
 

 

Målområde fra rammeplanen for AKS: Lekser og fordypning 

Kompetansemål fra læreplanen:  
- Lytte og gi respons til andre i samtaler og ved høytlesing 

- Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk 
- Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler 

- Skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur 

- Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster 

- Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing 
- Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning 

 

Tidspunkt: Fredager kl. 14:30-16:00. Hver 3.klassing deltar på fire økter☺ 

 

Prosjektets hovedmål:  

Prosjektet har som sitt hovedmål er å bidra til økt leselyst og stimulere lysten til å selv skape meningsbærende 

utrykk gjennom tekst. Å øve på å lytte og la det barna hører inspirere til egne fortellinger.  

Vi skal produsere en helt egen grøsserbok med fortellinger og illustrasjoner som barna selv har laget.  

Planene er å bytte på å skrive sammen og å hver for seg. 

Vi kommer til å hovedsakelig bruke PC på den skriftlige delen slik at barna får øve seg på å bruke Word. 

Produktet av dette prosjektet å få gitt barna sine egenproduserte grøsserbok som deles ut etter at alle tre gruppene 

har vært igjennom kurset (Etter jul) 

Type aktivitet:   

 

Voksenstyrt, læringsstøttende aktivitet. 

Kurs over 4 økter à 1,5 timer per gruppe.  

Dette er en aktivitet alle barna på 3.trinn ved Bjølsen AKS skal delta på. 

Barna deles opp i grupper på ca. 15 stykker, før oppstart vil dere få tilsendt informasjon om hvilken gruppe deres 

barn er på. 

 

Gjennomføring: 

Vi vil startet første økt med å lese en barnevennlig grøsserhistorie for barnegruppen. Her er fokuset å være en god 

lytter. Når historien er lest, skal barna selv få komme med innspill, om det er navn på karakterer eller hele setninger 

eller paragrafer. Målet er å delta og bli sett i barnegruppen. Vi ønsker å stimulere til læring gjennom det barna 

opplever som lek med ord hvor fallhøyden er lav og fantasien og den frie utfoldelsen står sentralt. 

Økt to og tre vil å på å la barna selv produsere sine egne historier med hjelp av meg og hverandre.  

Samarbeid vil være lov. 

Siste økt er satt av til å finpusse og illustrere. 

Gjennomføres av Antonietta (Netta), Baseleder 3.-4.trinn 

 

 


