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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Norsk SKOLEÅR 2020/2021 

TRINN 1.trinn LÆRERE Hilde, Sarah, Elizabeth, Marie, Silje og Stine 
       

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA FAG 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, 

prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/INNH

OLD 

(bøker, nettressurser, 

organisering ol)) 

 Kompetansemålene jobber vi med jevnt gjennom hele 

året. Gjennom praktiske oppgaver, leker, sang, rim og 

regler får elevene lyttet til og brukt språket. I tillegg vil 

vi jobbe med ulike typer tekster (muntlig og 

skriftlig) innenfor hvert tema, både sakprosa og 

skjønnlitterære tekster.  

 

-lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på 

bokmål og nynorsk. 

 

-låne og lese bøker fra biblioteket. 

 

-uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, 

skriving og andre kreative aktiviteter. 

 

-samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan 

påvirke andre. 

Vi jobber med de ulike 

kjerneelementene jevnt 

gjennom hele året (noen kan 

være mer fremtredende 

innenfor de ulike temaene):  

Tekst i kontekst 

Kritisk tilnærming til tekst 

Muntlig kommunikasjon 

Skriftlig tekstskaping 

Språket som system og mulighet 

Språklig mangfold 

  Dette gjelder for hele året:  

Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

Språkleker: klappe stavelser, lytte 

ut lyder i ord, forme bokstaver 

med kroppen  
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-leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og 

stavelser i ord. 

 

-trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og 

skriving. 

 

-lese med sammenheng og forståelse på papir og 

digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse. 

 

-lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i 

samtaler. 

 

-beskrive og fortelle muntlig og skriftlig. 

 

-skrive tekster for hånd og med tastatur. 

 

-bruke store og små bokstaver, punktum, 

spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om 

egne og andres tekster. 

 

-lage tekster som kombinerer skrift med bilder. 

 

-utforske og samtale om oppbygningen av og 

betydningen til ord og uttrykk. 

 

-utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og 

likheter mellom talespråk og skriftspråk. 
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34   I + S 

Språkleker 

 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

35   O + L 

Språkleker 

 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

36  -  A + M 

«jeg» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 
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Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

37   E + N 

«jeg» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

38   F + Å 

«jeg» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

39   Repetisjon 

av 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 
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bokstaver 

og ord. 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

40 HØSTFERIE 

41   Repetisjon 

av 

bokstaver 

og ord. 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

42   R + U 

«jeg» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 
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uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

43   V + Æ 

«er» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

44   Y + H 

«er» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

45   Ø + D 

«er» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 
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Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

46 KULUKA  Repetisjon 

av 

bokstaver 

og ord. 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

47   B + K 

«er» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

48   T + P 

«er» 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 
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Språkleker Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

49   G + J 

«og» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

50   C + Q + W 

«og» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 
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51   Z + X 

«og» 

Språkleker 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

 JULEFERIE 

1   Repetisjon 

av 

bokstaver 

og ord. 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 

Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

2   Repetisjon 

av 

bokstaver 

og ord. 

 Kaleido, småbøker, 

biblioteksbøker, I-pad 

Salaby, lesekorpset, 

bokstavkongen 
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Stasjoner, ordinær 

klasseromsundervisning, 

uteskole, individuelt arbeid, 

gruppearbeid 

3      

4      

5      

6      

7      

8 VINTERFERIE 

9      

10    Kartleggings-

prøve i lesing 

(gjennomføres 

fra uke 10-15) 

 

11      

12 PÅSKEFERIE 

13      

14      
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15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25 SOMMER 

 

 


