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3 uker

36–38

2 uker

AB (s. 22–39)

EB (s. 26–53)

2 Bildeboka en sammen
satt tekst

AB (s. 4–21)

EB (s. 4–25)

27

26

17

15

12

11

9

8

17

15

9

7

6

5

4

1 Muntlig
framføring

34–35
– bindeord som viser rek
kefølge i tid, motsetning,
årsakssammenheng og
som legger til informasjon

– bruke råd fra retorikken i planleggingen og gjen
nomføringen av en muntlig framføring

– bøye substantiv, verb og adjektiv
riktig

– planlegge og lage ei bildebok

– finne og tolke informasjon fra
både ord og bilder i ei bildebok

– finne de ulike delene en tekst er
satt sammen av

– gi eksempler på sammensatte
tekster

– «Å sanse verden gjennom barnets øyne» – inter
vju med Stian Hole

– utdrag fra Kant av Jon Fosse og Akin Duzakin

– skrive en egen tekst og
lage illustrasjoner til boka

– utdrag fra Garmanns hemmelighet av Stian Hole
Mer å lese (s. 173–183)

Skriveskolen (s. 48–51)
– lage en sammensatt tekst:
bildebok

Les og forstå (s. 38–47)

– å bøye adjektiv etter kjønn
og tall

– svake og sterke verb

– regelrette og uregelrette
substantiv

– sammensatte tekster
– lese, sammenholde og tolke informasjon fra ver
baltekst og illustrasjoner i bildebøker

Språkverksted (s. 35–37)

Inn i tema (s. 28–34)

– utdrag fra Eksperimentboka: «Skjulte beskjeder»
og «Spionenes verktøykasse» av Unni Eikeseth

– utdrag fra På månen spiser de kameler. Filosofi for
barn: «Vennskap» av Vera Michaelsen

– lage støtteark til en
muntlig framføring

– bruke «Den gylne hånd»

– «Mie forteller om Sceneskrekk» av Mie Petzold
Andberg

– skape flyt og sammenheng i en
tekst ved bruk av bindeord
Mer å lese (s. 168–172)

Skriveskolen (s. 20–23)

Les og forstå (s. 14–19)

– lage støtteark og programlederkort

– trene på stemmebruk

– planlegge presentasjoner

Språkverksted (s.12–13)

Inn i tema (s. 6–11)

Kapittelinndeling

2.13 Er du i mål?
(kapittelprøve)

2.12 Vurdering av
bildebok

1.11 Er du i mål?
(kapittelprøve)

1.10 Vurdering av
muntlig fram
føring

Vurdering

Oversikt over arbeidsarkene til hvert kapittel står på kapitteloppslaget til det enkelte
kapitlet. Angitt tidsbruk er kun ment som forslag, og rekkefølgen for tema og innhold
tilpasses den enkelte skole og klasse.
K.m = kompetansemål (se side XXV)

– vurdere egen og andres fram
føring

– lage støtteark til en muntlig
framføring

– bruke stemmen på forskjellige
måter når du framfører

– planlegge og gjennomføre en
muntlig framføring

K.m Læringsmål

Kapittel

Uke

Halvårsplanen er laget for å gi læreren en samlet oversikt over elevenes læringsmål,
kompetansemålene i R-LK06/13 og forslag til vurderingsformer – med sidehenvisnin
ger til elevbok og arbeidsbok. I tillegg gir oversikten stikkord til innholdet i kapittelde
lene Inn i tema, Språkverksted, Les og forstå, Skriveskolen og Mer å lese.

Veiledende halvårsplan for Salto 6A

Generell del

XXVII

3 uker

42–44

AB (s. 56–75)

EB (s. 84–115)

4 Kilder og
kildebruk

AB (s. 40–55)

3 uker EB (s. 54–83)

28

19

17

15

14

11

9

6

27

17

15

12

9

8

3 Fortellingen

39–41

– gi eksempler på konjunksjoner
og subjunksjoner

– bygge opp et avsnitt i egen
skriving

– bruke kilder til å skrive en
fagtekst og oppgi kildene i en
kildeliste

– bruke råd om kildekritikk til å
vurdere nettkilder

– sammenlikne opplysninger fra to
kilder som handler om samme
tema

– bruke personlige pronomen til
å skape variasjon i tekster

– skrive en fortelling med frampek
og spenningskurve

– skille mellom en førstepersons
fortelling og en tredjepersons
fortelling

– skildre, uten å fortelle direkte

– gi eksempler på ulike måter å
fortelle på

K.m Læringsmål

Kapittel

Uke

– personlige pronomen,
entall og flertall

– tre måter å fortelle på: handlingsreferat, tanker
og replikker, skildring

– skrive en fortelling i før
steperson eller tredjeper
son med forskjellige for
tellermåter, frampek og en
tydelig spenningskurve

