
 
 
 

 

ÅRSPLAN I SÆRSKILT NORSK  
VELKOMSTKLASSEN 

 
  



 

Formål 

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter denne læreplanen skal 
fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i Opplæringsloven og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. Skoleeier/skolen 
velger om den særskilte norskopplæringen skal gis etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller i form av særskilt tilpasning innenfor den 
ordinære læreplanen i norsk.  

Elever både i grunnskolen og videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har etter Opplæringslovens §2-8(grunnskolen) og §3-12 (videregående 
opplæring) rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Om nødvendig har slike elever 
også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.  

Det følger av premissene for den særskilte norskopplæringen at læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som bare skal nyttes til 
elevene er i stand til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Læreplanen er nivåbasert, aldersuavhengig og gjelder for elever med ulik alder og 
erfaringsbakgrunn. Før opplæringen starter, må det vurderes og tas standpunkt til hvilket nivå i læreplanen opplæringen skal ta utgangspunkt i for den enkelte eleven.  

Et hovedmål for opplæringen i grunnleggende norsk er utvikling av språklig selvtillit og trygghet. Opplæringen skal fremme norskspråklig utvikling, slik at elevene blir i 
stand til å følge ordinær opplæring i norsk og andre fag på norsk. Opplæringen må derfor ses i sammenheng med opplæringen i øvrige fag og læreplanen i norsk. Det 
skal legges til rette for at elevene gjennom utvikling av gode læringsstrategier og innsikt i egen språklæring utvikler sine norskspråklige ferdigheter så raskt som mulig.  

Opplæringen i grunnleggende norsk skal ivareta lese- og skriveopplæringen og bidra til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse i ulike fag. Samordning med 
lese- og skriveopplæring i morsmål og tospråklig fagopplæring kan styrke opplæringen i grunnleggende norsk. Opplæringen skal også bidra til interkulturell forståelse.  

Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i elevenes ulike erfaringer fra tidligere språklæring både i og utenfor skolen. Fleksibilitet, individuell og lokal tilpasning er følgelig 
sentrale elementer i organiseringen av opplæringen. 
  



 
 

TID EMNE  Skolen vår LÆRINGSMÅL NIVÅ 1 

P 
E 
R 
I 
O 
D 
E 
 

1. 
 
 

Å bli kjent med hverandre 
Å bli kjent på skolen 
 
Eventyr: På Salaby 
               De tre bukkene bruse 
 
Mine første tusen ord: 
- familie, presentasjon av meg selv 
Bli med: 
- Familie 
- Ukedager  
Bokstaver: i,s,o,l 
 
Matte: Tallene 1-5, 1-10, 1-100 
            Posisjonssystemet, sifferets      
            Verdi: enere, tiere, hundrere     

   
A 
k 
t 
i 
v 
t. 
 

Sanger: God morgen sangen. 
                   Hvilken dag er det i dag. 

             En, to, tre, indianere. 
             Lese og skrive og regne 
 

Aktiviteter: Lage «selvportrett», Kims lek, Mitt skip er lastet med, Opp/ned, 
                  . 

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 presentere seg selv, stille og svare på 
spørsmål knyttet til egen person, familie,  

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 uttale norske språklyder: vokaler, 
konsonanter, konsonantforbindelser og 
diftonger 

 Kunne navn og lyd til bokstavene: i,s, o,l 

 samtale om sammenhengen mellom bilde 
og tekst i enkle sammensatte tekster  

 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 bruke enkle strategier for 
leseforståelse 

 

 samtale om innholdet i noen 
eventyr, sanger og dikt 

 

Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
 

Språkfokus: 
Familie- ord,   
Språklig bevissthet: 
motsetninger: våken-sove, liten-stor, redd-
trygg, tørr-våt, ung- gammel 

 
 

Begreper/Nøkkelord: Ord fra Bli med boka, bildekort 
Familien: Mamma, pappa, søster, bror, bestemor, bestefar, gruppe, by, land, flagg 
Klar ferdig norsk: familie, slekt, mann, dame, voksen, barn, ungdom, sønn, datter, foreldre, tvillinger, søsken, ung-gammel, høy-
lav, stor-liten, yngst, eldst, personlige skoleord, verb, størrelser, aktiviteter, 
Mine første tusen ord:  
Familie: mor-kone, far-mann, sønn-bror, datter-søster, tante, onkel, søskenbarn, bestefar, bestemor 
Ukedager: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. 
Matte: Tallene 1-5, 1-10, 0-20. Posisjonssystemet, sifferets verdi: enere, tiere, hundrere     

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 

 
 



 
TID EMNE  Nærmiljøet LÆRINGSMÅL NIVÅ 1 

 
 

  P 
E 
R 
I 
O 
D 
E 
 2 

1. Å bli kjent i skolens nærmiljø 
2. Eventyr: Rødhette og ulven 
3. Mine første tusen ord: 

- På skolen s. 28-29 
- Været og årstider: s. 48 
- mennesker/ yrker  

Bli med boka:: 
- Skole 
- Årstider 

- Bær og sopp 
 

Bokstaver: e, r, m 
Matte: Tallforståelse, enkel addisjon,  
            subtraksjon,  posisjonssystemet.         
            Kunne lese et regnestykke.         

