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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 6. 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 

6.
 t
ri
nn
 (
Z
ep

pe
lin

 6
) 

Lytte til og videreutvikle innspill fra 
andre og skille mellom meninger og 
fakta 
 
Bruke sang, musikk og bilder i 
framføringer og presentasjoner 
 
Presentere et fagstoff tilpasset 
formål og mottaker, med eller uten 
digitale verktøy 
 
 
 

Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og 
nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten � Aviser, faktabøker, 
tegneserier og skuespill 
 
Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst 
 
Lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet 
 
Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert 
setningsbygning og funksjonell tegnsetting � O-lyden skrevet med u, æ-lyden og j-
lyden, sammensatte ord, anførselstegn og kolon, personlig pron., interjeksjoner, 
preposisjoner, konjunksjoner og fra adjektiv til adverb 
 
Skrive sammenhengende med 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 fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og 
mottaker � Tegneserie, fantasyfortelling, faktatekst, rapport, referat og søknad 
 
Bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger 
og varierte estetiske virkemidler 
 
 
 

Gi eksempler på noen likheter og 
forskjeller mellom muntlig og skriftlig 
språk 
 
Sammenligne språk og språkbruk i 
tekster på bokmål og nynorsk 
 
Sammenligne talemål i eget miljø med 
noen andre talemålsvarianter og med de 
skriftlige målformene 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 
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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
-

be
h.
 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 – 6. 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  
– stikkordregister 

Se på  
– forside og bakside  
– kolofonside  
– innholdsoversikt  
– stikkordregister 

Kopiark 7: Å få ny 
språkbok  
Kopiark 28: Å få ny 
lesebok  
Kopiark 6: Se på bilder i 
Zeppelin 6 

1 Lesekurs – 
sammensatte 
tekster 
(Leseboka, s. 7–29) 

s. 85   Lære å lese 
sammensatte tekster 
– tegneserier  
– aviser  
– faktabøker  
– digitale tekster 

Kopiark 38: Les nettavis 
Kopiark 34: Slik leser jeg  
Kopiark 35: Før du leser  
Kopiark 36: Mens du 
leser  
Kopiark 37: Etter at du 
har lest  
Arbeidsbok til leseboka, 
s. 2–9 

1 Lær å lære  
(Språkboka, s. 6–29) 

s. 34  Lære  
– å bruke flere 
læringsstrategier på 
samme tekst  
– å holde 
læresamtale – å 
skrive sammendrag 

 Kopiark 10: VØL-skjema  
Kopiark 11: Læresamtale 
– startord  
Kopiark 12: Sammendrag 
Kopiark 13: Sammendrag 
– Tolkien-biografi 
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 4–9 

2 Litterær samtale  
(Leseboka, s. 30–43) 

s. 89   Lære  
– å snakke om 
litteratur 

Kopiark 39:  
Litterær samtale 
Arbeidsbok til leseboka, 
s. 10–11 
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2 Ord i klasser  
(Språkboka, s. 30–
41) 

s. 37  Lære  
– hva en ordklasse 
er – mer om 
substantiv, verb og 
adjektiv 
– hva en ordklasse 
er – mer om 
substantiv, verb og 
adjektiv 

 Kopiark 14: 
Bøyningsskjema for verb  
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 10–12 

3 Vennskap og 
forelskelse 
(Leseboka, s. 44–53) 
– Lykke (bm)  
– Lyn og torden (nyn) 
– Eg tenker nok (nyn) 
– Jørgen + Anne er 
sant  

s. 91   – Lese 
skjønnlitteratur  
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest  

Kopiark 30: Høytlesing 
Arbeidsbok til leseboka, 
s. 12–16  

3 Personlige 
pronomen 
(Språkboka, s. 42–
51)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s. 40  Lære  
– hva personlige 
pronomen er  
– hvilke personlige 
pronomen vi har  
– om ulike former 
personlige 
pronomen  

 Kopiark 15: Personlige 
pronomen  
Kopiark 16: Hvem gjør 
hva med hvem? 
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 13–15  
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Kapittel 

 

 
 

LV 

 

 
 

Språkbok 

 

 
 

Lesebok 

 
 
 

Arbeidsbok 
Kopiark 

3 Vennskap og 
forelskelse 
(Leseboka, s. 54–61) 
– Å være eller ikke 
være  
– Dikt av Sapfo  
– Eg er visst heilt 
forelska  

s. 93   – Lese 
skjønnlitteratur  
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest  

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 17  

4 Rettskriving – rett 
og slett (Språkboka, 
s. 52–69)  

s. 42  Lære regler for  
– o-lyden  
– j-lyden  
– stum d  
– æ-lyden  
– forenkling av 
dobbel konsonant  

 Kopiark 17: Stum d 
Kopiark 18: Æ-lyden 
Kopiark 19: J-lyden 
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 16–26  

3 Vennskap og 
forelskelse 
(Leseboka, s. 62–69) 
– Lille Adam  
– Hilsen en som 
elsker deg  

s. 95   – Lese 
skjønnlitteratur 
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest  

