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Grunnleggende ferdigheter 
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås 
grunnleggende ferdigheter slik:  

Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en 
forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv. Samtaler om tekster har en 
avgjørende betydning for elevenes læring og utvikling. Å tale og lytte er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norskfaget blir videreutviklet 
gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter.    

Å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk er også et ansvarsområde i norskfaget, fra den første skriveopplæringen til den videre skriveopplæringen 
gjennom 13 år. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunikasjonsformer, og kravet til å mestre 
skriftlig framstilling i ulike sjangere har blitt større. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en 
kommunikasjonsform og en metode for å lære.    

Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre 
leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Å kunne lese omfatter både å 
kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og forstå resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. Lesing 
er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å 
tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og kunne være deltaker i 
samfunnet.  

Å kunne regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det 
gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av 
sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse.  

Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye 
muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.    

 

 

Breivikbotn skole 
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MÅL OG VURDERINGSKRITERIER FOR NORSK PÅ 5.TRINN 
Vurdering: Før tester og innleveringer blir lærer og elever enige om vurderingskriteriene (lav, middels og høy måloppnåelse). 
 
- Muntlig kommunikasjon: Samtaler, aktiviteter og fremlegg/presentasjoner 
- Skriftlig kommunikasjon: Oppgaver/aktiviteter, innleveringer og tester/kartlegginger 
- Språk, litteratur og kultur: Samtaler og tester/kartlegginger 
For høy måloppnåelse i norsk må eleven kunne: 

Trinn Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur 

5.
 t
ri
nn
 (
Z
ep

pe
lin

 5
) 

Lytte til og videreutvikle innspill fra 
andre og skille mellom meninger og 
fakta 
 
Bruke sang, musikk og bilder i 
framføringer og presentasjoner 
 
Opptre i ulike roller gjennom 
drama-aktiviteter, opplesing og 
presentasjon 
 
Presentere et fagstoff tilpasset 
formål og mottaker, med eller uten 
digitale verktøy 
 
Vurdere andres muntlige 
framføringer ut fra faglige 
kriterier 
 
 
 

Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og 
nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten � Faktatekster og 
skjønnlitterære tekster som eventyr og dikt 
 
Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst 
 
Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert 
setningsbygning og funksjonell tegnsetting � Kj-lyden, sj-lyden, ord som begynner 
med hv, å-lyden, punktum, spørretegn og utropstegn, substantiv, verb og adjektiv 
 
Skrive sammenhengende med funksjonell håndskrift 
 
Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og 
avsnitt 
 
Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter 
mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og 
mottaker � Eventyr, fortelling, dikt, kort, brev og faktatekst 
 
Velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler 
 
 
 

Sammenligne språk og språkbruk i 
tekster på bokmål og nynorsk 
 
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 
 
Vurdere tekster med utgangspunkt i 
egne opplevelser og med forståelse for 
språk og innhold 
 
Bruke forskjellige former for digitale og 
papirbaserte ordbøker 
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Verktøy for vurdering av skriftlig elevarbeid (det tas hensyn til sjanger, trinnets mål og hva trinnet har gjennomgått):  
 

 Høy måloppnåelse  Middels måloppnåelse  Lav måloppnåelse  

In
nh
ol
d 

Oppgaven er besvart på en relevant måte i 
forhold til oppgavetekst og sjanger. 
 
Eleven kan uttrykke seg med egne ord. 
 
Eleven har kjennskap til og viser evne til å kunne 
uttrykke og formidle noen følelser og 
opplevelser i skjønnlitterære tekster. 
 
Eleven kan bruke ulike kilder for å skaffe seg 
informasjon. 

Oppgaven er besvart, men ikke med et fullstendig relevant 
innhold. Mangler noen sjangerkjennetegn. 
 

Eleven kan skrive en tekst med en viss grad av egne ord. 
 

Eleven har i noen grad kjennskap til og har bare delvis evne til 
å kunne uttrykke og formidle noen følelser og opplevelser i 
skjønnlitterære tekster. 
 

Eleven kan i noen grad bruke kilder for å skaffe seg 
informasjon. 

Eleven kan besvare oppgaven på en enkel måte.  
 
 
Eleven reproduserer/skriver av tekst.  
 

Eleven kan formidle et budskap. 
 
 
 

Det forekommer ukritisk bruk av kilder - 
reproduksjon/avskrift. 

S
tr
uk
tu
r Eleven kan skrive en tekst som forteller og 

beskriver med passende grunnstruktur og en 
hensiktsmessig bruk av avsnitt. 
 

Eleven kan i noen grad skrive en tekst som forteller og 
beskriver med en viss grad av struktur og inndeling i avsnitt. 

Eleven kan sette sammen setninger etter 
hverandre til en enkel tekst. 
 

