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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Norsk SKOLEÅR 2021/22 
TRINN 5.trinn LÆRERE Anders Aune, Ketil Olsen og Gina Lersveen 

    

PERIODE 
TEMA 

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 
(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER 
FRA FAG OG 
TVERRFAGLIG TEMA 
(for perioden) 

TEMA VURDERING 
(IUP-mål, prøver, 
kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/INNHOLD 
(bøker, nettressurser, organisering ol)) 

34-39 34-35 Bruke lesestrategier 
tilpasset formålet med 
lesingen 

Lese lyrikk, noveller, 
fagtekster og annen 
skjønnlitteratur og 
sakprosa på bokmål og 
nynorsk, svensk og dansk 
og samtale om formål, 
form og innhold 

Skrive tekster med 
funksjonell håndskrift og 
med flyt på tastatur 

 

Tekst i kontekst 

Kritisk tilnærming til 
tekst 

Skrifltig tekstskaping 

Bli kjent 

Elevene skal bli kjent med nye 
lærere og nye lærebøker.  

Elevene skal lære om 
forskjellige lesestrategier, og 
kunne velge riktig lesestrategi 
til riktig formål. 

 

Elevene skal lære hvordan man 
skriver med flyt på tastatur.  

 

Carlsten leseprøve 

Ordkjede-testen 

Skrive en bokomtale 

Penskrift. Øves på gjennom 
hele året. Ha som lekser. 

Uke 34 

Bli kjent med klassen. Forskjellige navneleker 
og andre type leker.  

Carlsten leseprøve 

Ordkjedetesten.  

Touchmetoden 

 

Hvordan skrive i en skrivebok/kladdebok.  

Hente bøker? 

Sjekk periodeplan for mer info:  

file:///Users/Jobb/OneDrive - Oslo 
Kommune Utdanningsetaten/Fag/Norsk/Års-
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 36-39 Bruke lesestrategier 
tilpasset formålet med 
lesingen  

Lese lyrikk, noveller, 
fagtekster og annen 
skjønnlitteratur og 
sakprosa og samtale om 
formål, form og innhold  

Skrive tekster med 
tydelig struktur og 
mestre sentrale regler for 
rettskriving, ordbøying og 
tegnsetting  

Beskrive, fortelle, 
argumentere og 
reflektere i ulike muntlige 
og skriftlige sjangre og for 
ulike formål  

Gi tilbakemelding på 
medelevers tekster ut fra 
kriterier og bruke 
tilbakemeldinger i 
bearbeiding av egne 
tekster  

 

Tekst i kontekst  

Kritisk tilnærming til 
tekst  

Muntlig kommunikasjon  

Skriftlig tekstskaping  

Språket som system og 
mulighet 

 

 

Folkehelse og 
livsmestring  

Bærekraftig utvikling  

Demokrati og 
medborgerskap  

 

Les lurt 

Elevene skal lære om 
forskjellige lesestrategier, og 
kunne velge riktig lesestrategi 
til riktig formål. 

Elevene skal jobbe med 
leseforståelse og dybdelesing. 

Elevene skal skrive om og 
presentere en bok.  

Elevene skal gi og få 
tilbakemeldinger. 

Elevene skal lære om 
synonymer og antonymer.  

 

Elevene skal lære om dobbel 
konsonant og forenkling av 
dobbel konsonant.  

 

Lese ulike tekster og svare 
på spørsmål 

Samtale om ulike tekster 

Eksempeloppgaver 
nasjonale prøver 

Skrive en bokomtale 

Gi og få tilbakemeldinger 

Oppgaver 

Nasjonale prøver? 

Kartlegging av 
leseferdigheter 

https://laerer.cdu.no/larerr
essurs/kartlegging-
leseferdighet-
5e5fc381dcd87c001e78743
1/6017bbafc10a985d3ae02
88e?_=norsk-5-7/norsk-
5/norsk-5-helhetslesing-
6017bbafc10a983364e0288
a-
6017bbafc10a98ade6e0288
b-

Fagdag om valg for hele skolen i uke 36!  
Barnas valg for 5.-10. trinn. 
https://barnasvalg.reddbarna.no  

VALG Norsk 5 

Lesing pågår A 

Leseforståelse 5 

Eksempeloppgaver fra nasjonale prøver 

Sjekk periodeplan for mer info:  

file:///Users/Jobb/OneDrive - Oslo 
Kommune Utdanningsetaten/Fag/Norsk/Års-
halvårsplan/Periodeplaner, norsk 5.trinn - 
2021-22.docx 

 

 
 



 
 

Oslo kommune 
Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 
6017bbafc10a985d3ae0288
e 

40 HØSTFERIE 

41-51 

 

MENNES
KET 

41   Les lurt fortsetter... 

 

 

  

42 TV-aksjonen 2021. Barneekteskap 
https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/ 

 

Tv-aksjonen går av stabelen 24.oktober 2021. Inntektene går i år til Plan og arbeidet mot barneekteskap.  
Vi kjører skoleløp fredag denne uken som en fagdag 

https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/ 

Salaby har også gratis undervisningsopplegg man kan bruke i klasserommet  
https://skole.salaby.no (bla litt ned på siden) 

43-47 Lytte til og videreutvikle 
innspill fra andre og 
begrunne egne 
standpunkter i samtaler  

Reflektere etisk over 
hvordan eleven 

Tekst i kontekst  

Kritisk tilnærming til 
tekst  

Muntlig kommunikasjon  

Si det 

Elevene skal kunne si sin 
mening og vise respekt for 
andre.  

