
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I NORSK 4.KLASSE  
Skoleåret: 2017/18 
Faglærer: Dorit Steinnes, Rita Lofthus 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
 Lærestoff/ kilde 

 Lokal forankring  

 Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
 Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsform 
 
 

Håndskrift 
og tastatur 
  
 
 
 
 
 

Gjennom- 
gående 
hele året 

Skrive med 
sammenhengende og 
funksjonell håndskrift og 
bruke tastatur i egen 
skriving. 

Kunne skrive med sammenhengende 
stavskrift. 
Kunne en funksjonell og tydelig 
håndskrift. 
Kunne bruke tastaturet. 
Kunne bruke enkle funksjoner i 
tekstbehandling 

Øve penskrift 
Fokusere på å bruke 
de små bokstavene og 
sammenbinding i eget 
arbeid. 
Skrive på data jevnlig. 
Innføring i 
tekstbehandling. 

Bruker 
sammenhengende 
skrift uoppfordret i 
eget arbeid. 
 
Finner fram på 
tastaturet rimelig 
greit. 

Penskriftarbeid 
på skolen og i 
lekse. 
 
Tid på 
tastaturet. 
 
Skrive en tekst 
hvor en bruker 
enkel tekst-
behandling. 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Lese-
strategier 
Før-  
mens- 
etter- 
lesing 
 
 
 
 
 
 

Uke 34-37 Finne informasjon ved å 
kombinere ord og 
illustrasjoner i tekster på 
skjerm og papir 
 
Bruke ulike typer notater 
og eksempeltekster som 
grunnlag for egen 
skriving. 
 

Kjenne til tekststrukturelle 
virkemidler som; BOI: bilder, 
overskrift og innledning 
 
Kunne notere stikkord og lage 
tankekart. 
Kunne vurdere hva som er relevant 
for teksten. 
Kunne skrive en tekst med en rød 
tråd. 

Zeppelin språkbok 
kap.1-3.  
Arb.bok språkbok 
s .4-9 
Zeppelin lesebok s. 8-
19. 
Arb.bok lesebok s. 4-9 
 
Låne bok på 
biblioteket. 
 

Kunne lage tankekart 
til et emne. 
 
Kunne skrive stikkord 
til en tekst. 

Bruke BOI ved 
nye tekster 
uoppfordret. 
 
Lage tankekart 
til et emne. 
 
Skrive stikkord 
til en tekst. 



Evaluering av tema/ emne 
 
 

Tekst-
kunnskap 
 
Fakta-
tekster og 
skjønn-
litteratur 
 
 
 

Uke 38 -39 
 
Gjennom-
gående 
hele året. 
 
 
 

Søke etter informasjon, 
skape, lagre og gjenfinne 
tekster ved hjelp av digital 
verktøy. 
Bruke biblioteket og 
internett til å finne stoff til 
egen skriving. 
Samtale om innhold og 
form i sammensatte 
tekster. 
 
 

Kunne bruke digitale hjelpemidler for 
å finne informasjon. 
Kunne enkel tekstbehandling 
(kopiere og lagre). 
Kunne finne igjen påbegynt tekst. 
 
Kunne orientere seg på biblioteket 
og vite hvor de finner faktatekster. 
Kunne bruke internett for å finne 
informasjon. 
 
 

Språkboka kap. 4 
Arb.bok språkbok s.10 
-11. 
Leseboka s. 20-25. 
Arb.bok lesebok s.10-
13. 
 
For hver ny tekst vi 
møter dette året 
klargjøre om det er en 
faktatekst eller en 
skjønnlitterær tekst. 
 
Aftenposten junior 
brukes i stasjons-
undervisningen. 

Kunne forklare 
forskjellen på 
faktatekster og 
skjønnlitteratur. 
 

Skrive ulike 
tekster. 
 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Tekst-
kunnskap 
Forteller –
vinkel 
Hoved-
personer 
Tid og sted 
Handling 
 
Intervju 
 

Uke 40-44 Finne informasjon ved å 
kombinere ord og 
illustrasjoner i tekster på 
skjerm og papir. 
Skrive enkle fortellende, 
beskrivende og 
argumenterende tekster. 
Strukturere tekster med 
overskrift, innledning, 
hoveddel og avslutning. 
Gi uttrykk for egne tanker 
om språk, personer og 
handling fra ulike tider og 
kulturer. 
 