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 18–19  

5 Intervju 
(Språkboka, s. 70–
83)  

s. 46  Lære  
– hva et intervju er  
– å lage et intervju – 
om personintervju 
og saksintervju  
– å lage intervju 
som sammensatt 
tekst  

 Kopiark 20: Søketips for 
Internett  
Kopiark 21: Kjerstis 
intervjutips  
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 27–29  
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3 Vennskap og 
forelskelse 
(Leseboka, s. 70–82) 
– Markus og jentene 

s. 96   – Lese 
skjønnlitteratur  
– Snakke om det du 
har lest 
– Skrive om det du 
har lest 

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 20–21 

6 Flere ordklasser 
(Språkboka, s. 84–
91)   

s. 49  Lære om  
– interjeksjoner  
– preposisjoner  
– konjunksjoner  
– adjektiv som blir til 
adverb 

 Arbeidsbok til språkboka, 
s. 30–37 

3 Vennskap og 
forelskelse 
(Leseboka, s. 83–85) 
– Vem kan segla  
– Det kaldaste  
– Sønnavindsvalsen  

s. 97   – Lese 
skjønnlitteratur  
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest  

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 22–23  

4 Fantasy 
(Leseboka, s. 86–
117) 

s. 99   Lære  
– kjennetegn ved 
fantasysjangeren  
– å skrive fantasy 

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 24–31 
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Kapittel 
 

LV 
 

Språkbok 
 

Lesebok 
 

Arbeidsbok 
Kopiark 

7 Fra ord til tekst  
(Språkboka, s. 92–
99) 

s. 52  Lære  
– hva en tekst er  
– å binde sammen 
ord og setninger til 
tekster ved hjelp av 
– pronomen  
– konjunksjoner – 
andre bindeord 

 Arbeidsbok til språkboka, 
s. 38–39 

5 Oppdagelser 
(Leseboka, s. 118–
124)  
– Marie sånn  
– Ismannen  

s. 103   – Lese sakprosa  
– Lese 
skjønnlitteratur  
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest  

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 32–34  

8 Fortell mer!  
(Språkboka, s. 100–
119) 

s. 54  Lære  
– å skrive 
fortellinger med  
• konflikt  
• spenningstopp  
– å bruke jeg, han 
eller hun om 
hovedpersonen i 
fortellingen 

 Kopiark 22: Skriveplan  
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 40–42 

5 Oppdagelser 
(Leseboka, s. 125–
135)  
– Tutankhamons 
hemmeligheter  
– Kristoffer Columbus  

s. 104   – Lese sakprosa – 
Lese skjønnlitteratur 
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest  

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 35–38  
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9 Tegnsetting  
(Språkboka, s. 120–
137) 

s. 57  Lære å bruke  
– anførselstegn 
– kolon  
– komma i 
oppramsing  
– komma foran men 

 Kopiark 23: Replikkstrek i 
bøker 
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 43–48 

5 Oppdagelser 
(Leseboka, s. 136–
147)  
– Fram og tilbake  
– Reisen til månen  
– Det vi vet  

s. 105   – Lese sakprosa  
– Lese 
skjønnlitteratur 
 – Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest  

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 39–45  

10 Ord som gror 
(Språkboka, s. 138– 
157)  

s. 60  Lære  
– om sammensatte 
ord  
– om bilder i språket  

 Kopiark 24: Språkbilder 
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 49–54  

6 Inn på scenen 
(Leseboka, s. 148–
167)  

s. 107   Lære  
– å lese skuespill  
– å spille skuespill  

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 46–49  
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Kapittel 
 

LV 
 

Språkbok 
 

Lesebok 
Arbeidsbok 

Kopiark 

11 Dialekter  
(Språkboka, s. 158–
173) 

s. 63  Lære  
– hva en dialekt er  
– å sammenligne 
noen dialekter  
– forskjellen på 
skriftspråk og 
talespråk  
– noen detektivtips 
for dialekter 

 Kopiark 25: Fotball og 
dialekt 
Kopiark 26: Fire detek-
tivtips  
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 55–56 

7 Flukt (Leseboka, s. 
168–190)  
– Har en drøm  
– Treller  
– Flukten  
– I fangeleiren  

s. 110   – Lese 
skjønnlitteratur  
– Lese sakprosa  
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest 

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 50–55  

12 Reklame  
(Språkboka, s. 174–
185) 

s. 66  Lære  
– om virkemidler i 
reklame  
– å vurdere reklame 

 Kopiark 27: Lag en 
annonse 
Arbeidsbok til språkboka, 
s. 57–58 

7 Flukt (Leseboka, s. 
191–213)  
– Ildens hemmelighet 
– I natt jag drömde  
– Alene til Norge  
– Ingen vandrar 
lenger  
– Ikkje spør  
– Shauzia  

s. 112   – Lese 
skjønnlitteratur  
– Lese sakprosa  
– Snakke om det du 
har lest  
– Skrive om det du 
har lest  

Arbeidsbok til leseboka, 
s. 56–60  

 

 

 