Elevene skal være gode og 
aktive lyttere.  

Lytte til og høre på 
hverandre 

Oppgaver 

Rollespill 

Samtale 

Norsk 5 

Lesing pågår A 

Leseforståelse 5 

Skolen fra Cappelen 
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framstiller seg selv og 
andre i digitale medier  

Leke med språket og 
prøve ut ulike virke- 
midler og 
framstillingsmåter i 
muntlige og skriftlige 
tekster  

Lese lyrikk, noveller, 
fagtekster og annen 
skjønnlitteratur og 
sakprosa på bokmål og 
nynorsk og samtale om 
formål, form og innhold  

Beskrive, fortelle, 
argumentere og reflek- 
tere i ulike muntlige og 
skriftlige sjangre og for 
ulike formål  

 

Språket som system og 
mulighet  

Språklig mangfold 

 

 

Folkehelse og 
livsmestring  

Demokrati og 
medborgerskap  

 

Elevene skal tenke over hva de 
legger ut på nettet, og hvordan 
du kan være en god venn og 
nettvenn.  

Elevene skal kunne samtale om 
tekster, spille rollespill og lese 
høyt med innlevelse.  

Elevne skal lære om diftonger. 

 

Lese høyt Sjekk periodeplan for mer info:  

file:///Users/Jobb/OneDrive - Oslo 
Kommune Utdanningsetaten/Fag/Norsk/Års-
halvårsplan/Periodeplaner, norsk 5.trinn - 
2021-22.docx 

 

 

Valgfri fagdag på trinn/avdeling i 
desember 

48-51 Lese lyrikk på bokmål og 
nynorsk og samtale om 
formål, form og innhold  

Skrive tekster med 
funksjonell håndskrift og 
med flyt på tastatur  

Leke med språket og 
prøve ut ulike virke- 

Kritisk tilnærming til 
tekst  

Muntlig kommunikasjon  

Skriftlig tekstskaping  

Språket som system og 
mulighet  

Dikt 

Elevene skal lære om hva som 
er typisk for dikt.  

Elevene skal snakke om hva 
diktene egentlig kan bety.  

Elevene skal skrive egne dikt.  

Lese og høre på dikt 

Skrive dikt 

Fremføre dikt 

Oppgaver 

Norsk 5 

Lesing pågår A 

Leseforståelse 5 

Skolen fra Cappelen 
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midler og 
framstillingsmåter i 
muntlige og skriftlige 
tekster  

Bruke fagspråk og 
kunnskap om ordklas- ser 
og setningsoppbygning i 
samtale om egne og 
andres tekster  

Utforske og beskrive 
samspillet mellom skrift, 
bilder og andre 
uttrykksformer og lage 
egne sammensatte 
tekster  

 

 

 

Folkehelse og 
livsmestring  

 

Elevene skal framføre dikt med 
innlevelse.  

Elevene skal lære om 
substantiv og adjektiv.  

Elevene skal lære om lang og 
kort å-lyd. 

Sjekk periodeplan for mer info:  

file:///Users/Jobb/OneDrive - Oslo 
Kommune Utdanningsetaten/Fag/Norsk/Års-
halvårsplan/Periodeplaner, norsk 5.trinn - 
2021-22.docx 

 

52 JULEFERIE 
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1-7 

 

 

TEKNOLO
GI 

1-8 Orientere seg i faglige 
kilder på bibliotek og digi- 
talt, vurdere hvor 
pålitelige kildene er, og 
vise til kilder i egne 
tekster  

Lese fagtekster og annen 
sakprosa og samtale om 
formål, form og innhold  

Presentere faglige emner 
muntlig med og uten 
digitale ressurser  

Skrive tekster med 
funksjonell håndskrift og 
med flyt på tastatur  

Skrive tekster med 
tydelig struktur og 
mestre sentrale regler for 
rettskriving, ordbøying og 
tegnsetting  

Gi tilbakemelding på 
medelevers tekster ut fra 
kriterier og bruke 
tilbakemeldinger i 
bearbeiding av egne 
tekster  

Tekst i kontekst  

Kritisk tilnærming til 
tekst  

Muntlig kommunikasjon  

Skriftlig tekstskaping  

Språket som system og 
mulighet  

 

 

Bærekraftig utvikling  

Demokrati og 
medborgerskap  

Fakta og kilder 

Elevene skal kunne skille 
mellom fakta og fiksjon, 
saktekster og skjønnlitteratur.  