Kjenne til tekststrukturelle 
virkemidler som; BOI: bilder, 
overskrift og innledning. 
Kunne skrive en enkel, fortellende, 
beskrivende tekst. 
Kunne skrive en tekst med 
innledning, midtdel og avslutning. 
Kunne bruke avsnitt. 
Kunne variere språket i en tekst. 
Kunne beskrive flere av karakterene i 
en tekst og gi eksempler på hvordan 
språket kan vise når eller hvor 
handlingen foregår. 
Kunne gi eksempler på språklige 
virkemidler som brukes i en tekst. 

Zeppelin språkbok 
kap.5-8  
Arb.bok språkbok s. 
12-17 
Zeppelin lesebok s. 
28-45 
Arb.bok lesebok s. 14-
20. 
 
Avisuke uke 44. 
 
Lese ulike tekster i 
spisetiden. 
 
 

Kunne delta i en 
samtale/enkel analyse 
av en tekst. 
 
Kunne lage spørsmål 
til et intervju.  
Kunne finne eks-
empler på intervjuer i 
avisen. 

Deltakelse i 
samtaler om 
tekster med 
fokus på 
hovedperson, 
tidsaspektet og 
handlingen. 
 
Skrive et kort 
intervju. 

Evaluering av tema/ emne 
 
 
 



Ordkunn-
skap og 
rettskriving 
 
Saman-
satte ord  
Diftonger 
Dobbel-
konsonant 

Uke 45 og 
46 
 
Gjennom-
gående for 
året. 
Spesielt 
dobbelkon
sonant. 

Kunne noen 
rettskrivingsregler. 
 
 
 

Vite om de skal skrive to eller ett ord. 
Eks. hundre lapper og hundrelapper. 
 
Skal kunne alle diftongene og kjenne 
ord som skrives med de. 
 
Kunne høre om ordet skrives med 
lang eller kort vokal. 

Zeppelin språkbok 
kap.9-11  
Arb.bok språkbok 
s .18-25 
Zeppelin lesebok s. 
46-49 
Arb.bok lesebok s. 22-
25. 
 
 

 Ukentlige 
diktater. 
 
Underveisvurd
ering frå lærer. 
 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Tekstkunn-
skap. 
Skrive 
replikker. 
Drama-
tisere  

Uke 47-48 Samhandle med andre 
gjennom lek, 
dramatisering, samtale og 
diskusjon. 
Variere stemmebruk og 
intonasjon i framføring av 
tekster. 
 
 

Kunne lese og fremføre en tekst med 
innlevelse. 
Oppnå mottakerbevisshet. 

Zeppelin språkbok 
kap.12-13.  
Arb.bok språkbok s. 
26-27 
Zeppelin lesebok s. 
50-63 
 
Øve inn en framføring 
til julekonserten. 

Kunne skrive replikker 
til et enkelt stykke.  
Kunne replikktegn. 
Tore å bruke 
innlevelse i 
framføringen. 

Deltakelse i 
skuespillet til 
jul. 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Strategier 
Å stille 
spørsmål 
til tekster. 

Uke 49-50 Følgje opp innspill frå 
andre i faglige samtaler 
og stille oppklarende og 
utdypende spørsmål. 
 
 
 
 

Bli kjent med ulike spørsmål:  

 les og finn-spørsmål 

 tenk selv-spørsmål. 

Zeppelin språkbok 
kap.14 
Arb.bok språkbok s. 
28-29 
Zeppelin lesebok s. 
64-69 
Arb.bok lesebok s. 26-
29 
 

Vite kva les og finn-
spørsmål er og tenk 
sjølv-spørsmål er. 

Kunne besvare 
slike spørsmål 
som vi har 
jobbet med. 

Evaluering av tema/ emne 
 
 
 
 

 



Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
 Lærestoff/ kilde 

 Lokal forankring  

 Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
 Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsform 
 
 

 
Tekst-
kiunnskap 
Eventyr 
Å begynne 
en 
fortelling. 
Å avslutte 
en 
fortelling. 
 
 
 
 
 
 
 

Uke 1-4 Gjenkjenne og bruke 
språklige virkemidler som 
gjentakelse, kontrast og 
enkle språklige bilder. 
 
