
  

Årsplan «Norsk»   

Årstrinn: 4. årstrinn, Åshild Ruud og Karina Møgster 
Verpe 
 

Akersveien 4, 0177 OSLO 
Tlf: 23 29 25 00   

Kompetansemål 
   

Tids- 

punkt 

Tema/Innhol
d 

   

Lærestoff 

  

Arbeidsmåter 

   

Vurdering 

   

Muntlig kommunikasjon      

● lytte etter, 

gjenfortelle, forklare 

og reflektere over 

innholdet i muntlige 

tekster 

Gjennomgående 
hele året 

Alle tema 
Eventyr 
Dikt 
Sangtekster 
Nyhetsartikkel 
Skuespill 
Filmanmeldelse 
Faktatekst 

Salto 4AB elevbok 
og arbeidsbok 
brukes i de fleste 
timer gjennom hele 
året. 

-Lese ulike bøker og 
tekster, 
høytlesing og 
stillelesing 
-Lese tekster fra 
leseboka 
-Lage tankekart 

-Stavskriftdiktat hver 
fredag med øveord 
bakt inn i teksten. 
-Ukesprøve 
annenhver fredag 
med diktat og 
spørsmål fra 
kunnskapsfagene. 



 -Svare muntlig på 
spørsmål ut 
fra en tekst. 

Lærer noterer 
resultatene i eget 
skjema. 
-Lærers fortløpende 
evaluering i timene. 
-Two stars and a 
wish – elevene 
evaluerer seg selv, 
eller lærer 
evaluerer. 
-Elevene gir 
hverandre 
tilbakemelding på 
arbeider. 

● forstå noe svensk og 

dansk tale 
Uke 48-49 Svenske og danske 

dikt og film 
Internett 
Diktbok 
Film 
Salto 

-Lytte til opptak av dikt 
på svensk og dansk. 
-Sammenlikne uttale. 
-Diskusjon i grupper. 
-Se en svensk film. 

 

● bruke et egnet 

ordforråd til å 

samtale om faglige 

emner, fortelle om 

egne erfaringer og 

uttrykke egne 

meninger 

Uke 35-36 
Gjennomgående 
hele året 
Uke 44-45 

Alle tema 
 
 
 
 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Tekstlesing og 
diskusjon i grupper. 
-Øve på å si egne 
meninger i diskusjoner. 
-Gjenfortelle det de har 
lest. 
-Argumentere for eget 
ståsted – tverrfaglig 
med samfunnsfag 

 



 

● samtale med andre 
gjennom lek, 
dramatisering, 
samtale og diskusjon 

Gjennomgående 
hele året 
Uke 39-41 
Uke 49-51 
Vår 

Alle tema 
 
 
Juleavslutning 
Sommeravslutning 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Dramatisere et 
skuespill 
-Rollespill i 
klasserommet 
-Lek med ord og 
bokstaver 
-Diskusjon og samtale 
om tema 
-Lage en forestilling til 
juleavslutningen 

 

● følge opp innspill fra 

andre i faglige 

samtaler og stille 

oppklarende og 

utdypende spørsmål 

Gjennomgående 
hele året 
 
Uke 44-45 
 
Vår 

Alle tema 
Diskusjon og 
argumentasjon 
Filosofisk samtale 
 
Elevråd 
 

Salto elevbok og 
arbeidsbok  
 
Tverrfaglig med 
kristendom 
Tverrfaglig med 
samfunnsfag 

-Argumentere for eget 
ståsted – tverrfaglig 
med samfunnsfag. 
-Øve på å si egne 
meninger i 
gruppediskusjoner. 
-Tverrfaglig med 
kristendom og 
samfunnsfag. 

 

● variere stemmebruk 

og intonasjon i 

framføring av tekster 

Gjennomgående 
hele året 
Uke 44-45 
Uke 49-51 
Vår 

 
Dikt 
Presentasjoner 
Juleavslutning 
Lysmessespill 
Sommeravslutning 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Fremføre dikt og egne 
arbeider for klassen.  
-Øve på å lese med 
innlevelse. 
-4.trinn har ansvar for 
spillet til Maria 
lysmesse. 

 



-Fremføre på avslutning 
til jul og sommer. 

Skriftlig kommunikasjon 

● lese tekster av ulike 

typer på bokmål og 

nynorsk med 

sammenheng og 

forståelse 

  
 
Gjennomgående 
hele året 
 
Uke 46-47 
 
Vår  
 
  
  
   

 
 
Alle tema 
 
 
Fabel 

 
Ulike genre   
   

 
 
Salto elevbok og 
arbeidsbok 
  

 
  

  
   

 
 
-Lese fabel og eventyr 
på nynorsk 
    

 
 
 
 
   

-Stavskriftdiktat hver 
fredag med øveord 
bakt inn i teksten. 
-Ukesprøve 
annenhver fredag 
med diktat og 
spørsmål fra 
kunnskapsfagene. 
Lærer noterer 
resultatene i eget 
skjema. 
-Lærers fortløpende 
evaluering i timene. 
-Two stars and a 
wish – elevene 
evaluerer seg selv, 
eller lærer 
evaluerer. 
-Elevene gir 
hverandre 
tilbakemelding på 
arbeider. 

