 

uten digitale verktøy 

vurdere andres muntlige 

framføringer ut fra faglige 

kriterier 

opptre i ulike roller gjennom 

drama-aktiviteter, opplesing og 

presentasjon 

velge ut og vurdere informasjon 

fra bibliotek og digitale 

informasjonskanaler 

bruke sang, musikk og bilder i 

framføringer og presentasjoner 

uttrykke seg med et variert 

ordforråd tilpasset 

kommunikasjonssituasjonen 

kjenne til opphavsrettslige regler 

for bruk av kilder 

Elevene skal lære hva 

en presentasjon er 

 

Elevene skal lage en 

presentasjon av eget 

arbeid og de skal lære 

hvordan de 

presenterer på en god 

måte 

 

Elevene skal bli kjent 

med og beherske 

digitale 

presentasjonsverktøy 

Presentasjonsverktøy digitalt 

Lage presentasjon 

Vurdere presentasjon 

Fremføre 

 

51 
 

Jul 
Lese et utvalg tekster i ulike 

sjangere og reflektere over 

innhold og form i teksten. 

 

Lytte til og lese nye 

og gamle tekster om 

julen  

 

Høytlesing  

Stillelesing 

Julesanger 

Adventsstund og julesamling 

Juleevangeliet 

 

52 Juleferie 
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1 
 

 

 

Ordklasser 

  

 - mestre sentrale regler i 

formverk og ortografi og skrive 

tekster med variert 

setningsbygning og funksjonell 

tegnsetting 

Vite hva substantiv er 

Bøye substantiv i entall, 

flertall, ubestemt og 

bestemt form 

 
 
Aktiv skole 
Stasjonsarbeid med praktiske og teoretiske 
oppgaver 
Bruk av digitale oppgaver  

2-3 
Vite hva verb er 

Hvordan verb kan fortelle 

om tid 

Å bøye verb 

 

4-5 
Vite hva adjektiv er 

Bruke adjektiv i     

sammenligninger 

Gradbøye adjektiv 

 

6 
 

Tegnsetting 
Lære bruken av punktum, 

spørretegn, utropstegn 

3-8 Eventyr  presentere egne tolkninger av 

personer, handling og tema i et 

variert utvalg av barne- og 

ungdomslitteratur på bokmål og 

nynorsk og i oversettelse fra 

samisk 

Elevene skal lese eventyr fra     
Norge og andre land 
Elevene skal lære å fortelle     
eventyr 
Elevene skal skrive egne    
eventyr 

Lese eventyr for faddere 

9 Vinterferie  
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10-12 
 

Å skrive 

fortelling 

 

 

skrive sammenhengende med 

personlig og funksjonell 

håndskrift, og bruke tastatur på 

en hensiktsmessig måte 

skrive tekster med klart uttrykt 

tema og skape sammenheng mellom 

setninger og avsnitt 

skrive fortellende, beskrivende, 

reflekterende og argumenterende 

tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre kilder, 

og tilpasse egne tekster til formål 

og mottaker 

gi tilbakemelding på andres 

tekster ut fra faglige kriterier og 

bearbeide egne tekster på 

bakgrunn av tilbakemeldinger 

uttrykke og grunngi egne 

standpunkter og vise respekt for 

andres 

lytte til og videreutvikle innspill 

fra andre og skille mellom 

meninger og fakta 

 

Skape skriveglede 

Lære å planlegge og 

disponere teksten 

Gi og få respons 

 

 

 

Lære å planlegge fortellingen 

Bruke tankekart og nøkkelord i 

førskriving 

Innledning  

Ulike måter å starte på 

Hoveddel  

Avslutning 

Bygge opp fortellingen, skape spenning 

Bruke sansene 

Beskrivelse 

Gi og få respons underveis i skrivingen 

Forbedre teksten – starte med ideer og 

skriving på ark, fullføre og innlevere på 

PC  
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13-15 
 

Finn fortellingen 

skrive fortellende, beskrivende, 

reflekterende og 

argumenterende tekster etter 

mønster av eksempeltekster og 

andre kilder, og tilpasse egne 

tekster til formål og mottaker 

Elevene skal forstå og tolke 

opplysninger fra flere 

uttrykksformer i en 

sammensatt tekst 

Elevene skal bruke digitale 

kilder og verktøy til å lage 

sammensatte tekster med 

hyperkoblinger og varierte 

estetiske virkemidler 

Elevene skal lære å finne 

fortellinger i bilder 

 

Elevene skal lære å skrive en 

fortelling ut fra et bilde 

 

Elevene skal lære hvordan du 

kan bruke tekst og bilder til 

å lage sammensatt tekst. 

 

 

Å finne fortelling i bilder 

Skrive fortelling ut fra bilder og fantasi 

Hvordan kan bilder brukes til å illustrere 

fortellinger 

16                                                                                                Påskeferie 

 

17-18 
 

TV 

gi eksempler på og reflektere 

over hvordan språk kan 

uttrykke og skape holdninger til 

enkeltindivider og grupper av 

mennesker 

  

Diskutere TV og TV- programmer med 

andre 

Begrunne egne meningener 

Lære noen fakta om YV og TV- 

produksjon 

Diskutere språkbruk knyttet til 

enkeltindivider og grupper av mennesker 
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19-20 
 

Dikt 

 

lese et bredt utvalg norske og 

oversatte tekster i ulike 

sjangere på bokmål og nynorsk, 

og reflektere over innhold og 

form i teksten 

vurdere tekster med 

utgangspunkt i egne opplevelser 

og med forståelse for språk og 

innhold 

 

Dikt som 

sjanger 

Lære å lese 

opp og skrive 

dikt 

 

 

Lese og skrive dikt 

Kjennetegn 

Opplesning og stemmebruk 

 

21-23 
 

Ut i verden 

eksperimentere med skriving av 

enkle tekster på sidemål 

sammenligne språk og 

språkbruk i tekster på bokmål 

og nynorsk 

Lese skjønnlitteratur 

og sakprosa 

Snakke og skrive om 

det som er lest 

Hjemmelekser fra 

dette kapittelet 

Lese skjønnlitteratur fra ulike land 

Lese tekst på nynorsk 

Gjøre seg opp mening om teksten 

Hjemmelekser som blir gjennomgått i 

klassen 

24-25  Repetisjon       

SOMMERFERIE 
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