Bruke ulike 
eksempeltekster som 
grunnlag for egen 
skriving. 
 
Bruke biblioteket og 
internett til å finne stoff til 
egen skriving. 
 
Samtale om sanger, 
regler, dikt, fortellinger og 
eventyr fra nåtid og fortid 
på bokmål, nynorsk og i 
oversettelse fra samisk og 
andre språk. 
 
 

Kunne bruke eventyrtrekkene i egne 
tekster. 
Kunne bruke enkle språklige bilder 
for å variere. 
Kjenne noen eventyr fra ulike 
kulturer. 
Kjenne til H.C. Andersen, Asbjørnsen 
& Moe, Brødrene Grimm. 

Eventyrstunder i 
spisetiden. 
Lese eventyr selv, bli 
lest for. 
 
Zeppelin språkbok 
kap.15-17. 
Arb.bok språkbok s. 
30 – 37. 
Zeppelin lesebok s. 70 
– 104. 
Arb.bok lesebok s. 30 
– 34. 
 

Kunne de mest kjente 
eventyrtrekkene. 
Vite navnet på noen 
eventyr.  
Kjenne navnet på 
noen eventyrsamlere/ 
forfattere. 
 
Kunne begynne en 
fortelling på to 
forskjellige måter.  
 
Kunne skrive to ulike 
avslutninger på en 
fortelling 

Muntlige 
samtaler. 
 
Skrive en kort 
fortelling med 
to ulike 
begynnelser og 
slutter. 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Ordkunn-
skap og 
rettskriving 
 
 
 
Ord med j-
lyd 
 
 
 
 
 

Uke 5-6 
Gjennom-
gående 
hele 
vårhalvåret 

 
 
 

Kunne de grunnleggende reglene for 
ord med j-lyd.  
Eks. Aldri j framfor i og y. 

Zeppelin språkbok 
kap.18-21 
Arb.bok språkbok s. 
38- - 40 
Zeppelin lesebok s. 
105 -107 
 
 

Kunne skrivemåten 
av: 
Jakke, gi, hjelpe, 
hjem, hjerte, hjerne, 
gjerne, gjennom, 
gjort, gi , geit, 
begynne. 
 
Kunne reglen om i og 
y 

Diktater 
 
Diverse øvings-
oppgaver.  
Underveis-
vurdering. 



Evaluering av tema/ emne 
 
 

Gramma-
tikk. 
Ordklasser
- 
Substantiv 
Verb 
Adjektiv 
 
 
 
 
 

Uke 7 – 8 
Gjennom-
gående 
hele året. 

Beskrive ordklasser og 
deres funksjon. 
 

Vite hvilken funksjon ordklassene 
adjektiv, verb og substantiv har. 
Kunne skjelne mellom egennavn og 
fellesnavn, bestemt og i ubestemt 
form entall. 
Kunne skjelne mellom infinitiv, 
presens og preteritum. 
Kunne skjelne mellom ulike former 
av adjektivet. 

Skrive setninger i 
nåtid og fortid. 
Jobbe på ulike måter 
(skriftlig, muntlig og 
praktisk) med 
substantiv i bestemt 
og ubestemt form 
entall. 
Bruke adjektiv for «å 
kle på setninger» 
 
Zeppelin språkbok 
kap.22 -24 
Arb.bok språkbok s. 
41 - 48 
Zeppelin lesebok s. 
108 -123 
Arb.bok lesebok s. 36 
-41 
 
 

Vite kva substantiv, 
verb og adjektiv er. 
Kunne gi eksempler 
på slike ord. 

Diverse øvings-
oppgaver.  
Underveis-
vurdering 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Tekst-
kunnskap 
Å beskrive 
Å variere 
språket i 
tekster. 
Å kle på 
tekster. 

Uke 10 Skrive enkle fortellende, 
beskrivende og 
argumenterende tekster. 
 
Variere ordvalg og 
setningsoppbygning i 
egen skriving 

Kunne skrive en enkel beskrivende 
tekst. 
Kunne variere språket i en tekst. 

Omskrive tekster. 
Lære synonymer 
Bruke beskrivelser for 
å kle teksten. 
Gi hverandre respons. 
 