   
A 
k 
t 
i 
v 
t. 

Sanger: Ulven sangen (snakkepakken) 
             Rødhettesangen (snakkepakken) 
             
Aktiviteter: Følelek 
                   Eventyret gjemmer seg blant barna 
                   Lage bilde med de fire årstidene 
                   Gå i skogen og se etter bær  

 
Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 uttrykke egne følelser, tanker og ønsker 

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyder: vokaler, 
konsonanter, konsonantforbindelser og 
diftonger 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 Kunne navn og lyd til bokstavene: e ,r, m 

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

  samtale om innholdet i 
eventyret Skilpaddebabyen. 

 
Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
 

Språkfokus: 
Vær, tid, «skole-ord», yrker 
Språklig bevissthet: 
Koble kroppsdel og verb. 
Motsetninger: våken-sove, liten-stor, redd-
trygg, tørr-våt mange-få, varm-kald, dag-
natt, 
morgen-kveld, mørkt-lyst 

Begreper/Nøkkelord: Snakkepakken (Spespedrommet, Laila) 
Bli kjent med skolens nærmiljø: sykkel, buss, trafikklys, fotgjengerovergang, postkort, bil, spade, bøtte, sand, lego, puslespill, 
fargeblyanter, leker, dokke, 
Rødhette og ulven: øye, nese, munn, hånd,  
Bli kjent på skolen: skole, skolegård, ransel, pennal, blyant, lærer, viskelær, penn, bokhylle,  pulter, tavle, svamp,  linjal, lim, 
rekke opp hånda, samarbeid, gjøre  lekser, blyantspisser, bok, datamaskin 
Bli med! : ukedagene, månedene, årstidene, dag, natt, døgn, sol, sky, stjerne, måne, regnbue, himmel, varmt, skinner, regner, 
tåke, lyner, snør, kaldt, blåser, i dag, i morgen, i overmorgen,  i forgårs, høytider, 
Mine første tusen ord: 
På skolen: Saks,  tavle, viskelær, linjal, maling, blyant, pult, bøker, penn, tegning, plante, persienne, papir, alfabet, pensel, kart, 
eske, lærer, papirkurv  
Mennesker: kokk, politi, snekker, brannmann, mekaniker, postmann, maler, baker, tannlege, frisør, lastebilsjåfør, buss-sjåfør,  
Været: regn, lyn, tåke, sol, vind, rim, regnbue 
Mattebegreper: Pluss, minus, er lik, partall, oddetall, ordenstall, større enn, mindre enn, er lik, ved siden av, foran, bak, 
halvparten, det dobbelte. 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 

 
  



TID EMNE: Meg LÆRINGSMÅL NIVÅ 1 

P 
E 
R 
I 
O 
D 
E  
3 

Eventyr: Gullhår og de tre bjørnen 
 
 Mine første tusen ord:  

- meg  
- Hos helsesøter 

Bli med!: 
       -Kroppen 
       -Farger 
Bokstaver: v, a, n 
 
Matte: tallene opp til 1000, 10èr venner. 
            Enkel brøk 
           Tid: Året, kalenderen, klokka  

S 
a 
n 
g 
e 
r 

A 
k 
t 
i 
v 
t
. 

Sanger:        Så tar vi høyrefoten frem… 
                    Hode skulder, kne og tå 
                    Jeg har ei tulle med øyne blå. 
                    Se min kjole 
Aktiviteter:  
                    Magnetklær på snora. 
                    Vi lager en tegning av oss selv i full størrelse, og tegner på klær + sette på kroppsdeler. 
                    Vi lager egen klokke i papp. 

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 uttrykke egne følelser, tanker og ønsker 

 presentere seg selv, stille og svare på 
spørsmål knyttet til egen person, familie, 
handlinger, hendelser og objekter i nære 
omgivelser 

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å 
dekke grunnleggende behov i skolen og i 
fritiden 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyder: vokaler, 
konsonanter, konsonantforbindelser og 
diftonger 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 Kunne navn og lyd til bokstavene: v, a, n 

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

 knytte bokstavene til lyder og trekke 
lydene sammen til ord 

 samtale om sammenhengen mellom bilde 
og tekst i enkle sammensatte tekster  

 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 sammenligne språklyder, ord 
og uttrykk på morsmålet og 
norsk 

 bruke enkle strategier for 
leseforståelse 

 samtale om eget arbeid med 
å lære det nye språket og 
bruk av ulike 
læringsstrategier 

 samtale om innholdet i noen 
eventyr, sanger og dikt 

 samtale om innholdet i 
gåter, vitser eller andre 
humoristiske tekster 

 samtale om personer og 
handlinger i tekster fra 
dagliglivet, fortellinger eller 
annen litteratur 

Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
Språkfokus: 
Klær, farger, lengde, høyde, substantiv, 
verb, gåter, vitser, motsetninger, begreper 
rundt hus og møbler 
Språklig bevissthet: 
Motsetninger: høy-lav, stor-liten, kald-
varm, lang-kort, mørk-lys, sulten-mett, 
opplagt-trett, våken-sove. 
Følelser: glad, spent, nysgjerrig, 
mistenksom, trist/lei seg, redd forskrekket, 
lettet 

