
 

Halvårsplan i norsk, 2.trinn, høst  
Tema Læringsmål Fra kunnskapsløftet Periode 

Oppstart 
Repetisjon fra 1. trinn 
 

 Bli trygg på alle lydene. 

 Lytte til høytlesning 

 kunne rime 

 vise forståelse for sammenhengen mellom 
språklyd og bokstav og mellom talespråk og 

skriftspråk  

 trekke lyder sammen til ord 

 lese store og små trykte bokstaver 

 lese enkle tekster med sammenheng og 

forståelse på papir og skjerm 

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

 skrive etter mønster av enkle eksempeltekster 
og ut fra andre kilder for skriving 

August 

Lureord 
Lese og læringsstrategier 
 

 Kunne skrive noen ikke-lydrette ord 
som jeg-meg-deg 

 kunne bruke BO 

 bruke egne kunnskaper og erfaringer for å 
forstå og kommentere innholdet i leste tekster 

 samtale om hvordan ord og bilde virker 
sammen i bildebøker og andre bildemedier 

 

 

August 

Faktatekster og lesestrategier 
Rettskriving 
 

 finne fakta i tekster 

 bli sikker i fonologisk lesetrategi 

 kunne bruke BO 

 lese enkle tekster med sammenheng og 
forståelse på papir og skjerm 

 bruke egne kunnskaper og erfaringer for å 

forstå og kommentere innholdet i leste tekster 

 lytte etter, forstå, gjengi og kombinere 
informasjon 

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

  

 

September  - 
oktober 

• finne fakta i tekster 
• kunne letelese 
• kunne lese en tekst, og finne svar på 
spørsmålene 

• finne fakta i tekster 
• lære hva ord kan bety 

• lære lesestrategien BO 
• kunne letelese og skrive ned bestemte ord 
fra en tekst 

• kunne gjenkjenne og skrive småord 

• lære gode lesevaner 

• lære å lage setninger 
• bli sikker på bokstaven B b  

• lære å lage spørsmål til en tekst 
• kunne letelese 

• lære å reflektere over en tekst 
• lære å bruke stor bokstav først i setninger  



Rettskriving 
Ellinger 
Lesestrategier 
Refleksjon og gjenfortelling 

• lære å stave det og de  lese enkle tekster med sammenheng og 
forståelse på papir og skjerm 

 skrive setninger med store og små bokstaver 

og punktum i egen håndskrift og på tastatur 

 fortelle sammenhengende om opplevelser og 
erfaringer 

 sette ord på egne følelser og meninger 

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

September - 
oktber • kunne bruke BO 

• lære ellinger 

• kunne bruke BO 
• lære å reflektere over en tekst 
• kunne begrepene ned og opp 

• kunne bruke BO 
• kunne lese en tekst og finne svar på 
spørsmål 

• lære om ord der å skrives med o 

• bli kjent med at tall kan skrives med 
bokstaver 

• lære å svare på spørsmål fra en faktatekst 
• kunne gjenfortelle en faktatekst 

• lære om ord der æ skrives med e 

• kunne begrepene ord og setning 

Lesestrategier 
Beskriving og refleksjon 
Rettskriving 
Dramatisering 
Teskstskaping 
 

• kunne bruke BO 
• kunne skrive tekst til en tegning 

 uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, 

tegning, sang og andre estetiske uttrykk 

 leke, improvisere og eksperimentere med 

rim, rytme, språklyder, stavelser, 

meningsbærende elementer og ord 

 fortelle sammenhengende om opplevelser og 

erfaringer 

 sette ord på egne følelser og meninger 

 skrive enkle beskrivende og fortellende 
tekster 

 arbeide kreativt med tegning og skriving i 
forbindelse med lesing 

 

November - 
desember 

• kunne bruke BO 
• lære å beskrive noe du ser  
• bli kjent med ordenstallene 

• kunne bruke BO 
• kunne svare på spørsmål fra en faktatekst  
• kunne gjenfortelle en faktatekst 

• lære strategier for å forstå vanskelige ord 

• lære å dramatisere en tekst 
• lære å skrive tall med bokstaver 

• kunne dramatisere en tekst 
• lære om ord med -rt 

• kunne rime 

• lære om ord med -ng 

• kunne svare på en gåte 
• bli kjent med ord som begynner på hj 
• kunne tegne til en tekst 

• kunne svare på spørsmål fra en faktatekst 
• kunne lage spørsmål til en faktatekst 
• kunne gjenfortelle en faktatekst 

• kunne bruke BO 
• fortelle om en bok 

• kunne bruke BO 
• lære å arbeide med fagord i en faktatekst 



• kunne svare på spørsmål fra en faktatekst 

• kunne reflektere over en tekst 
• kunne lage setninger 

• kunne bruke BO 
• lære å arbeide med fagord i en faktatekst 
• bli kjent med en, ei og et 

• kunne reflektere over en tekst 
• kunne bruke stor bokstav først i navn 
• kunne lage sammensatte ord 

• kunne bruke fantasien i tegning og tekst 
 