Zeppelin språkbok 
kap.25 og kap. 38 – 
39. 
Arb.bok språkbok s. 
49 – 50 + s.62 - 65 
Zeppelin lesebok s. 
124 – 125 + s.168 -173 
Arb.bok lesebok s. 42 

Kunne beskrive et 
landskap. 
Kunne bruke 
synonymer til ordet 
sa. 

Skrive tekster 
hvor en kler på 
med 
beskrivelser og 
variasjoner. 



– 43. +58 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Tekstkunn
skap: 
Dikt 
 
Strategier: 
Å lese høyt 
Å gi 
respons 

Uke 11-12 Samtale om sanger, 
regler, dikt, fortellinger og 
eventyr fra nåtid og fortid 
på bokmål, nynorsk og i 
oversettelse fra samisk og 
andre språk 
Variere stemmebruk og 
intonasjon i framføring av 
tekster. 
Gjenkjenne og bruke 
språklige virkemidler som 
gjentakelse, kontrast og 
enkle språklige bilder. 
Bruke ulike 
eksempeltekster som 
grunnlag for egen 
skriving. 
 

Kunne noen utvalgte dikt. 
Kjenne til noen diktere frå Norge og 
andre land: Inger Hagerup, Nils 
Aslak Valkeapää, Roald Dahl. 
Kunne bruke stemme og betoning 
når en leser dikt høyt for andre. 
 

Lese og samtale om 
dikt. 
Øve på å lese dikt 
høyt – betoning. 
Skrive dikt 
Bruke kjennetegnene i 
diktskriving  
Bruke språklige 
virkemidler som 
gjentakelse og 
kontrast. 
 
Zeppelin språkbok 
kap.26, 27, 28 
Arb.bok språkbok s. 
41 - 48 
Zeppelin lesebok s. 
108 -123 
Arb.bok lesebok s. 36 
-41 
 

Vite kva som er et dikt 
(form og språk). 
Kjenne igjen når en 
ser det. 
Kunne lese dikt høyt 
med innlevelse. 
Kunne navnet på ett 
par diktere. 
Vite kva ordene 
gjentakelse og 
kontrast betyr. 
 

Skriftlig arbeid. 
Innlevering. 
Underveis-
vurdering 

Evaluering av tema/ emne 

 

 
Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Rett-
skriving: 
Ord med 
sj-lyd 
 
 
 
 

Uke 12-15  
 
 

Kunne skrivemåten av ord med sj-
lyden. 

Zeppelin språkbok 
kap.29 - 32 
Arb.bok språkbok s. 
53 - 55 
Zeppelin lesebok s. 
133 – 137 
Arb.bok lesebok s. 46 
- 49 
 

Kunne skrivemåten av 
disse ordene: 
Sjø, skje. Skip, pysj, 
sjakk, sjelden, skjell, 
skjev, kanskje, ski, 
skitten, sky. 

Diktater 
Diverse øvings-
oppgaver.  
Underveis-
vurdering 

Evaluering av tema/ emne 



 
 

Tekst-
kunnskap: 
Å skrive 
rapport 
Å 
presentere 
 
 
 
 
 
 

Uke 16 Lage tekster som 
kombinerer ord, lyd og 
bilde, med og utan digitale 
verktøy. 
Samtale om innhald og 
form i sammensatte 
tekster. 
 
 

Vite kva en rapport er, og 
bruksområde. 
Bruke bilder og illustrasjoner som 
passer til teksten. 

Skrive en rapport. 
Tverrfaglig med 
naturfag. 
Framlegg av 
rapporten for klassen. 
Nysgjerrigper.no 
 
Zeppelin språkbok 
kap. 35 -36 
Arb.bok språkbok s. 
58 - 60 
Zeppelin lesebok s. 
148 - 161 
Arb.bok lesebok s. 54-
57 

Kunne fortelle hva en 
rapport er og når 
skriver en rapport. 
 

Presentasjon 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Rett-
skriving: 
Ord med 
kj-lyd 

Uke 17   
 
 

Kunne skrivemåten av ord med kj-
lyden. 

Zeppelin språkbok 
kap. 37 
Arb.bok språkbok s.61 
Zeppelin lesebok s. 
162 - 167 
 

Kunne skrivemåten av 
disse ordene: 
Kjele, kjole, kino, 
kjøpe, kylling. 