– utdrag fra Sunnaneng av Astrid Lindgren

– utdrag fra Den store spøkelsesboka: «Spøkelses
hoteller i Norge» av Tom Egeland

– utdrag fra Den store boka om spøkelse. Faktabok
om spøkelse: «Munken i Nidarosdomen» av Velle
Espeland

– utdrag fra Når pappa jobber i Norge. Izabellas nye
liv av Harald Skjønsberg

Mer å lese (s. 190–198)

– utdrag fra Ida av Jørn Hurum, Torstein Helleve
og Esther van Hulsen. Teksten består av en
fiksjon– og en faktabasert del.

Les og forstå (s. 100–109)

– oppgi kilder i en kildeliste

– skrive selvstendige tekster på bakgrunn av kilder

– bruke kilder til å skrive en
fagtekst

– avsnitt; temasetning og
kommentarsetninger

Skriveskolen (s. 110–113)

– helsetning og leddsetning

– konjunksjoner og sub
junksjoner

– sammenlikne to kilder (nettkilde og bokkilde)
som handler om samme tema
– bruke råd om kildekritikk til å vurdere nettkilder

Språkverksted (s. 98–99)

Inn i tema (s. 86–97)

– «Prøven» av Henry Slesar

Mer å lese (s. 184–189)

Skriveskolen (s. 78–81)

Les og forstå (s. 66–77)

– ulike måter å avslutte en fortelling på: god, trist,
åpen

– virkemidler: frampek og spenningskurve

– fortellerstemme: førstepersonsfortelling og tred
jepersonsfortelling

Språkverksted (s. 64–65)

Inn i tema (s. 56–63)

Kapittelinndeling

4.13 Er du i mål?
(kapittelprøve)

4.12 Vurdering av
fagtekst

3.10 Er du i mål?
(kapittelprøve)

3.9 Vurdering av
fortelling

Vurdering
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6 Tegneserier

AB (s. 76–95)

EB (s. 116–137)

AB (s. 96–113)

3 uker EB (s. 138–165)

48–50

3 uker

26

17

15

12

11

9

8

29

27

26

17

15

10

5 Språk i
Norden

45–47
– arveord, lånord og avløse
rord

– språkfamilier og slektskap mellom språk

– gi eksempler på interjeksjoner
og preposisjoner

– lage tegneserie av verbaltekst

– beskrive hva verbaltekst og teg
ninger forteller sammen i tegne
seriene

– fortelle om tegneseserienes
opprinnelse

– beskrive kjennetegn ved tegne
serier og tegneserieromaner

– gjøre om vits, fortelling
eller utdrag fra bok til
tegneserie

Mer å lese (s. 209–225)

– utdrag fra 26. november. Fire fortellingerfra det
norske Holocaust: «Rosas historie» av Mikael
Holmberg

– fortelle med både tegning,
verbaltekst og symboler

– tegneserie som sammen
satt tekst

– utdrag fra Rekrutten av Robert Muchamore, Ian
Edginton og John Aggs

– «Slik forteller du en historie» av Øistein
Kristiansen

Skriveskolen (s. 160–163)

Les og forstå (s. 150–159)

– tegneserieromaner

– tegneseriehistorikk

– preposisjoner

– kjennetegn ved tegneserier; oppbygging, lydord,
symboler

– interjeksjoner

Språkverksted (s. 148–149)

Inn i tema (s. 140–147)

– utdrag fra Trollvinter av Tove Jansson

– «Svenske oppfinningar», hentet fra Kamerat
posten

– bruke kilder i arbeidet
med teksten

– skrive en fagtekst om
språk

– utdrag fra «Isjenta» av Bent Haller

– skrive en fagtekst om språk
Mer å lese (s. 199–208)

Skriveskolen (s. 132–135)

Les og forstå (s. 126–131)

– falske venner

– lese og forstå tekster på svensk og dansk

– likheter og forskjeller mellom svensk, dansk og
norsk

Språkverksted (s. 124–125)

Inn i tema (s. 118–123)

Kapittelinndeling

– forklare og gi eksempler på hva
arveord, lånord og avløserord er

– finne likheter og forskjeller
mellom noen nordiske språk

– oversette danske og svenske
tekster til norsk

– lese og forstå tekster på svensk
og dansk

K.m Læringsmål

Kapittel

Uke

6.11 Er du i mål?
(kapitteltest)

6.10 Vurdering av
tegneserie

5.12 Er du i mål?
(kapitteltest)

5.11 Vurdering av
fagtekst

Vurdering

