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MND/UKE  TEMA/LÆRESTOFF  KOMPETANSEMÅL (se nederst) 
  

 34-36 - Koble språklydene i, s, v og e 
med bokstavene de hører til 

- Lytte ut den første lyden i ord 
- Lytte ut hvor lyden er i et ord 
- Finne rimeord 
- Telle stavelser 
- Lese ved å binde to lyder 

sammen til et ord 
- Gjenkjenne bokstaver og ord i 

tekst 
- Spore, forme bokstaver 
- Skrive ord 
- Skrive/tegne til bilder 
Begreper:  
Former: strek, bue og sirkel 
Stilling: Vannrett, loddrett og skrå 

 
Kopiark 
Sol, måne, hane og ugle 
Les og løs 
Tastaturtrening 

- 2, 5, 6, 9 og 14 

 37-39 -  Koble språklydene l, a, m og r 
med bokstavene de hører til 

- Lytte ut den første lyden i ord 
- Lytte ut hvor lyden er i et ord 
- Finne rimeord 
- Telle stavelser 
- Telle antall lyder i korte ord 
- Lese ved å binde lyder 

sammen til ord 
- Gjenkjenne bokstaver og ord i 

tekst 
- Vite hva en setning er 
- Spore, forme bokstaver 
- Skrive ord 
- Skrive/tegne til bilder 
Begreper:  
Retninger: oppover, nedover, 
bortover 
Til høyre, til venstre 

 
Kopiark 
Sol, måne, hane og ugle 
Les og løs 

2, 5, 6, 9 og 14  



Tastaturtrening  
 41-43 -  Koble språklydene o, t, n og å 

med bokstavene de hører til 
- Lytte ut den første lyden i ord 
- Lytte ut siste lyd i et ord 
- Lytte ut hvor lyden er i et ord 
- Finne rimeord 
- Telle stavelser 
- Lese ved å binde lyder 

sammen til ord 
- Lese ved å binde stavelser 

sammen til ord 
- Spore, forme bokstaver 
- Skrive rim 
- Tegne og skrive ord 
- kryssord 
Begreper:  
Plass i rekke: først, etter, sist 

 
Kopiark 
Sol, måne, hane og ugle 
Les og løs 
Tastaturtrening 

- 2, 5, 6, 9 og 14  

44-45 - Koble språklydene u, d, k og h 
med bokstavene de hører til 

- Lytte ut den første lyden i ord 
- Lytte ut hvilken lyd som er 

midt i ordet 
- Lytte ut hvor lyden er i et ord 
- Finne rimeord 
- Telle stavelser 
- Lese noen småord som 

ordbilder 
- Lese ved å binde lyder 

sammen til ord 
- Stavelseslesing 
- Si noe om teksten en leser 
- Skrive ord til bilder 
- Kryssord 
- Bruke startsetninger i egen 

skriving 
Begreper:  
Symboler: 
- Værsymboler 
- Tall som symbol på antall 
- Farger som symbol for kaldt og 

varmt 
- Bokstaver som symbol for 

språklyder 
 

Kopiark 

2, 5, 6, 7, 9 og 14 



Sol, måne, hane og ugle 
Les og løs 
Tastaturtrening 

46-47 - Koble språklydene f, j, p og g 
med bokstavene de hører til 

- Kjenne til at noen ord er 
substantiv og andre er verb 

- Lytte ut den første lyden i ord 
- Lytte ut hvor lyden er i et ord 
- Finne rimeord 
- Telle stavelser 
- Bortfall av første lyd i ord 
- Lese ved å binde lyder 

sammen til ord 
- Stavelseslesing 
- Skrive «jeg ser» setninger 
- Lage og skrive sammensatte 

ord 
- Lese og lage gåter 
Begreper:  
Mønster: Mønster som gjentas og 
mønster som symmetri. 
 
Kopiark 
Sol, måne, hane og ugle 
Les og løs 
Tastaturtrening 

2, 5, 6, 7, 9, 10 og 14 

48-49 - Koble språklydene b, ø, y og æ 
med bokstavene de hører til 

- Kunne alfabetet 
- Lytte ut hvor lyden er i et ord 
- Finne rimeord 
- Telle stavelser 
- Vite forskjell på hva stavelser 

og lyder er 
- Trekker lyder sammen til ord 
- Gjenkjenne flere ord som 

ordbilder 
- Lese ord og setninger med 

innholdsforståelse 
- Skrive alfabetet 

 
Kopiark 
Sol, måne, hane og ugle 
Les og løs 
Tastaturtrening 

- 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 og 14 

 50-51 - Koble språklydene c, q,w,x og z 
med bokstavene de hører til 

- Lytte ut den første lyden i ord 
- Lytte ut hvilken lyd som er 

midt i ordet 

- 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 og 14 



- Lytte ut hvor lyden er i et ord 
- Finne rimeord 
- Telle stavelser 
- Lese noen småord som 

ordbilder 
- Lese ved å binde lyder 

sammen til ord 
- Stavelseslesing 
- Si noe om teksten en leser 
- Skrive ord til bilder 
- Kryssord 
- Bruke startsetninger i egen 

skriving 
Begreper:  
Symboler: 
- Værsymboler 
- Tall som symbol på antall 
- Farger som symbol for kaldt og 

varmt 
- Bokstaver som symbol for 

språklyder 
Kopiark 
Sol, måne, hane og ugle 
Les og løs 
Tastaturtrening 

   
  

Rev, hest, elg og frosk 
Les og løs 
Tastaturtrening 

 

Vi er på biblioteket ca en gang i uka. 

Kompetansemål: 
 

1. lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og 
nynorsk 

2. låne og lese bøker fra biblioteket 
3. uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og 

andre kreative aktiviteter 
4. samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre 
5. leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord 
6. trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving 
7. lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og 

bruke enkle strategier for leseforståelse 
8. lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler 
9. beskrive og fortelle muntlig og skriftlig 
10. skrive tekster for hånd og med tastatur 



11. bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og 
utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster 

12. lage tekster som kombinerer skrift med bilder 
13. utforske og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord 

og uttrykk 
14. utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter 

mellom talespråk og skriftspråk 

 