Begreper/Nøkkelord: Genser, bukse, sokker, t-skjorte, skjerf, lue, votter, regntøy, paraply, rød, gul, blå, grønn, rosa, hvit, svart, brun, bjørn, grøt 
Bli kjent med skolens nærmiljø: sykkel, buss, trafikklys, fotgjengerovergang, postkort, bil, spade, bøtte, sand, lego, puslespill, fargeblyanter, 
leker, dukke, 
Gullhår og de tre bjørnene: mamma, pappa, datter, bjørn, baby, bord, stol, seng, grøtbolle, sove, spise, smake, banke, sitte, ligge ødelegge, høy, 
lav, stor, liten, i, ut, inn, på 
Bli med!: ord for: kroppsdeler, organer, hårfarge, utseende, sykdommer, helse, hygiene. Pronomen: Meg, deg, oss, dere, seg, antonymer, ord for: 
følelser.  
Mine første tusen ord: 
 Øye, nese, munn, øre, hals, skuldre, rygg, mage, rumpe, hånd, fingre, tommel, arm , bein , fot, kne, tå-tær 
Hos helsesøster:  Plaster, helsesøster, medisin,, lege, sprøyte, måle, ei vekt, synstest 
Matte: Klokka: hel, halv, kvart, time, minutt, døgn, dag, natt, uker, måned, år, lang viser, kort viser, digital tid. Brøk: Nevner, teller,  
             brøkstrek 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 

 
 
  



 EMNE LÆRINGSMÅL NIVÅ 1 
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       Musa som fikk en nøtt i hodet 
 

       Mine første tusen ord: 
       -  Motsatte ord 

- Klærne mine  
 
 

       Bli med! 
       - Klær 

- Måltider 
- skolemat 
 
Bokstaver: j, f, å 

     Matte: forts. Tid, kalenderen, klokka 
           Kjøp og salg, praktiske oppgaver  
           med penger, enkle regnefortellinger  

S 
a 
n 
g 
e 
r 

A 
k 
t 
i 
v 
t
. 
 

Sanger/ regler: Søte, bløte stikkelsbær 
                         Dyrene i Afrika 
                         

 
                    Aktiviteter: Tegne til eventyret 
                    Klesbingo 
                    Gå på tur til sentrum- klesbutikk 
                    Lage papir dukker 
                    Lage grønnsaksuppe 

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å 
dekke grunnleggende behov i skolen og i 
fritiden 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyder: Å, N, T, V 
 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 Kunne navn og lyd til bokstaven Å, N, T, V 

 knytte bokstavene til lyder og trekke 
lydene sammen til ord 

 gjenkjenne navn, tall, logoer og skilt 

 lese tilpassede tekster med flyt og 
sammenheng. 

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 sammenligne språklyder, ord 
og uttrykk på morsmålet og 
norsk 

 bruke enkle strategier for 
leseforståelse 

 samtale om innholdet i 
eventyret: Musa som fikk en 
nøtt i hode. 

 
Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
 
Språkfokus: 
klær, farger, mønster, preposisjoner og 
rimord 
Språklig bevissthet: 
Følelser: forskrekket, redd, modig, flau, 
trygg. 
Ordrytme 

Begreper/Nøkkelord: Eple, pære, banan, appelsin, vann, melk, juice, kopp, kniv, skje, gaffel, glass, brød, ost, nøtt, mus, løve, sebra, sjiraff, 
elefant 
Musa som fikk en nøtt i hodet: mus, løve, sebra, sjiraff, elefant, tre, nøtt, stein, ørken, sand, sol, se, tenke, tenke, fortelle, ligge, sove, hjelpe, vise, 
redd, modig, trygg, klok, under, over, gjennom, i, foran, bak 
Klær: Ord for: klær og utstyr, farger og mønster, lang, kort, tykk, tynn, store, små, få, ei, en, Eiendomspron. Antonymer. Synonymer 
Mat: Ord for mat, drikke, måltider, synonymer Ord for: frukt og grønnsaker, mett, sulten, tørst, sur, søt, sunn, usunn, vasker opp, 
skreller, kutter, skjærer, koker, steker, kjøkkenredskaper og -utstyr, kjøkkenmaskiner, måltider, verb i forbindelse med matlaging, 
Antonymer. Synonymer. Invitasjoner, spørsmål og takk ved måltider 
 
Mine første tusen ord:  
Motsatte ord: Riktig-galt, kald-varm, våt-tørr, øverst-nederst, åpen-lukket, liten-stor, få-mange, venstre-høyre, høyt-lavt, tom-full Ute-inne, myk-
hard, foran-bak, død-levende, ny-gammel, nede-oppe 
Klærne mine: Sokker, underbukser, undertrøye, bukser, dongeribukser, T-skjorte, skjørt, skjorte, kortbukse, strømpebukse,         
kjole, genser, ullgenser, skjerf, joggesko, sandaler, støvler, hansker, belte, spenne, glidelås, skolisse, knapp, knapphull,  lommer, kåpe, jakke, lue, 
hatt, skaut 
På butikken: gulrot, blomkål, purre, agurk, sitron, melon, løk, kål, salat, tomat 
Matte: Begreper knyttet til temaene. 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 
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Fest og høytid 
Eventyr: Pepperkakemannen 

 
Mine første tusen ord: 
- I butikken  
- Spesielle dager 
 
Bli med boka: 
- Fest og høytid 
-Bursdag 

 
Bokstaver: t, g, u 
Matte: Forts. bruk av norske penger,  
            Regnefortellinger, repetisjon av  
            tidligere emner. 