S
pr
åk
 

- Eleven bruker et ordforråd som er stort nok 
til å uttrykke det meste om et gitt tema 
tilpasset elevens trinn. 
- Eleven kan variere setningsbygningen. 
- Eleven kan utnytte de mulighetene sjangeren 
byr på, og kan bruke virkemidler på en bevisst 
måte.  
 

- Eleven har en rimelig korrekt rettskriving og 
god kontroll på tegnsetting  

Eleven bruker et ordforråd som er stort nok til å dekke en 
tekst om et kjent tema. 
 

Eleven kan i noen grad variere setningsbyggingen. 
 

Eleven kan i noen grad utnytte de mulighetene sjangeren byr 
på. 
 
Eleven har til en viss grad korrekt rettskriving på ofte brukte 
ord, men det kan forekomme en del språklige feil. Eleven kan 
bruke enkel tegnsetting. 

Eleven kan bruke et svært enkelt ordforråd. Det 
kan forekomme morsmål/dialekt i teksten. 
 

Eleven kan lage enkle setninger. 
 

Eleven kan i liten eller ingen grad utnytte de 
mulighetene sjangeren byr på. 
- Eleven kan uttrykke en mening, selv om språket 
kan inneholde mange feil, er lite variert og 
upresist. Eleven kan til en viss grad sette stor 
bokstav på rett sted og punktum. 

H
ån
d-

sk
ri
ft
 Eleven har en tydelig, sammenhengende og 

personlig skrift 
Eleven har delvis tydelig skrift og skriver i noen grad 
sammenhengende 

Eleven har utydelig og usammenhengende skrift 

T
ek
st

-b
eh
. Eleven kan skrive tekst med gitt skrifttype, 

skriftstørrelse og linjeavstand 
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Verktøy for vurdering av muntlig fremlegg/presentasjon (det tas hensyn til trinnets mål og hva trinnet har gjennomgått):  

 
Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse Lav måloppnåelse 

Eleven er interessert. 
 
Eleven gir eksempler og forklaringer. 

Eleven er interessert. 
 
Eleven har med noen eksempler. 

Eleven er mindre interessert. 
 
Eleven gir få/ingen eksempler. 

Eleven finner fram til det viktigste stoffet som 
har med oppgaven å gjøre.  

Eleven finner i noen grad fram til stoff som har med 
oppgaven å gjøre.  

Eleven finner i liten grad fram til stoff som har 
med oppgaven å gjøre.  

Eleven kan stoffet. 
 
Eleven snakker uanstrengt og fritt – bruker manus 
som støtte.  
 
Eleven snakker med tydelig stemme. 

Eleven kan stoffet ganske godt. 
 
Eleven snakker i noen grad fritt – må bruke manus 
som støtte.  
 
Eleven snakker med ganske tydelig stemme. 

Eleven kan i liten grad stoffet. 
 
Eleven leser opp fra et manuskript. 
 
 
Eleven snakker lavt og noe utydelig. 

Eleven skaper god øyenkontakt/kontakt med 
publikum. 

Eleven skaper noe øyenkontakt/kontakt med 
publikum. 

Eleven skaper i liten grad kontakt med publikum. 

Eleven har valgt fagstoff som er lett å forstå. 
 
Eleven kan bruke tavle, PowerPoint osv.  

Eleven har valgt stoff som er tidvis lett å forstå. 
 
Eleven kan bruker tavle, PowerPoint. 

Eleven har valgt stoff som er vanskelig og lite 
relevant. 
 
Eleven mestrer ikke bruk av tavle, PowerPoint 
osv. 

 
GODE RÅD: 

• Gå frem med rak holdning og løftet hode � du virker sikker og stemmen får bedre klang. 
• Pust rolig og konsentrer deg om oppgaven. 
• Se på tilskuerne. La blikket sveipe over forsamlinga og prøv å møte blikket til enkelte personer i salen. 
• Prøv å virke avslappet og naturlig, men likevel engasjert. Len deg ikke til veggen eller noe annet i nærheten. 
• Unngå å vende ryggen mot publikum eller å skygge for et lerret eller andre hjelpemidler. 
• Hold hendene unna lommene. La dem heller henge hvis du ikke bruker håndbevegelser når du snakker. Stå ikke med armene i kors. 
• Unngå fakter som kan virke forstyrrende: fikle med penn, knitre med papir, snurre håret rundt fingeren, tygge tyggegummi… 
• Fremføringen er viktig, men den dekker ikke over et dårlig innhold. Derfor: Arbeid grundig med innholdet! 
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ÅRSPLAN I NORSK – 5. KLASSE  2014-2015 
 

