
Årsplan i norsk 5.klasse.        Faglærar: Helga Punde. 

Timer i veka: 5.        Skuleår: 2018-2019. 

Leseverk: Salto elevbok a og b, og Salto arbeidsbok a og b.   

Veke:  Tema/hovud

område 

Lærestoff  Arbeidsmåtar 

34-35 Ta salto.  

 

 

 

Salto 5:  

EB: s. 6-23. 

AB: s. 4-19. 

- Bruke lesestrategiene SALTO før, under og etter lesing. 

- Finne nøkkelord, skrive samandrag, lage tankekart og 

venndiagram.  

36-37 Samansette 

tekster.  

Salto 5:  

EB: s.26-45 

AB: s.20-37 

- Forklare kva som kjenneteiknar samansette tekstars.  

-  Vite korleis tekst, illustrasjonar fortel saman.  

- Planlegge og skrive ein samansett tekst.  

- Bruke komma ved oppramsing og framfor «men».  

38-39  Vitsar og 

gåter.  

Salto 5:  

EB: s. 50-67 

AB: s. 38-49 

- Forklare kva som kjenneteiknar vitsar og gåter.  

- Fortelje vitsar og gåter med innleving.  

- Skrive eigne vitsar og gåter med humoristisk poeng.  

- Bruke replikkstrek og hermeteikn rett.  

40-42 Å innleie ei 

forteljing.  

Salto 5:  

EB: s. 72-93 

AB: s. 50-65 

- Bruke det du har lært, til å reflektere over kva som gjer 

ei innleiing god. 

- Skrive innleiingar med beskrivingar av person, plass og 

problem.  

- Vurdere eigne innleiingar og innleiingar av andre, og 

bruke råda du får, til å arbeide vidare med di eiga 

innleiing.  

- Bøye verb i ulike tider, og skrive innleiingar i presens 

(notid) og preteritum (fortid). 

43-44 Bokmål og 

nynorsk.  

 

Salto 5:  

EB: s. 98-117 

AB: s. 66-83 

- Forklare bakgrunnen for kvifor vi har to norske 

skriftsspråk. 

- Samanlikne ord på nynorsk og bokmål.  

- Planlegge, gjennomføre og skrive eit intervju. 

- Lage spørsmål med og utan spørjeord på bokmål og 

nynorsk. 



45-46 Personbeskri

vingar.  

Salto 5:  

EB: s. 122-

139 

AB: s. 84-101 

- Bruke det du har lært, til å reflektere over kva som gjer 

ei personbeskriving god. 

- Forklare forskjellen på dei ytre og indre eigenskapane 

ved ein person. 

- Beskrive personar med adjektiv slik at lesaren kan sjå 

dei for seg.  

- Gradbøye adjektiv.  

47-48 Instruksjonar 

og lister. 

Salto 5:  

EB: s. 170-

189 

AB: s. 120-

139 

- Forklare kva som kjenneteiknar sakstekstar, som 

instruksjonar og lister.  

- Leitelese for å hente ut informasjon frå instruksjonar og 

lister.  

- Skrive og vurdere instruksjonar. 

- Alfabetisere ord som startar med ein eller fleire like 

bokstavar.   

49-50 Repetisjon.  Salto 5 

 

 

 

1-3 Å halde 

kontakt. 

Salto 5:  

EB: s. 6-27 

AB: s. 4-21 

- Beskrive korleis menneske kommuniserer gjennom 

sosiale media og e-post.  

- Bruke råd for nettvett.  

- Skrive og svare på en fan e-post.  

- Reglar for forkortingar, og vite når det er vanleg å 

bruke dei.  

4-5 Høgtlesing. Salto 5:  

EB: s. 32-53 

AB: s. 22-35 

- Framføre tekstar gjennom høgtlesing for eit publikum. 

- Vurdere eigne og andre sine lytteferdigheiter.  

- Skrive dialogar med varierande bruk av utsegnsverb og 

adverb.  

6-7 Eventyr og 

fablar.  

Salto 5:  

EB: s. 58-79 

AB: s. 36-53 

- Forklare forskjellen på folkeeventyr og kunsteventyr. 

- Forklare kva som kjenneteiknar eventyr og fablar.  

- Bruke eventyrtrekk år du skriv ditt eiga eventyr. 

- Skilje mellom lang og kort å-lyd når du skriv. 

8-10 Dikt  Salto 5:  

EB: s. 84-105 

AB: s. 54-69 

- Tolke dikt og forklare kva dei handlar om. 

- Samtale om form og verkemiddel. 

- Skrive eigne dikt.  

- Framføre dikt på ulike måtar.  

- Regler for skriving av samansette ord.  



11-12 Skap 

spenning.  

Salto 5:  

EB: s. 110-

127 

AB: s. 70-85 

- Gje eksemplar på ulike typar spenning i forteljingar.  

- Kjenne att desse verkemidla i forteljingar: hindringer, 

utvida augeblikk og høgdepunkt. 

- Bruke replikkar til å skape spenning.  

- Skrive ein spenningsforteljing med hindringar, utvida 

augeblikk og høgdepunkt. 

14-16 Si meininga 

di. 

Salto 5:  

EB: s. 132-

153 

AB: s. 86-99 

- Uttrykke og grunngi eigne meiningar.  

- Lytte til andre sine meiningar og respektere dei.  

- Bruke synonym og antonym for å uttrykkje seg mest 

mulig presist.  

- Planleggja og skrive ein argumenterande tekst.   

17-19  Fantastiske 

forteljingar. 

Salto 5:  

EB: s. 158-

175 

AB: s. 100-

115 

- Forklare forskjellen mellom realistiske og fantastiske 

forteljingar.  

- Beskrive sentrale kjenneteikn ved fantastiske 

forteljingar.  

- Planlegge og skrive ein fantastisk forteljing.  

- Skrive ord med kj – og sj –lyd rett.  

20-21 Grip boka. Salto 5:  

EB: s. 180-

201 

AB: s. 116-

129 

- Forklare forskjellen på skjønnlitteratur og faglitteratur.  

- Skilje mellom meiningar og fakta. 

- Bruke hovudregelen for dobbel konsonant og unntak 

frå regelen.  

- Skrive ein bokanmeldelse. 

Læreplan i norsk (NOR1-05) 

Kompetansemål etter 7. årstrinn 

Muntlig kommunikasjon 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta 

• uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres 

• bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner 

• opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon 

• uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen 

• presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy 

• vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier 

Skriftlig kommunikasjon 



Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• 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 

• lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet 

• forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst 

• mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert 

setningsbygning og funksjonell tegnsetting 

• 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 

• eksperimentere med skriving av enkle tekster på sidemål 

• gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på 

bakgrunn av tilbakemeldinger 

• bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og 

varierte estetiske virkemidler 

• velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler 

Språk, litteratur og kultur 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk 

• utføre grunnleggende setningsanalyse og vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp 

av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap 

• sammenligne språk og språkbruk i tekster på bokmål og nynorsk 

• lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, og kjenne til 

enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene 

• sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de 

skriftlige målformene bokmål og nynorsk 

• gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til 

enkeltindivider og grupper av mennesker 

• 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 

• vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og 

innhold 

• kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder 

• bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker 

 


