
Halvårsplan norsk våren 2019 

periode  Hovedområde  Kunnskapsløftet  Innhold 

Kompetansemål etter 

2.trinn 

læringsmål 

Januar - februar 

 

Muntlige kommunikasjon 
 

Språk, litteratur og kultur 
 

Litteraturuker 

● Kunne samtale om 

personer og 

handlinger i eventyr 

og fortellinger. 

● Kunne lytte og gi 

respons til andre i 

samtaler, under 

framføringer og ved 

høytlesing. 

● Finne skjønnlitteratur 

og sakprosa på 

biblioteket til egen 

lesing. 

● Lytte til tekster på 

bokmål og nynorsk og 

samtale om dem. 

Å kunne gjenfortelle bøker de 
har lest alene eller sammen 

med en voksen. 
 

Kunne bruke stemmen til å 
formidle et budskap til 

medelever. 

Bruke BO (førlesing). 
Anbefale en bok de liker til 

medelever. 
 

Gi sin vurdering på de 4 bøkene 
i årets bok. 

9  Vinterferie 



Mars - april  Skriftlig kommunikasjon 
 

● Kunne bruke bokstaver og 

eksperimentere med ord, i 

egen håndskrift og på 

tastatur. 

● vise forståelse for 

sammenhengen mellom 

språklyd og bokstav og 

mellom talespråk og 

skriftspråk  

● 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. 

● Å kunne skrive små og 

store bokstaver for hånd 

og på tastatur. 

● Kunne letelese etter ord i 
en tekst 

● Kunne fortelle hva 
teksten handler om 

● Kunne bruke BO 
● Kunne forklare hvorfor 

ord er vanskelige 
● Kunne skrive tekst til bilde 

Skrive egne bøker. 
Skrive Biodikt. 

16  Påskeferie 

april  Skriftlige kommunikasjon 
 

Muntlig kommunikasjon 

● 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 

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

 

● Kunne fortelle hva 
teksten handler om 

● Kunne bruke BO 
● Kunne lage setninger 
● Kunne skrive tekst til egen 

tegning 

 



mai  Skriftlig kommunikasjon ● arbeide kreativt med 
tegning og skriving i 
forbindelse med lesing 

● 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 

● uttrykke egne 
tekstopplevelser 
gjennom ord, tegning, 
sang og andre 
estetiske uttrykk 

 

● Kunne bruke BO 
● Aktivisere 

bakgrunnskunnskap 
● Kunne letelese 
● Bli kjent med VØL-skjema 
● Lære ord som skrives med 

u, men uttales med o 

● Lære å skrive en 

bokomtale 

● Kunne fortelle hva 
teksten handler om 

● Kunne uttrykke egne 
følelser og meninger ved 

tegning og tekst 
● Kunne lage setninger 

 



mai  Skriftlige kommunikasjon 
 

Muntlig kommunikasjon 

● lytte etter, forstå, gjengi 
og kombinere informasjon 

● uttrykke egne 
tekstopplevelser gjennom 
ord, tegning, sang og 
andre estetiske uttrykk 

● 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 

 

 

 

● Kunne fortelle hva 
teksten handler om 

● Kunne beskrive personer 

på bilder 

● Kunne bruke BO 
● Kunne letelese 
● Kunne merke seg viktige 

elementer i en tekst 
● Kunne lage tankekart 
● Kunne lage et les og 

finn-spørsmål 

● Kunne lage et tenk 

selv-spørsmål 

● Kunne lage jeg-setninger 
● Kunne lage spørsmål til 

teksten 

● Kunne lage en tegneserie 

● Kunne merke seg viktige 

ting i teksten 

● Kunne beskrive et bilde 

 



juni  Skriftlige kommunikasjon 
 

Muntlig kommunikasjon 

● lytte etter, forstå, 
gjengi og kombinere 
informasjon 

● sette ord på egne 
følelser og meninger 

● 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 

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

 

● Kunne mime en handling 

● Lære om ord med stum d 
● Finne ord med stum d 
Kunne skrive etter diktat: ord 

med stum d 
● Lage et dikt 
● Kunne bruke BO 
● Kunne lese ord med 

konsonantforbindelser 
● Finne viktige ord i teksten 

og forklare hva de betyr 
● Kunne svare på spørsmål 

Kunne lage spørsmål til en 
tekst  

● Kunne fortelle hva 
teksten handler om 

● Kunne forklare hvorfor 
ord er vanskelige 

● Kunne letelese 

● Kunne uttrykke egne 

meninger og følelser 

 

  Skriftlig kommunikasjon ● leke, improvisere og 
eksperimentere med 
rim, rytme, 
språklyder, stavelser, 
meningsbærende 
elementer og ord 

 

● Kunne fortelle hva 
teksten handler om 

● Kunne bruke BO 
● Finne rimord 
● Kunne letelese 
● Kunne svare på spørsmål 

fra en faktatekst 
● Finne vanskelige ord i 

teksten og forklare hva de 
betyr  

 



  Skriftlige kommunikasjon 
 

Muntlig kommunikasjon 
 

Språk, litteratur og kultur 

● lytte etter, forstå, 
gjengi og kombinere 
informasjon 

● leke, improvisere og 
eksperimentere med 
rim, rytme, 
språklyder, stavelser, 
meningsbærende 
elementer og ord 

● uttrykke egne 
tekstopplevelser 
gjennom ord, tegning, 
sang og andre 
estetiske uttrykk 

● 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 

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

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

● Kunne bruke BO 
● Kunne lage jeg 

ser-setninger 
● Kunne utrykke egne 

tekstopplevelser 
gjennom dramatisering og 
tegning 

● kunne letelese 
● Kunne fortelle hva 

teksten handler om 
● Kunne reflektere over lest 

tekst og bilder 
● Lære om ord med ai og au 
● Kunne skrive etter diktat: 

ord med ai og au  
● Kunne lage rim med 

diftongene ai og au 
● Lære om ord med ei og øy 
● Kunne skrive ord etter 

diktat: med ei og øy  
● Kunne lage rim med 

diftongene ei og øy 
● Kunne bruke BO 

 

 

 


