
  Årsplan i norsk 6. trinn 2017/2018 

Uke  Tema:  Kunnskapsløftet sier   

    Kompetansemål: 

 

Læringsmål: 

 

Innhold i timene: 

34-36 

 

Kap. 1 

Lær å lære 

(Språkboka) 

 

 

● presentere et fagstoff tilpasset formål og 

mottaker, med eller uten digitale verktøy 

● opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, 

opplesing og presentasjon 

● 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 

● vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av 

begreper fra tekstkunnskap 

å 

● bruke flere 

læringsstrategier på 

samme tekst. 

● holde læresamtale 

● skrive sammendrag 

Lære og øve på to nye 

læringsstrategier:  

Læresamtale og 

sammendrag på tekster fra 

boken og tekster fra 

nysgjerrigperhefter. 

 

Repetere og bruke ulike 

lese– og læringsstrategier 

 

Fokus på rettskriving: Se 

Kittys norsksider 

36-46  Bokslukerprisen 

En gratis og 

nasjonal 

leselystaksjon 

 

Litterære 

samtaler  

(kap 2 leseboka) 

● lese et bredt utvalg norske 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 av språk og 

innhold 

● presentere egne tolkninger av personer, 

handling og tema i et variert utvalg av barne- og 

ungdomslitteratur. 

● Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise 

respekt for andres. 

● å snakke om litteratur 

● lese og lytte til utvalgte 

tekstutdrag fra nyere 

norsk barnelitteratur 

● bruke lesestrategiene 

før, under og etter 

lesing. 

● Gjennomføre litterære 

samtaler av ulike 

tekster 

Jobbe med et tekstutdrag 

hver uke. Førlese, 

lytte/lese, 

underveisoppgave og 

etterarbeid med ulike typer 

oppgaver. 

 

Bruke ulike skjønnlitterære 

tekster fra leseboka til å 

gjennomføre litterære 

samtaler i klassen. 

 

Snakke om litteratur 
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44  Kap. 1 

Lesekurs –  

Sammensatte 

tekster 

(Leseboka) 

 

● forstå og tolke opplysninger fra flere 

uttrykksformer i en sammensatt tekst 

● referere, oppsummere og reflektere over 

hovedmomenter i en tekst 

● skrive fortellende, beskrivende, reflekterende 

og argumenterende tekster etter mønster av 

eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse 

egne tekster til  formål og mottaker 

● Å lese sammensatte 

tekster som 

tegneserier, aviser, 

faktabøker og digitale 

tekster 

● Å lese aviser   

-  

Jobbe med ulike 

sammensatte tekster og 

hvordan de kan skrives og 

leses. 

 

Lese aviser og bli kjent med 

ulike sjangere i en avis. 

 

Skrive klasseavis? 

 

 

 

 

 

 

44-46   

Intervju 

(kap 5 

språkboka) 

● Kjenne til opphavsrettslige regler for bruk 

av kilder. 

● Uttrykke seg med et variert ordforråd 

tilpasset kommunikasjonssituasjonen  

● Presentere fagstoff tilpasset formål og 

mottaker, med eller uten digitale verktøy 

● Hva et intervju er 
● Å lage et intervju og 

saksintervju 
● Å lage intervju som 

sammensatt tekst 
47-49  Rettskriving  

(kap 3 

språkboka) 

● mestre sentrale regler i formverk og ortografi 

og skrive tekster med variert setningsbygning 

og funksjonell tegnsetting 

● bruke forskjellige former for digitale og 

papirbaserte ordbøker 

Lære (øve på) 

● o-lyd, stum d, æ-lyd, 

j-lyd, forenkling av 

dobbeltkonsonant 

Oppsummere 10 ukers 

rettskrivningskurs for 6. 

klasse 

Kittys norskoppgaver på 

nett 

 

 

47 – 

48 

 

 

 

Litteraturuker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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 

● sammenligne språk og språkbruk i tekster på 

bokmål og nynorsk 

● presentere egne tolkinger av personer, handling 

og tema i et variert utvalg av barne- og 

ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i 

oversettelse fra samisk 

● Lese skjønnlitterære 

bøker 

● Vurdere og reflektere 

over innhold og form i 

skjønnlitterære tekster 

● Finne litterære 

virkemidler i tekster 

● Dramatisere utdrag fra 

bøker 

● Å skrive en anmeldelse 

av en skjønnlitterær 

tekst 

● Å skrive biografi 

-Låne og lese fra bokkasser 

fra biblioteket 

-Leseloggbok 

-Leselotteri 

-Lære om en utvalgt 

forfatter  

-Gi og få gode boktips  

-Skrive bokanmeldelse 

-Skrive forfatterbiografi 

-Ha bokkafè 

-Dramatisere 
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● vurdere tekster med utgangspunkt i egne 

opplevelser og med forståelse for språk og 

innhold 

● skrive sammenhengende med personlig og 

funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en 

hensiktsmessig måte 

● vurdere andres muntlige fremføringer ut fra 

faglige kriterier 

 

-Delta på felles skoleåpning 

og avslutning av 

litteraturukene 

 

 50-51  Ordklasser 

(kap 2 i 

språkboka) 

● mestre sentrale regler i formverk og ortografi 

og skrive tekster med variert setningsbygning 

og funksjonell tegnsetting 

● Hva er en ordklasse? 

