
Eksempler på skriving av to emneplaner; norsk for 4.trinn elev og i sosiale ferdigheter

Mål i fag: NORSK 4.trinn
Skriv inn et  o et  ao hv r eleven har spesialundervisnino. Er det fere h ved mråder i  aoet leooes inn fere linjer.

Hovedområde i 
faget(Læreplan  
verket for 
Kunnskapsløftet

Læringsmål, målene 
er i samsvar med 
Læreplanverket for 
trinn _4__ i  
Kunnskapsløftet

Innhold i opplæringen, 
hva skal det arbeides 
med

Arbeidsmåter, 
hvordan skal det 
arbeides for å oppnå
målene

Evaluering høst

Oppnådd, delvis 

oppnådd, ikke 

oppnådd, ikke 

arbeidet med, må 

videreføres        

Evaluering vår

Muntlig 
kommunikasjon

Samme mål som klassen 
ingen avvik

Skriftlig 
kommunikasjon

Arbeide med mål for 
2.trinn

Grunnleggende leseopplæring 
lyd/bokstav-tolydsord, stavelser 
til ord.

Lese enkle tekster på papir og 
skjerm

Skrive enkle tekster på papir og 
skjerm

-

-

Lesekurs: «step by step» 
fem timer i uka i 10 uker så 
tilbake i klassen i disse 
timene. Delta i muntlig 
kommunikasjon og språk, 
litteratur og kultur sammen
med klassen.

Liten gruppe på tre elever 
to timer i uka.



Språk, litteratur og 
kultur

Noen mål fra 2.trinn samt de 
mål fra klassens plan.

Finne skjønnliteratur og 
sakprosa på biblioteket til eget 
nivå.

Elles klassens mål

Liten gruppe går til 
biblioteket en gang hver 
14.dag.

I klassen

Digitale ferdigheter Kunne bruke digitale 
hjelpemiddel kompenserende

Bærbar pc til skriearbeid og noe 
lesing.

I-pad til treningsprogram og 
eventuelt scanning av tekst for å 
få det lest opp.

Andre kommentarer/særlige forhold 
Beskriv eventuelt tilpassing innen den ordinære opplæringen i fag eleven ikke har vedtak om spesialundervisning.

Hvordan skal en evaluere om målene er oppnådd.Elevsamtalen og foreldresamtalen skal brukes til å evaluere målene. Bruke mappen til 
eleven.

Organisering, hvordan skal opplæringen organiseres



Mål i sosial kompetanse  EKSEMPEL

Læringsmål Arbeidsmåter Organisering

Empat

(Empat er viktig for å kunne etablere vennskap oig 

nære relasjoner tl andre, oig vil oigså funigere som en 

motvekt mot for eksempel mobbinig oig vold. Empat 

er situasjonsbestemt oig kan derfor utvikles oig endres.

Skal elevene utvikle empat, bør de møte empatske 

lærere.)

«Sjekk ut sjekk inn,» Før skolestart oig ret eter skoleslut hver daig; samtale med NN,

miljøterapeut. Oppsummerinig oig avtale for daigen.

Samarbeid

En viktig side ved samarbeid er å følige reigler oig 

beskjeder. Samarbeid innebærer å dele, hjelpe 

andre oig være igjensidiig avhenigiig av hverandre. 

Samarbeid bør øves på i realistske 

sammenheniger, oig det må verdsetes oig utøves 

aktvt

Øve i liten igruppe på reigler i friminutlek Den lille igruppa har t minut hver iganig med lit lek oig 

pauseaktvitet.

Selvkontroll

Selvkontroll handler om å tlpasse seig fellesskapet oig 

ta hensyn tl andre. Det innebærer å kunne vente på 

tur, være kompromissorientert oig å reaigere på ertnig 

oig kommentarer fra andre uten å ta iigjen, bli sint eller

slåss. Bevissthet om eigne følelser oig evne tl å forstå 

seig selv er her vesentliig.

ART

Repuls

Gruppe på 4.trinn

Individuelt



Ansvarlighet

Ansvarliighet dreier seig om å utøre oppigaver oig vise 

respekt for eigne oig andres eiendeler oig arbeid. 

Utviklinig av ansvarliighet vil ha sammenhenig med å få 

ansvar igjennom medbestemmelse oig ta 

konsekvensene av ansvaret. Ansvarliighet handler oigså

om evnen tl å kunne kommunisere med voksne.
Kunne bruke høfiighetsfrasene: Tusen takk, bare 

hyigigeliig, vær så snill, kunne du hjelpe meig lit

Evaluerinig:

Andre kommentarer/særlige forhold
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