S 
a 
n 
g 
e 
r 

A 
k 
t 
i 
v 
t
. 
 

Sanger: Julesanger 
Aktiviteter:  
                   - Rigge til en liten butikk 
                   - handle frukt til fruktsalat 
                   - bake pepperkakemannen 
                   - lage pepperkakemannen i brun papp. 
                   - tegne til eventyret 
                   - lage julepynt, julekort  

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 presentere seg selv, stille og svare på 
spørsmål knyttet til egen person, familie, 
handlinger, hendelser og objekter i nære 
omgivelser 

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å 
dekke grunnleggende behov i skolen og i 
fritiden 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyder: vokaler, 
konsonanter, T, G, U 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 beherske bokstavene t, g, u 

 knytte bokstavene til lyder og trekke 
lydene sammen til ord 

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 sammenligne språklyder, ord 
og uttrykk på morsmålet og 
norsk 

 

 samtale om innholdet i 
eventyret: Pepperkakegutten. 

 Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
 
Språkfokus: 
Verb (noe vi gjør), advent, jul, vinter, ord 
for leker, rekkefølger, tallord, ordenstall, 
ord i butikken 
Språklig bevissthet: 
Posisjoner, foran, før, først, bak, 
etter, sist. Motsetninger: våt, tørr, 
sulten, mett. 
Overbegrepet: dyr. 

Begreper/Nøkkelord: Adventslys, stjerne, adventskalender, snø, snømann, pepperkakemann, julegave, julekort, juletre, kirke, 
hjerte, julenisse 
Pepperkakemannen: adventslys, adventskalender, hjerte, juletre, julenisse, julegave, julekort, julekaker, pepperkakemann, kirke, 
Lucia, stjerne, god jul, snø, snøball, snømann, snøborg, akebrett, kjelke, lykt. 
Bli med: Mine første tusen ord: 
I butikken:  poteter, kasse, handlevogn, penger, flasker, ananas, kjøtt, mel, egg, bærepose 
Spesielle dager : Fødselsdag, bryllupsdag, ferie, julaften 
Matte: Norske mynter,  handle i butikk, veksle. 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 

 
 

TID EMNE LÆRINGSMÅL NIVÅ 1 



 
 

P 
E 
R 
I 
O 
D 
E  
5 
 

Nyttår 
 

Mine første tusen ord: 
- På landet 

      Bli med boka: 
     
   -Kjæledyr 
   -Bli med Floyd flytter til Nordmarka: 
    - Bustad 
-Ferie 
      
       - navn på ulike deler av et hus. 
       - rom i en leilighet/ hus 
       - inventar  

Bokstaver: ø, d, h 
 
Matte: Uttale på 13-30, 14-40, 15-
50… 
           Enkel statistikk, søylediagram 

S 
a 
n 
g 
e 
r 

A 
k 
t 
i 
v 
t
. 
 

Sanger: Bukkene Bruse, Per Olsen hadde en bondegård. Jeg vil bygge meg en gård, blink-kort, Fader Jacob 
Aktiviteter: - Maleri av Bukkene Bruse 
                     - Mollys hus 
                     - Tegning av dompap 
                     - Lage hus 
                     - Dramatisere Bukkkene Bruse 

                     - Dra til Miland for å se på «bondegårdsord» 
                     - Samle statistikk om farger på biler, og lage et søylediagram. 

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 uttrykke egne følelser, tanker og ønsker 

 presentere seg selv, stille og svare på 
spørsmål knyttet til egen person, familie, 
handlinger, hendelser og objekter i nære 
omgivelser 

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å 
dekke grunnleggende behov i skolen og i 
fritiden 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyder: ø, d, h 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 beherske bokstavene:ø, d, h 

 knytte bokstavene til lyder og trekke 
lydene sammen til ord 

 lese tilpassede tekster med flyt og 
sammenheng 

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 sammenligne språklyder, ord 
og uttrykk på morsmålet og 
norsk 

 bruke enkle strategier for 
leseforståelse 

 samtale om innholdet i noen 
eventyr, sanger og dikt 

 samtale om personer og 
handlinger i tekster fra 
dagliglivet, fortellinger eller 
annen litteratur 

Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
Språkfokus: 
hus, rom, møbler, spørreord, han, hun, den, 
det, en, ei, et, nyttår, dyr, størrelser, vokalene 
u-y-æ-ø-å. 
Språklig bevissthet: 
Posisjoner: over/under brua, oppe på 
fjellet/nede i dalen. 
Motsetningene: trippe-trampe, sulten-mett, lys-
mørk, Størst, i midten, minst 
Størrelser. Rekkefølge: først, i midten, sist 