Diktat 
Diverse øvings-
oppgaver.  
Underveis-
vurdering 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Tekst- 
kunnskap: 
Teikne-
serier 

Uke 18-19 Lage tekster som 
kombinerer ord, lyd og 
bilde, med og utan digitale 
verktøy. 
Samtale om innhald og 
form i sammensatte 
tekster. 
 
 
 
 

Kjenne til typiske trekk ved 
tegneserier. 

Lage tegneserier på 
papir og skjerm.  
Bruke Creaza. 
Zeppelin språkbok 
kap. 40 
Arb.bok språkbok s.66 
Zeppelin lesebok s. 
174-179 
Arb.bok lesebok s.60. 

Kunne si minst tre 
tegneserieregler. 

Lage 
tegneserier på 
ark og på pc. 

Evaluering av tema/ emne 



 
 
 

 
Strategier: 
Venne-
diagram 
For eller 
mot. 
 

Uke 20 - 21 Bruke et egnet ordforråd 
til å samtale om faglige 
emner, fortelle om egne 
erfaringer og uttrykke 
egne meninger. 
 
 
 

Kunne lage et vennediagram. 
Vite hva ordene likheter og 
forskjeller innebærer. 
 
Kunne uttrykke egne meninger. 
Kunne argumentere for sitt syn. 

Lage et 
vennediagram. 
Sammenligne to dyr 
med likheter og 
forskjeller. 
Diskutere en påstand 
– for eller imot. 
Lage et rollespill. 
Zeppelin språkbok 
kap. 41 og 42 
Arb.bok språkbok 
s.68, 69 
Zeppelin lesebok s. 
180-187 
Arb.bok lesebok s.62-
65. 
 

Kunne sammenligne 
to ting med likheter og 
forskjeller. 
 
Kunne diskutere 
saklig. 

Skriftlig arbeid. 
 
Diskusjon for 
og imot.  

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Tekst-
kunnskap: 
Film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uke 22-25 Gi uttrykk for egne tanker 
og opplevelser om 
barnelitteratur, teater, film, 
dataspill og TV-program 
 

 Lage en film el 
Anmelde et dataspill. 
Se en film 
 
I Stop Movie (lage 
animasjonsfilm) 
I Movie (lage film 
trailer). 

Kunne samarbeide om 
å lage en film. 
Kunne fortelle hva 
som er en god og en 
dårlig film. 

Deltakelsen i 
filmprosjektet 

Evaluering av tema/ emne 



 
 

Ordkunn-
skap og 
rettskriving 
 
-Samisk 
-Les 
tekster på 
dialekt 
-Les 
svensk og 
danske  
 
 
 
 
 

Gjennom 
hele året 

Forstå noe svensk og 
dansk tale, 
Lese tekster av ulike typer 
på bokmål og nynorsk 
med sammenheng og 
forståelse. 
Beskrive eget talemål og 
sammenligne med andres. 
Samtale om sanger, 
regler, dikt, fortellinger og 
eventyr fra nåtid og fortid 
på bokmål, nynorsk og i 
oversettelse fra samisk og 
andre språk 
 
 
 
 

Kunne kjenne igjen det svenske 
språket. 
Kunne kjenne igjen det danske 
språket. 
Kunne noen ord på samisk. 
Kjenne litt til den samiske kulturen. 
 
 

Synge svenske og 
danske sanger. 
(nasjonalsangene) 
Se film med svensk 
eller dansk tale. 
(filmer av A.Lindgren, 
«Pakten», dansk) 
Samefolkets dag – 
sanger og regler på 
samisk. 
Lese i spisetiden ulike 
tekster for elevene. 
 

  

 

Personer og historier som en kan trekke inn i de ulike emnene: 

Lokale forfattere : Lill-Karin Nyland, Anne Bjørkli 

Samisk kultur: Håvard Larsen, Øystein Hansen, Oskal familien, Jarle Trulsen. 

Midt Troms museum 

Lokalhistorie: Krigen, Ishavsfangst, Birtehula/historien om Birte og Benjamin, «Skatten på Juksavatnet» , Malangseidet Ulykka. 

 

  