● Mer om substantiv, verb 

og adjektiv 

 

 

 

Jul 

 

 

 

Uke  Tema:  Innhold i timene: 

    Kompetansemål: 

 

Læringsmål: 
 

 

1-3  Tegnsetting 

(kap 9 

Språkboka) 

 

● Mestre sentrale regler i formverk og ortografi 

og skrive tekster med variert setningsbygning 

og funksjonell tegnsetting. 

ære å  

● Bruke anførselstegn 

● Kolon 

● Komma i oppramsing 

● Komma foran men 

Språkbok s. 120 - 135 

Kopiark 17, 18, 19 

Arbeidsboka s 16- 26 

4-6  Sammensatte ord 

(kap 10 

språkboka) 

●   re 
● Om sammensatte ord 
● Om bilder i språket 

 

1-9  Fortell mer! 

 

● skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 

sammenheng mellom setninger og avsnitt 
re 

● å skrive fortellinger  med 
konflikt og spenningstopp 

Bruke modelltekster, skrive 

egne tekster og gi respons 
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(kap 6 

Språkboka) 

 

● 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 

● presentere et fagstoff tilpasset formål og 

mottaker, med eller uten digitale verktøy 

● bruke digitale kilder og verktøy til å lage 

sammensatte tekster med hyperkoplinger og 

varierte estetiske virkemidler 

● skrive sammenhengende med personlig og 

funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en 

hensiktsmessig måte 

 

● å bruke jeg, han eller hun 
om hovedpersonen i 
fortellingen 

Kopiark 22 

Arbeidsboka s 40 - 42 

7  Vinterferie 

10- 11  Dialekter 

(Kap 11 

Språkboka) 

 

● gi eksempler på likheter og forskjeller mellom 

muntlig og skriftlig språk 

● sammenligne talemål i eget miljø med noen 

andre talemålsvarianter og med de skriftlige 

målformene nynorsk og bokmål 

 

ære 

● Hva en dialekt er 

● Å sammenligne dialekter 

● Forskjellen på   

skriftspråk og talespråk 

● Noen detektivtips for  

dialekter 

Kopiark 25,26 

Arbeidsboka s 55 - 56 

12-15  Fantasy 

(Kap 4 

Leseboka) 

 

 

 

● 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 

● presentere egne tolkinger av personer, handling 

og tema i et variert utvalg av barne- og 

● Lese fantasy 

● Skrive fantasy 

● Snakke om det du har 

lest 

● Skrive om det du har 

lest 

Arbeidsboka s 30-37 
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ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i 

oversettelse fra samisk 

13 Påske 

16 -17  Reklame 

(kap 12 i 

språkboka) 

● Uttrykke seg med et variert ordforråd 

tilpasset kommunikasjonsformen 

● Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise 

respekt for andres 

● Forstå og tolke opplysninger fra flere 

uttrykksformer i en sammensatt tekst 

● Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 

sammenheng mellom setninger og avsnitt. 

● Bruke digitale kilder og verktøy til å lage 

sammensatte tekster med hyperkoblinger og 

varierte estetiske virkemidler 

● Gi ekspempler på og reflektere over hvordan 

språk kan uttrykke og skape holdninger til 

enkeltindivider og grupper av mennesker 

om  

● Virkemidler i reklame 

● Å vurdere reklame 

Språkboka s. 174 - 186 

Kopiark 27 

Arbeidsboka s 57 - 58 

18 -19  Mer om 

ordklasser  

(kap 3 og 6 i 

språkboka) 

● mestre sentrale regler i formverk og ortografi 

og skrive tekster med variert setningsbygning 

og funksjonell tegnsetting 

om 

● Hva personlige pronomen 

er 

● Hvilke personlige 

pronomen vi har 

● Om ulike former 

personlig pronomen 

● Interjeksjoner 

● Preposisjoner 

● Konjunksjoner 

● Adjektiv som blir adverb 

Språkbok s. 30 – 30 og s. 

84 - 91 

 

Arbeidsboka 30-37 

20-21  Fra ord til 

tekst 

● mestre sentrale regler i formverk og ortografi 

og skrive tekster med variert setningsbygning 

og funksjonell tegnsetting 
● Hva en tekst er  

● Å binde sammen ord og 

setninger til tekster ved 

hjelp av pronomen og 

konjunksjoner og andre 

bindeord 

Språkbok s. 92 - 99 

 

Arbeidsboka side 38- 39 

22-23  Flukt 

(kap 7 i 

leseboka) 

● lese et bredt utvalg norske og oversatte 

tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, 

og reflektere over innhold og form i teksten 

● Lese skjønnlitteratur 
● Lese sakprosa 
● Snakke om det du har lest 
● Skrive om det du har lest 

Leseboka s. 168 - 213 

Arbeidsboka side 50-60 
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24 - 

25 

Vennskap og 

forelskelse 

(kap 3 

leseboka) 

● referere, oppsummere og reflektere over 

hovedmomenter i en tekst 

● presentere egne tolkinger av personer, handling 

og tema i et variert utvalg av barne- og 

ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i 

oversettelse fra samisk 
 

● Lese skjønnlitteratur 

● Snakke om det du har 

lest 

● Skrive om det du har 

lest 

Leseboka s. 44  - 85 

 

Kopiark 30 

Arbeidsboka side 12-23 
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UTKAST  HALVÅRSPLAN 

 

, 

UKE  TEMA  Muntlig 

kommunikasjon 

Skriftlig 

kommunikasjon 

Språk, litteratur og 

kultur 
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