Elevene skal kunne søke smart 
og sjekke kildene de skal bruke.  

Elevene skal lese faktatekster 
og skrive faktatekster selv.  

Elevene skal presentere og gi 
hverandre tilbakemeldinger.  

Elevene skal lære om bindeord 
og avsnitt.  

Elevene skal lære om kj-lyden.  

Elevene skal lære om sj-lyden. 

Kjøre ny Carlsten? 

Lese faktatekster 

Sammenligne fakta og 
fiksjon, saktekster og 
skjønnlitteratur.  

Norsk 5  

 

Fagdag i koding/programmering på 
trinn/avdeling 
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Bruke lesestrategier 
tilpasset formålet med 
lesingen  
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8 VINTERFERIE 

9-16 

 

KONFLIK
T 

9   Fakta og kilder fortsetter... 

 
 
 

  

10-14 Lese noveller og annen 
skjønnlitteratur og 
sakprosa og samtale om 
formål, form og innhold  

Lese samiske tekster på 
norsk og samtale om 
verdiene som kommer til 
uttrykk  

Leke med språket og 
prøve ut ulike virke- 
midler og 
framstillingsmåter i 
muntlige og skriftlige 
tekster  

Beskrive, fortelle, 
argumentere og reflek- 
tere i ulike muntlige og 

Tekst i kontekst  

Kritisk tilnærming til 
tekst  

Muntlig kommunikasjon  

Skriftlig tekstskaping  

Språket som system og 
mulighet 

 

 

Folkehelse og 
livsmestring  

Bærekraftig utvikling  

Myter og fortellinger 

Elevene skal lese og snakke om 
myter, sang og vandrehistorier.  

Elevene skal gjenfortelle 
muntlig.  

Elevene skal formidle 
fortellinger på en kreativ måte.  

Elevene skal skrive og framføre 
en fortelling.  

Elevene skal lære om verb og 
verbtider.  

Elevene skal lære om 
samensatte ord. 

Lese og lytte til forellinger, 
myter og vandrehistorier 

 

Gjenfortelle muntlig 

 

Skrive fortelliger 

 

Oppgaver 

Norsk 5 

 

Fagdag om konflikt på trinn/avdeling 
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skriftlige sjangre og for 
ulike formål  

Bekrive tekster med 
tydelig struktur og 
mestre sentrale regler for 
rettskriving, ordbøying og 
tegnsetting  

Gi tilbakemelding på 
medelevers tekster ut fra 
kriterier og bruke 
tilbakemeldinger i 
bearbeiding av egne 
tekster  

Bruke fagspråk og 
kunnskap om ordklas- ser 
og setningsoppbygning i 
samtale om egne og 
andres tekster  

 

 

15 PÅSKEFERIE 

 16-18   Myter og fortellinger 
fortsetter... 
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19-24 Lese samiske tekster på 
norsk og samtale om 
verdiene som kommer til 
uttrykk, og hvordan 
stedsnavn og personnavn 
som inneholder de 
samiske bokstavene, 
uttales  

Prøve ut skriving av 
tekster på sidemål  

Sammenlikne talespråk i 
nærmiljøet med andre 
talespråkvarianter i 
Norge og med nabospråk  

Utforske og reflektere 
over sammenhengen 
mellom språk og identitet 

Bruke fagspråk og 
kunnskap om ordklasser 
og setningsoppbygning i 
samtale om egne og 
andres tekster  

Lese lyrikk, noveller, 
fagtekster og annen 
skjønnlitteratur og 
sakprosa på bokmål og 
nynorsk, svensk og dansk 

Språklig mangfold  

Tekst i kontekst  

Muntlig kommunikasjon  

Skriftlig tekstskaping  

Språket som system og 
mulighet  

Språklig mangfold  

 

 

Folkehelse og 
livsmestring  

Demokrati og 
medborgerskap  

 

Språk og dialekter 

Elevene skal leke med ord og 
uttrykk og lære noen ordtak.  

Elevene skal lære om dialekter 
og beskrive hvordan du selv 
snakker.  

Elevene skal lære litt svensk, 
dansk og samisk.  

Elevene skal lære litt om 
bokmål og nynorsk.  

Elevene skal lære om 
pronomen.  

Elevene skal lære om hver, 
vær, hvert, vært.   

 Norsk 5 

 

Felles turdag for hele skolen med 
natursti (fagdag). 
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og samtale om formål, 
form og innhold  

Bruke lesestrategier 
tilpasset formålet med 
lesingen  

 

 SOMMER 

 

 