Begreper/Nøkkelord:  
De tre bukkene Bruse: Godt nyttår, rakett fyrverkeri, skihopper, dompap, fuglebrett, ku, hest, sau, geit, hund, katt, gris, gås, 
gjerde, bondegård, seter, skog, vedkubber, bål, bru, troll, foss, sti. 
Bli med:  Hus: Tak, vegg, pipe, vindu, veranda, dør, etasje. Bolig: Enebolig, rekkehus, blokk, leilighet. Ulike rom: Kjøkken, Stue, 
soverom, gang, bad., bod. Inventar: Sofa, bord, stol, lampe, teppe, peis, TV, gardin, kjøkkenskap,  kjøkkenbenk , vask, komfyr, 
oppvaskmaskin, kjøleskap,   hus i byen. Preposisjoner. Antonymer. Ord og uttrykk. 
Mine tusen første ord; 
På landet: Sommerfugl, stein, rev, bekk, skog, elv, vei, padde, tunnel, foss, bro, telt, fjell 
Kjæledyr: Katt, kattunge, mus, kanin, papegøye, nebb, hund, valp, marsvin, hamster, undulat, gullfisk, kanarifugl. 
Matte: Riktig uttale på 13-30, 14-40, 15-50, søylediagram, statistikk 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 
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Fest og høytid 
Eventyr: Skinnvotten 
 
Mine første tusen ord: 
Jul, nyttår, påske, 17.mai, eid 
 
Bli med boka: Transportmidler 
 
Bokstaver: y, p, k 
Matte:  Multiplikasjon som gjentatt  
            addisjon.  
            Mønster og symmetri. 
            Geometriske former og 
figurer. 

S 
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e 
r 
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t 
i 
v 
t
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Sanger: -Lille buken bruse trippet over trollebru.. 
 - «Gratulerer med dagen» 
 - Trollet i esken sover du? 
 - Hjulene på bussen 
 - Synge gangetabellen 

 
Aktiviteter: -Lage fastelaven ris (+boller) 
                     - Lage innvitasjonskort 
                     - Lage bursdagskort 
                     - Hver lager handleliste til egen bursdag 
                     - Lage bilde av buss i papp 
                     - Gå tur til sentrum for å se på gate-ord. 

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 uttrykke egne følelser, tanker og ønsker 

 presentere seg selv, stille og svare på 
spørsmål knyttet til egen person, familie, 
handlinger, hendelser og objekter i nære 
omgivelser 

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å 
dekke grunnleggende behov i skolen og i 
fritiden 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyderforstå y, p, k 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 beherske det norske alfabetet: y, p, k 

 knytte bokstavene til lyder og trekke 
lydene sammen til ord 

 lese tilpassede tekster med flyt og 
sammenheng 

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

 finne aktuelle bøker eller tekster på 
biblioteket og på Internett 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 sammenligne språklyder, ord 
og uttrykk på morsmålet og 
norsk 

 bruke enkle strategier for 
leseforståelse 

 

 samtale om innholdet i noen 
eventyret: Skinnvotten 

 

Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
Språkfokus: 
Karneval, fastelavn, skogens dyr og 
temperatur, ord man finner i trafikken og gata, 
instrumenter 
Språklig bevissthet: 
Overbegrepet: skogsdyr. 
Lytte på rim. Motsetninger: varm-kald, romslig-
trang, liten-stor, miste-finne 

Begreper/Nøkkelord: Frosk, hare, rev, villsvin, ski, staver, saks, limstift, fastelavensris, fastelavensbolle, gitar, piano, tromme, triangel, maracas 
Pepperkakemannen: maske, ansiktsmaling, kostymer, kle seg ut, fastelavnsboller, godteri, saks, limstift, fjør, fastelavnsris, hare, rev, frosk, 
villsvin, is (skøyte), ski, staver, piano, gitar, tamburin, triangel, tromme, maracas  
Bli med boka: Ord for: transport: bil, buss, sykkel, trafikkskilt, kart, en traktor, en brannbil, en sykebil, en politibil, en sykkel, en motorsykkel, en 
moped, en buss, et tog, et fly, et helikopter, en båt. Ord og uttrykk 
 Mine første tusen ord:  
I selskap: En ballong, en sjokolade, ei kake, et lys, leker, ei kjeks, en duk, et jordbær, saft, chips, presang 
I gata: En butikk, en kafe, et fortau, et tak, et hotell, en politibil, en skole, en sykkel, ei trapp, et hus, en kino, et trafikklys, en fabrikk, et 
fotgjengerfelt 
Mattebegreper: mønster, symmetri, firkant, trekant, kvadrat, rektangel, sirkel og mangekanter 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 
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Påske 
Prinsessa på erta 
 
Mine første tusen ord: 
- Sport og trening 
- Å gjøre ting 
- Å gjøre ting 
 
Bli med boka:: 
- Følelser  

       -Friminutt 
- Ferie 

 
Bokstaver:  æ, b 
 
Matte: Tallrekker, vi teller med 2, 3, 4  
            og fem, tallforståelse, den lille  
            multiplikasjonstabellen. 
            Enkle regnefortellinger. 