 
Kapittel 

 
LV 

 
Språkbok 

 
Lesebok 

Arbeidsbok 
Kopiark 

Bli kjent med språk-
boka og leseboka 

s. 4 Se på 
– forside og bakside 

– kolofonside 
– innholdsoversikt 

– stikkordliste 

Se på 
– forside og bakside 

– kolofonside 
– innholdsoversikt 

– stikkordliste 

Arbeidsboka: Meg selv, s. 
2–3 

Kopiark 7: Å få ny språk-
bok 

Kopiark 32: Å få ny 
lesebok  

Arbeidsboka s. 4–7 

1 Send en hilsen 
(Språkboka s. 4–17) s. 28 

Lære 
– å skrive kort og 

brev 
– å bruke e-post 

 

 

2 Lær å lære 
(Språkboka s. 18–39) 

s. 31 Lære 
– å lage tankekart 
– å ta et BISON-
overblikk over en 

tekst 
– å skrive nøkkelord 

 

 Kopiark 9a: Med ni liv og 
innebygd refleks (vann-

skadd utgave) 
Kopiark 9b: Med ni liv og 
innebygd refleks (fullsten- 

dig utgave) 
Kopiark 10: Superkroko 

diller 
Kopiark 11: Ugler 

Kopiark 12: VØL-skjema 
Kopiark 13: Papegøye 

leken 

3 På biblioteket 
(Leseboka s. 4–17) s. 90 

 Lære 
– å bruke biblioteket 

– forskjellen på 
skjønnlitteratur og 

faglitteratur 

Arbeidsboka s. 2–7 
Kopiark 34: Rydd i bok-

hylla 
Kopiark 35: Bøkenes 

plassering 
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2 Lesekurs 
(Leseboka s. 18–35)  

s. 94   Lære  
– å bli en bedre leser 
– hva du kan gjøre 
før du leser, mens du 
leser, etter at du har 
lest  

Kopiark 36: Slik leser jeg 
Kopiark 37: Før du leser 
Kopiark 38: Mens du 
leser  
Kopiark 39: Etter at du 
har lest  
Kopiark 40: Høytlesing 

3 Snakk om bøker 
(Leseboka s. 36–47)  

s. 98   Lære 
– å snakke om bøker 
– å skrive 
bokanmeldelser  
– å presentere en 
bok for andre 

Kopiark 41: Bokliste 
Kopiark 42: Bok-
anmeldelse  

3 Fra bokstaver til 
ord  
(Språkboka s. 40–51) 

s. 35  

Lære  
– om alfabetet  
– å bruke ordliste  
– å ordne i 
alfabetisk  
rekkefølge 

 

Arbeidsboka s. 8–17  
Kopiark 14: Ordkjeder 

4 Spøk og spenning 
(Leseboka s. 48–63) 
– Svein og rotta i 
Syden  
– Den kloge pige  
– Den pysete valpen 
– Heksetimen  

s. 102   Lære  
– å lese 
skjønnlitteratur  
– å snakke om det du 
har lest  
– å skrive om det du 
har lest  

Arbeidsboka s. 8–17  
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Kapittel 

 
LV 

 
Språkbok 

 
Lesebok 

Arbeidsbok 
Kopiark 

4 Rettskriving – rett 
og slett  
(Språkboka s. 52–67)  

s. 38  Lære  
– hvorfor vi har 
regler for 
rettskriving  
– regler for 
rettskriving  

 Arbeidsboka s. 18–32 
Kopiark 15: Kj-lyden, to 
sanger  
Kopiark 16: Sj-lyden, tre 
sanger  

4 Spøk og spenning 
(Leseboka s. 64–69) 
– Tenk hvis ... (bm)/ 
Naturligvis (nyn)  
– Draken med de 
røde øynene  

s. 106   Lære  
– å lese 
skjønnlitteratur  
– å snakke om det du 
har lest  
– å skrive om det du 
har lest  

Arbeidsboka s. 18–20  

5 Si det som det er 
– sakprosa 
(Språkboka s. 68–89)  

s. 43  Lære – hva 
sakprosa er  
– å skrive  
• beskjeder  
• oppskrifter og 
instruksjoner  
• beskrivelser  
• faktatekster  

 Arbeidsboka s. 33–40 
Kopiark 17: Spørreunder-
søkelse om SMS  
Kopiark 18: SMS  

4 Spøk og spenning 
(Leseboka s. 70–79) 
– Nøkken  
– Tusser og nisser og 
vetter og troll  
– Spøkelser  

s. 107   Lære  
– å lese 
skjønnlitteratur  
– å lese sakprosa  
– å snakke om det du 
har lest  
– å skrive om det du 
har lest  

Arbeidsboka s. 21–27  
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6 Å presentere eget 
arbeid  
(Språkboka s. 90–
103)  

s. 47  Lære  
– hva en 
presentasjon er  
– å lage en 
presentasjon  
– hvordan du kan 
presentere eget 
arbeid for andre  