● finne informasjon ved 

å kombinere ord og 

illustrasjon i tekster 

på skjerm og papir 

Gjennomgående 
hele året 

 Salto elevbok og 
arbeidsbok 
Internett 

-Bruke Saltos lure 
leseknep i møte med 
alle tekster. 

 



-Gjøre oppgaver på 
gyldendal.no/salto  

● gjenkjenne og bruke 

språklige virkemidler 

som gjentakelse, 

kontrast og enkle 

språklige bilder 

Uke 46-47 
 
Vår 

Eventyr 
Dikt 
Ulike genre 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Skrive et eget eventyr 
-Skrive dikt 
-Lytte til eventyr 
-Samtale om spesielle 
språklige virkemidler i 
eventyr 

 

● lese, reflektere over 

og samtale om egne 

og andres tekster 

Gjennomgående 
hele året 

Tilbakemelding 
Evaluering 
Refleksjon 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Lese og gi 
tilbakemelding på 
andres tekster 
-Two stars and a wish 

 

● bruke ulike typer 

notater og 

eksempeltekster som 

grunnlag for egen 

skriving 

Gjennomgående 
hele året. 
 
Vår  

Disposisjon 
Idélister 
 
Nyskjerrigper-
prosjektet 
 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Lage egne lister med 
ideer til tema 
-Sette opp en enkel 
disposisjon  
-Lete etter fakta til bruk 
i egne tekster 
-Lage idéliste for å finne 
frem til problemstilling, 
forskningsmetoder og 
arbeidsfordeling når vi 
jobber med 
Nyskjerrigper. 

 

● skrive enkle 

fortellende, 

Uke 35-36 
Gjennomgående 
hele året 

Bokrapport 
Filmanmeldelse 
Brev 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 
 

-Skrive brev til søstrene 
på Grefsen 

 



beskrivende og 

argumenterende 

tekster 

 
 
 
 
 
 
Vår 

 
 
 
 
 
 
Nyskjerrigper 

 
 
 
 
 
 
Nyskjerrigper 

-Skrive rapport om en 
bok de har lest 
-Skrive en 
filmanmeldelse om en 
film vi har sett i klassen 
-Skrive en 
nyhetsartikkel 
Nyskjerrigperprosjektet 

● skrive med 

sammenhengende og 

funksjonell håndskrift 

og bruke tastatur i 

egen skriving 

Hele året Alle tema Datarom 
Lekse på PC 
Diktat 
Salto 
 
 

-Gjøre oppgaver og 
lekser på pc 
-Skrive mail 
-Øve stavskrift i egen 
bok 
-Ukentlig stavskriftdiktat 

 

● strukturere tekster 

med overskrift, 

innledning, hoveddel 

og avslutning 

Uke 37-38 
Uke 44-45 
 
 
 
Vår 

Innledning 
Avslutning 
 
 
 
Hoveddel 
Nyskjerrigper 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 
 
 
 
 
Nyskjerrigper 

-Skrive innledning til 
fortellingen om ‘Meg’ 
-Skrive en fortelling 
knyttet til 
samfunnsfaglig tema – 
Toleranse  
Nyskjerrigper 

 

● variere ordvalg og 

setningsbygning i 

egen skriving 

Gjennomgående 
hele året  

Grammatikk 
Stavskriftslekser 
Friskriving 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Skrive tekster knyttet til 
tema – friskriving, 
annet. 
-Diktat hver uke. 
-Kle av og på setninger. 

 



● lage tekster som 

kombinerer ord, lyd 

og bilde, med og 

uten digitale verktøy 

Uke 42-43 
 
Vår 

Dikt 
Sanger 
Lage en 
musikkvideo med 
illustrasjoner og 
sang 

Datarom 
Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Skrive en tekst på pc 
og lime inn bilde. 
-Lage en lydfil som 
passer til en tekst. 
-Tverrfaglig med 
musikk. 

 

● søke etter 

informasjon, skape, 

lagre og gjenfinne 

tekster ved hjelp av 

digitale verktøy 

Gjennomgående 
hele året 
Uke 42-43 
 
Uke 49-51 
 
 
 
Vår 

 
 
Å søke etter 
informasjon 
Julesanger og 
fortellinger 
 
 
Lekselevering på 
mail 

Bruke internett 
hjemme 
Datarom 
 
Datarom 
 
Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Lekser som skrives og 
leveres digitalt 
-Vi gjør oppgaver fra 
Salto elevbok som er 
beregnet på å gjøres på 
pc. 
-Vi arbeider med 
oppgaver på Salto 
nettsider. 
-Vi skriver en tekst på 
pc i forbindelse med jul. 