S 
a 
n 
g 
e 
r 

A 
k 
t 
i 
v 
t
. 
 

Sanger: Er du veldig glad og vet det ja så klapp…. 
               Vi sangen 
 
Aktiviteter: - Lage tegning av prinsessa på erta 

         
         - mimelek: -følelser 
          
       

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 uttrykke egne følelser, tanker og ønsker 

 presentere seg selv, stille og svare på 
spørsmål knyttet til egen person, familie, 
handlinger, hendelser og objekter i nære 
omgivelser 

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å 
dekke grunnleggende behov i skolen og i 
fritiden 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyder: vokaler, 
konsonanter, konsonantforbindelser og 
diftonger 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 beherske det norske alfabetet med små og 
store bokstaver 

 knytte bokstavene til lyder og trekke 
lydene sammen til ord 

 gjenkjenne navn, tall, logoer og skilt 

 samtale om sammenhengen mellom bilde 
og tekst i enkle sammensatte tekster  

 lese tilpassede tekster med flyt og 
sammenheng 

 forstå hovedideen i enkle faglige tekster, 
informasjonstekster og beskrivelser  

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

 fylle ut enkle skjemaer med personlige 
opplysninger 

 finne aktuelle bøker eller tekster på 
biblioteket og på Internett 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 sammenligne språklyder, ord 
og uttrykk på morsmålet og 
norsk 

 bruke enkle strategier for 
leseforståelse 

 gi eksempler på hvordan 
skriftbildet varierer avhengig 
av skriftsystem 

 samtale om forholdet mellom 
tale og skriftspråk 

 samtale om eget arbeid med 
å lære det nye språket og 
bruk av ulike 
læringsstrategier 

 samtale om innholdet i noen 
eventyr, sanger og dikt 

 samtale om innholdet i 
gåter, vitser eller andre 
humoristiske tekster 

 samtale om personer og 
handlinger i tekster fra 
dagliglivet, fortellinger eller 
annen litteratur 

 

Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
Språkfokus: 
verb 
Språklig bevissthet: 
Motsetninger: under-over, nederst-øverst, 
våtr-tørr, hard-myk, ekte-uekte 
Antonymer. Synonymer . Ord og uttrykk 

Begreper/Nøkkelord: prinsesse, madrasser, slott, prins, dronning, konge, sol, måne, klokke, lyn, regn, blomstrete, prikkete, 
rutete, stripete. 
Prinsessen på erten: natt, dag, sol, måne, klokke, kalender, lyn, regn, lommelykt, stripete, pute, prikkete, rutete, blomstrete, 
slott, dronning, konge, prinsesse, madrass, dyne, pute 
Bli med boka: Ord for: fritidsaktiviteter, fritidsutstyr, venner, følelser  
Mine første tusen ord:  
- Sport og trening : Seiling, tennis, svømmebasseng, svømming, turn, dansing, jogging, fotball, sykling, klatring 
- Å gjøre ting : smile, gråte, tenke, lytte, ta i mot, kaste, knuse, spise, snakke, hoppe 
- Å gjøre ting: leke, sove, ta, lage mat, blåse, vente, feie, gjemme seg, løpe, sitte 
Mattebegreper: Ord knyttet til temaene. 
 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 
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      Småfugler 
       
 
      Bli med boka: Sanser 
     Bokstaver:  q, w 
 
     Matte: Tallene opp til 1000 
                 Addisjon og subtraksjon med  
                 flersifrede tall, tieroverganger,  
                 låning, minnetall. 
                 Repetisjon klokka 

S 
a 
n 
g 
e 
r 

A 
k 
t 
i 
v 
t
. 
 

Sanger: Alle fugler små de er. 
             Det fløy en liten blåfugl. 
             Jeg har en liten undulat. 
             Du har to øyne 
                
Aktiviteter: Tegne småfugler. 
                   Henge ut mat til småfuglene, se hva slags fugler som spiser maten. 
                   Blindebukk, lukte, gjette, smake, føle 
                    
                
                   
                   Matte: Ut å telle biler ved lyskrysset, og lage søylediagram over farger bilene har. 

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 uttrykke egne følelser, tanker og ønsker 

 presentere seg selv, stille og svare på 
spørsmål knyttet til egen person, familie, 
handlinger, hendelser og objekter i nære 
omgivelser 

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å 
dekke grunnleggende behov i skolen og i 
fritiden 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyder: q, w 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 beherske det norske alfabetet: q,w 

 knytte bokstavene til lyder og trekke 
lydene sammen til ord 

 lese tilpassede tekster med flyt og 
sammenheng 

 forstå hovedideen i enkle faglige tekster, 
informasjonstekster og beskrivelser  

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 sammenligne språklyder, ord 
og uttrykk på morsmålet og 
norsk 

 bruke enkle strategier for 
leseforståelse 

 

 samtale om sansene våre 

 
Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
Språkfokus: 
Ord fra naturen,  
Språklig bevissthet: 
Adjektiv bøying 
Antonymer 
Ord og utrykk 

Begreper/Nøkkelord: En spurv, en kjøttmeis, ei skjære, en undulat, en papegøye, ei ugle, ei and, fjær, et tre, ei tunge, ei tann, en slange 
Bli med boka: Ord for sanser: Se, høre, lukte, smake, føle 
 Mine første tusen ord:  

- Småfugler i Norge    
Matte: Begreper knyttet til temaene. 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 
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      Den lille røde høna. 
      