  

4 Spøk og spenning 
(Leseboka s. 80–93) 
– Hjelp! Ranere!  
– Løven, heksa og 
klesskapet  

s. 109   Lære  
– å lese 
skjønnlitteratur  
– å snakke om det du 
har lest  
– å skrive om det du 
har lest  

Arbeidsboka s. 28–31  

5 Eventyr  
(Leseboka s. 94–123)  

s. 111   – Lese eventyr fra 
Norge og andre land  
– Lære å fortelle 
eventyr  
– Lære å skrive 
eventyr 

Arbeidsboka s. 32–37 
Kopiark 43: Å fortelle 
eventyr  
Kopiark 44: Da stalloene  
nesten fikk Askefis-steik  
Kopiark 45: Vaktsom og  
brødrene hans 

7 Substantiv  
(Språkboka s. 104–  
113) 

s. 50  Lære  
– hva et substantiv 
er  
– å bøye substantiv  

 Arbeidsboka s. 41–45  
Kopiark 19: Bøynings 
skjema for substantiv  
Kopiark 20: Bøyde 
substantiv 
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Kapittel 

 
LV 

 
Språkbok 

 
Lesebok 

Arbeidsbok 
Kopiark 

6 Ut i naturen  
(Leseboka s. 124–
129)  
– Spurven  
– Villmarksmat 

s. 116   Lære  
– å lese 
skjønnlitteratur  
– å lese sakprosa  
– å snakke om det du 
har lest  
– å skrive om det du 
har lest 

Arbeidsboka s. 38–41  

8 Verb  
(Språkboka s. 114–  
123)  

s. 54  Lære  
– hva et verb er  
– å bøye verb 
 

 Arbeidsboka s. 46–50  
Kopiark 21: Bøynings 
skjema for verb  
Kopiark 22: Bøyde verb  

6 Ut i naturen  
(Leseboka s. 130–
135) 
– Tom i villmarka 
– Gaupe 

s. 118   – Lese 
skjønnlitteratur  
– Lese sakprosa  
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest 

Arbeidsboka s. 42–43  

9 Å skrive fortelling 
(Språkboka s. 124– 
149)  

s. 57  Lære – å skrive 
fortelling  

 Arbeidsboka s. 51–54 
Kopiark 23: Beskriv en 
person Kopiark 24: 
Beskriv et sted  
Kopiark 25: Kontroller 
teksten din  
Kopiark 26: Fortelling til 
responsarbeid 

6 Ut i naturen  
(Leseboka s. 136–
145)  
– Hvit manns fotspor  
– Drusilde  
– Isfjell  
– Havet  
– Titanic 

s. 119   – Lese 
skjønnlitteratur 
– Lese sakprosa 
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest 

Arbeidsboka s. 43–47  
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10 Finn fortellingen! 
(Språkboka s. 150– 
159)  

s. 65  Lære  
– å finne fortellinger 
i bilder  
– å skrive en 
fortelling ut fra et 
bilde  
– hvordan du kan 
bruke  
– bilder til å lage en 
illustrert fortelling 

  

11 Adjektiv  
(Språkboka s. 160– 
169) 

s. 67  Lære  
– hva et adjektiv er 
– hvordan adjektiv 
kan brukes i 
sammenligninger 

 Arbeidsboka s. 55–59  
Kopiark 27: 
Bøyningsskjema for 
adjektiv  
Kopiark 28: Gradbøyde 
adjektiv 
Kopiark 29: Kle på 
fortellingen 

7 Ord blir dikt  
(Leseboka s. 146–  
161) 

s. 123   Lære  
– å lese og skrive dikt 

Arbeidsboka s. 48–53 
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Kapittel 

 
LV 

 
Språkbok 

 
Lesebok 

Arbeidsbok 
Kopiark 

8 Ut i verden  
(Leseboka s. 162–  
168)  
– Guttene som mistet  
hele stykket  
– Tortilla  
– Håret til kjempa 

s. 129   – Lese 
skjønnlitteratur  
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest 

Arbeidsboka s. 54–59  

12 Tegnsetting  
(Språkboka s. 170–  
177) 

s. 70  Lære  
– å bruke store 
skilletegn 

 Arbeidsboka s. 60–63 
Kopiark 30: Tegnsetting  
Kopiark 31: Lag spørsmål  

8 Ut i verden  
(Leseboka s. 169–  
183)  
– Fargene  
– Parvanas reise 

s. 130   – Lese 
skjønnlitteratur  
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest 

Arbeidsboka s. 60–63  

13 Vi ser på TV 
(Språkboka s. 178– 
189)  

s. 72  Lære  
– å diskutere TV og 
TV-programmer 
med andre 
– å begrunne 
meningene dine  
– noen fakta om TV 
og TV-produksjon 

  

 