 

● bruke bibliotek og 

Internett til å finne 

stoff til egen skriving 

Gjennomgående 
hele året 
 
Uke 42-43 
 
Vår 
   

Ukentlig 
bibliotekstid 
 
Faktatekst  

 
Tekstskaping  
Nyskjerrigper 
  
   

Salto elevbok og 
arbeidsbok  
 
Internett 
   
Internett 
Nyskjerrigper 
  

-Gå på biblioteket til 
fast tid hver uke 
-Bruke stoff de finner 
selv til å skrive egen 
faktatekst 
-Bruke internett i 
tekstskaping. 
-Nyskjerrigperprosjektet 
    

   

  
  

 
  

  
   



Språk, litteratur og kultur      

● Beskrive ordklasser 

og deres funksjon 

Gjennomgående 
hele året 

E for Æ, Sj-lyd, én 
M i slutten av et 
ord, O for Å, Kj-lyd, 
stum D, dobbel 
konsonant, 
kommaregler, 
Og/Å, 
sammensatte ord, 
ng -lyd, J-lyd, 
Substantiv, Verb, 
Adjektiv 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Gjøre oppgaver i Salto 
arb.bok 
-Leke og spille med ord 
og bokstaver 
-Gjøre oppgaver i Akka, 
Bakka-bøkene 
 

-Stavskriftdiktat hver 
fredag med øveord 
bakt inn i teksten. 
-Ukesprøve 
annenhver fredag 
med diktat og 
spørsmål fra 
kunnskapsfagene. 
Lærer noterer 
resultatene i eget 
skjema. 
-Lærers fortløpende 
evaluering i timene. 
-Two stars and a 
wish – elevene 
evaluerer seg selv, 
eller lærer 
evaluerer. 
-Elevene gir 
hverandre 
tilbakemelding på 
arbeider. 

● forklare hvordan man 

gjennom språkbruk 

kan krenke andre 

Gjennomgående 
hele året 
Uke 38 
 

Språkbruk 
 
Personvern 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Samtaler fortløpende 
ettersom det oppstår 
relevante situasjoner i 
klassen. 

 



Vår Det dobbelte 
kjærlighetsbudet 

-Tverrfaglig med 
samfunnsfag og 
kristendom – toleranse, 
etikk. 

● beskrive eget talemål 

og sammenligne med 

andres 

Gjennomgående 
hele året 
 
Uke 48-49 
 

De nordiske 
språkene 
 
Svenske historier 
for barn 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Lese tekster på 
forskjellige dialekter 
-Sammenlikne ordene 
jeg, hva, hvor, hvem, 
hvilken. 
- Lytte til opptak av dikt 
på svensk og dansk. 
-Sammenlikne uttale. 
-Diskusjon i grupper. 
-Se en svensk film. 

 

● samtale om innhold 

og form i 

sammensatte tekster 

Gjennomgående 
hele året 
 
 
 
 
 
Uke 39, 50 

Alle tema 
Eventyr 
Dikt 
Sangtekster 
Nyhetsartikkel 
Faktatekst 
Skuespill 
Filmanmeldelse 
 
 
 
 

Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Samtale i grupper og i 
plenum om tekstene vi 
leser 
 
 
 
 
-Skrive en 
filmanmeldelse om en 
film eleven har sett 
-Vi ser en film sammen 
og skriver en 
anmeldelse av den 

 



● gi uttrykk for egne 

tanker og opplevelser 

om barnelitteratur, 

teater, film, dataspill 

og TV-program 

Gjennomgående 
hele året 
 
Uke 49-51 
Uke 49 
 

Alle tema 
Dataspill 
TV-program 
Jul 
DKS - teater 

NRK-nettTV 
Internett 
Youtube 
Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Se film, lese bøker, 
spille spill, se NRK 
superprogrammer, og 
samtale om disse. 
-Vi ser en julefilm før 
jul. 
-Vi ser en forestilling i 
regi av DKS 

 

● samtale om sanger, 

regler, dikt, 

fortellinger og 

eventyr fra fortid og 

nåtid på bokmål, 

nynorsk og i 

oversettelse fra 

samisk og andre 

språk  

Uke 42-43 
Uke 46-47 
Uke 48-49 
 
 
 
Uke 49-51 
 
Vår 

Alle tema 
Eventyr 
Dikt 
Sangtekster 
Skuespill 
 
Jul 
 
Påske, sommer 

Internett 
Sangbøker 
Diktbøker 
Salto elevbok og 
arbeidsbok 
Eventyrbøker 
 

-Skrive og fremføre et 
dikt. 
-Lage liste med 
kjennetegn på eventyr 
-Eventyrstund i klassen 
-Skrive eget eventyr der 
noen av kjennetegnene 
er med. 
-Vi øver til 
juleavslutning og 
sommeravslutning. 
-Vi leser julefortellinger. 
-Vi skriver et juledikt. 

 

● gi uttrykk for egne 

tanker om språk, 

personer og handling 

i tekster fra ulike 

tider og kulturer 

Gjennomgående 
hele året 
Uke 49-51 
Uke 1-2 
Uke 5 
Uke 22-24 

Alle tema 
Dramatisering 
 
Juleavslutning 
Maria lysmesse 
Sommeravslutning 

Spill til lysmesse 
Salto elevbok og 
arbeidsbok 

-Lage underholdning til 
juleavslutning og 
sommeravslutning. 
-Øve inn spill til 
lysmessen. 
 

 

 