     Mine første tusen ord: 
      - Hagen  
      - I dyreparken  
       

 
     Bli med boka: 
     Nærområdet 
 
Bokstavene: c, x, z 
 
     Matte: Måling, volum og vekt 
         Fra lettest til tyngst. 
         Frå minst til mest. 

S 
a 
n 
g 
e 
r 

A 
k 
t 
i 
v 
t
. 
 

Sanger: -Nasjonalsangen 
             -Hjulene på bussen 
             -Dyrene i Afrika 
                     
Aktiviteter: 
     
                   - Elevene går på tur, og ser på ulike trær. Vi tar med bark, blad, nøtter tilbake til skolen. 
                   - Elevene går på tur, og leter etter blomster, som vi tørker og presser i arbeidsboka. 
                   - Elevene lager insektsfeller, og bestemmer kva slags insekter vi finner        

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  
uttrykke egne følelser, tanker og ønsker 

 presentere seg selv, stille og svare på 
spørsmål knyttet til egen person, familie, 
handlinger, hendelser og objekter i nære 
omgivelser 

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å 
dekke grunnleggende behov i skolen og i 
fritiden 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyder: vokaler, 
konsonanter, konsonantforbindelser og 
diftonger 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 beherske det norske alfabetet med små og 
store bokstaver 

 knytte bokstavene til lyder og trekke 
lydene sammen til ord 

 gjenkjenne navn, tall, logoer og skilt 

 samtale om sammenhengen mellom bilde 
og tekst i enkle sammensatte tekster  

 lese tilpassede tekster med flyt og 
sammenheng 

 forstå hovedideen i enkle faglige tekster, 
informasjonstekster og beskrivelser  

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

 fylle ut enkle skjemaer med personlige 
opplysninger 

 finne aktuelle bøker eller tekster på 
biblioteket og på Internett 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 sammenligne språklyder, ord 
og uttrykk på morsmålet og 
norsk 

 bruke enkle strategier for 
leseforståelse 

 gi eksempler på hvordan 
skriftbildet varierer avhengig 
av skriftsystem 

 samtale om forholdet mellom 
tale og skriftspråk 

 samtale om eget arbeid med 
å lære det nye språket og 
bruk av ulike 
læringsstrategier 

 samtale om innholdet i noen 
eventyr, sanger og dikt 

 samtale om innholdet i 
gåter, vitser eller andre 
humoristiske tekster 

 samtale om personer og 
handlinger i tekster fra 
dagliglivet, fortellinger eller 
annen litteratur 

Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
 
Språkfokus: 
 
Språklig bevissthet: 
Posisjoner: høy-lav, oppe-nede 
 

Begreper/Nøkkelord: Ei flue, ei marihøne, en edderkopp, en larve, en sommerfugl, en snegle, en blomst, en løvetann, ei rose, et 
flagg, et frø, en låve 
Den lille røde høna: høne, katt, mus, gris, bondegård, korn, mel, vann, sekk, møller, baker, venn. Ha, finne, hjelpe, plante, 
spørre, vanne, skjære, putte, bære, bake, gjøre, spise 
Klar ferdig norsk: Ord for:Trær, blomster, småkryp, 
Mine første tusen ord: 
-Hagen s. 8-9:  Ei trillebår, en snegle, en spade, frø, en meitemark, blomster, veps, stige, et fuglereir, en hekk.  
-I dyreparken 1. s. 18: en panda, ei krokodille, en ape, en pingvin, ei løve, en struts, en giraff, en delfin, en bjørn 
-I dyreparken 2. s. 19: En kamel, en elefant, en sebra, en hval, en tiger, en bever, en skilpadde, et neshorn 
Matte: liter, desiliter, kilo, gram, lettest, tyngst, minst, mest, vekt, volum,  

 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 
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Eventyr: Geitekillingen som kunne 
telle til ti. 
 
Mine første tusen ord: 
- På reise 
- Ved sjøen  
 
Bli med boka: 
- Ferie 
 
Matte: Kva husker du? Repetisjon. 
 

S 
a 
n 
g 
e 
r 

A 
k 
t 
i 
v 
t
. 

Sanger: -«Sola er god». 
             - Ane Liane 
             - Åkken bom. 
 
Aktiviteter: - 
                    - Lage veggbilde: Tegne dyr, planter under havoverflaten, male, klippe og lime. 
                  

Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur 

 forstå enkle beskjeder  

 uttrykke egne følelser, tanker og ønsker 

 presentere seg selv, stille og svare på 
spørsmål knyttet til egen person, familie, 
handlinger, hendelser og objekter i nære 
omgivelser 

 delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter 
og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke 
forstår og be om hjelp 

 forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å 
dekke grunnleggende behov i skolen og i 
fritiden 

 forstå og bruke vanlige høflighetsformer 

 uttale norske språklyder: vokaler, 
konsonanter, konsonantforbindelser og 
diftonger 

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

 beherske det norske alfabetet med små og 
store bokstaver 

 knytte bokstavene til lyder og trekke 
lydene sammen til ord 

 gjenkjenne navn, tall, logoer og skilt 

 samtale om sammenhengen mellom bilde 
og tekst i enkle sammensatte tekster  

 lese tilpassede tekster med flyt og 
sammenheng 

 forstå hovedideen i enkle faglige tekster, 
informasjonstekster og beskrivelser  

 skrive enkle tekster og beskjeder med 
funksjonell håndskrift og digitalt 

 fylle ut enkle skjemaer med personlige 
opplysninger 

 finne aktuelle bøker eller tekster på 
biblioteket og på Internett 

 eksperimentere med 
språklyder, ord og uttrykk, 
rim og regler 

 sammenligne språklyder, ord 
og uttrykk på morsmålet og 
norsk 

 bruke enkle strategier for 
leseforståelse 

 gi eksempler på hvordan 
skriftbildet varierer avhengig 
av skriftsystem 

 samtale om forholdet mellom 
tale og skriftspråk 

 samtale om eget arbeid med 
å lære det nye språket og 
bruk av ulike 
læringsstrategier 

 samtale om innholdet i noen 
eventyr, sanger og dikt 

 samtale om innholdet i 
gåter, vitser eller andre 
humoristiske tekster 

 samtale om personer og 
handlinger i tekster fra 
dagliglivet, fortellinger eller 
annen litteratur 

 

Læringsstrategier: 
 Muntlig bruk av språket vektlegges. 
 Samlingene i gruppa skal være lystbetont. Det er 

viktig at: 
 Språket knyttes til handling. 
 Å knytte ord til gjenstand og funksjon. 
 At barna skal få være aktive og gjøre erfaringer 

med språket gjennom kroppen, 
og oppleve språket gjennom flere sanser: se, høre, 
bevege seg, ta på ting, gjøre noe med ting. 

 En lekende måte å lære på: sang, musikk, drama 
og leker. 

 Å samtale, lese, lytte og herme. Språklig samspill 
med andre barn og voksne. 

 Knytte læring til dagliglivet 
 
Språkfokus: 
Sommer, ferie, meg og deg, vi og oss, 
entall og flertall. 
Språklig bevissthet: 
Rekkefølge, telling, entall og flertall 
grunntall, ordenstall. Antonymer. Ord og 
uttrykk. 
 

Begreper/Nøkkelord: Båt, en, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni ti, is, solbriller, solkrem 
Geitekillingen som kunne telle til ti: solbriller, badedrakt, badebukse, håndkle, solkrem, iskrem, badesko, badebasseng, sandslott, 
bølge, båt, tallene fra 1-10, fiskestang, strand, skjell. 
Bli med boka: Ord for ferie 
Mine første tusen ord:  
- På reise: jernbaneskinne, vogner, togfører, koffert, billettmaskin, ryggsekk, frontlys, hjul, bensinpumpe, bagasjerom, bilvask, 
flyger,         flyvert, flyvertinne, flyger, fly, rullebane, helikopter 
- Ved sjøen: sjø, spade, spann, sjøstjerne, sandslott, krabbe, måke, øy, badedrakt, strand, fisk, fiskebåt, garn, tang, tau, kano, 
solhatt, bølger, skjell 
Matte: Repetisjon 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lytte til og 
forstå innholdet i forskjellige muntlige 
ytringer og selv kunne gjøre seg 
forstått. Det omfatter også å tilpasse 
språket til ulike samtalepartnere, 
temaer og situasjoner. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i 
grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lære å skrive på 
norsk og videreutvikle sine skriveferdigheter. 
Skriving er en måte å utvikle og strukturere 
ideer og tanker på. Det innebærer også 
variert bruk av ord og uttrykk, begreper, 
språklige mønstre og tekstskaping. 

Å kunne lese i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter innebærer å lese norske tekster og 
videreutvikle sine leseferdigheter. Det innebærer 
også å bygge opp og utvide ordforråd, og å få 
leseerfaringer og opplevelser. I lesing inngår 
utvikling av strategier for å forstå nye ord, 
begreper og språklige mønstre. Det dreier seg 
også om å utvikle ferdigheter til å forstå og tolke 
innholdet i varierte tekster. 

Å kunne regne i grunnleggende norsk 
for språklige minoriteter innebærer å 
forstå tall og matematiske begreper. 
Det dreier seg også om å kunne lese 
grafiske framstillinger, tabeller og 
statistikk. Logisk resonnement og 
problemløsning er en del av 
regneferdigheten. 

Å kunne bruke digitale verktøy i grunnleggende norsk for 
språklige minoriteter innebærer å mestre nye tekstformer 
og uttrykksmåter. Det omfatter kommunikasjon med andre 
og å produsere, komponere og redigere tekster. Det 
handler videre om å finne fram til autentiske tekster innen 
ulike sjangere og bruke disse. Det dreier seg også om 
kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til 
opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale 
verktøy. 

 


