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Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert juni 2013) 
 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende 
ferdigheter slik: 
 
Muntlige ferdigheter i norsk er å skape mening gjennom å lytte, samtale og tale, og tilpasse språket til formål og mottaker. Norskfaget har et særlig ansvar 
for å utvikle elevenes evne til å mestre ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige presentasjoner av ulik art. 
Utviklingen av muntlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med ulike muntlige sjangere og strategier i stadig mer komplekse lytte- og 
talesituasjoner. Det innebærer å tilegne seg fagkunnskap ved å lytte aktivt og å forstå og å bruke det muntlige språket stadig mer nyansert og presist i 
samtale om norskfaglige emner, problemstillinger og tekster av økende omfang og kompleksitet. 
 
Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, og 
å kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Norskfaget har et 
særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen 
av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det 
innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål. 
 
Å kunne lese i norsk er å skape mening fra tekster fra nåtid og fortid i et bredt utvalg sjangere. Det innebærer å engasjere seg i tekster og få innsikt i 
andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft. Det innebærer videre å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike 
typer tekster på skjerm og papir, og å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene. Utviklingen av leseferdigheter i norskfaget forutsetter 
at elevene leser ofte og mye, og at de arbeider systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen, og med ulike typer tekster i faget. 
Utviklingen går fra grunnleggende avkoding og forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer komplekse tekster i 
ulike sjangere. 
 
Å kunne regne i norsk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Det vil si å kunne vurdere, 
reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Utviklingen i regneferdigheter i 
norskfaget innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng. 
 
Digitale ferdigheter i norsk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og 
kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del 
av lese- og skriveopplæringen i norskfaget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, 
og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Videre innebærer det å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern, og ha en kritisk og selvstendig 
holdning til ulike typer digitale kilder. 



Kompetansemål for norsk 2. trinn (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert juni 2013) 
 

Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur 

Samtale om hvordan valg av ord, 

stemmebruk og intonasjon skaper 
mening  

Fortelle sammenhengende om 

opplevelser og erfaringer 

 

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 

Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster 

Skrive etter mønster fra enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder 
for skriving 

Samtale om opphavet til og 

betydningen av noen kjente ordtak, 
begreper og faste uttrykk 

Samtale om begrepene dialekt, 

bokmål og nynorsk  

Finne skjønnlitteratur og sakprosa 
på biblioteket til egen lesing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tempoplan 
 
Planen viser hvilke tema elevene skal jobbe med dette skoleåret, og hvilke vurderingsformer som skal brukes. Elevene skal være med på å formulere 
delmål og å lage vurderingskriterier. 

 

Mnd Uke Norsk for 2. trinn 2014-2015 
34 Oppstart onsdag.  Fortelle om ferien. Utdeling av bøker. Skriftforming – border og blyantgrep. Aug 
35 Leseboka s. 7-16. Arbeidsbok s. 5-15: Alfabetet. 
36 Leseboka s. 17-23. Arbeidsbok s. 16-23: Alfabetet. 
37 Leseboka s. 24-27. Arbeidsbok s. 24-27: Vokalene og p-b. 
38 Leseboka s. 28-30. Arbeidsbok s. 28-32: p-b. 

Sept 

39 Leseboka s. 31-33 + sp.mål. Arb.bok s. 32-35: Setninger og k-g. 
40 Leseboka s. 34-37 + sp.mål. Arb.bok s. 36-42: k-g. 

Lese i leseboka og skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket.  
Skriftforming. 
Ukas ord og diktat. 
Fortelle om egne erfaringer og opplevelser. 
Ordtak/uttrykk og dialekt/bokmål/nynorsk. 
Jobbe i arbeidsbok og på data.                    VURDERING: Diktat og Carlsten. 

41 Høstferie 
42 Leseboka s. 38-40 + sp.mål. Arb.bok s. 43-49: t-d. 
43 Leseboka s. 41-44. Arb.bok s. 50-57: jeg, meg, seg deg. 

Okt 

44 Leseboka s. 45-49 + sp.mål. Arb.bok s. 58-61: er, her, der. 
45 Leseboka s. 50-54 + sp.mål. Arb.bok s. 62-65: hvem, hva, hvor. 
46 Leseboka s. 55-59 + sp.mål. Arb.bok s. 66-71: ei, ai, øy, au. 
47 Leseboka s. 60-66 + sp.mål. Arb.bok s. 72-76: men, det, den, de. 

Nov 

48 Leseboka s. 67-74 + sp.mål. Arb.bok s. 77-79: oss, som, selv.  

Lese i leseboka og skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket.  
Skrive svar på spørsmål til tekstene i leseboka: Stor bokstav og punktum. 
Skriftforming. 
Ukas ord og diktat. 
Fortelle om egne erfaringer og opplevelser. 
Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening.  
Jobbe i arbeidsbok og på data.               VURDERING: Lese, skrive og diktat. 

49 Leseboka s. 43-44 + arb.bok s. 80: Egen tekst. 
50 Leseboka s. 45-46 + arb.bok s. 81: Egen tekst. 

Lese i leseboka. 
Skrive egne tekster. 

51 Øve til juleavslutninga/juleverksted. 

Des 

52-1 Juleferie 
2 Leseboka s. 47-49 + arb.bok s. 82-83: Egen tekst  
3 Leseboka s. 50-51 + arb.bok s. 84: Egen tekst. 
4 Leseboka s. 52/53 + arb.bok s. 85: Egen tekst. 

Jan 

5 Lesebokas. 75-81 + sp.mål. Arb.bok s. 86-87: ng. 
Feb 6 Leseboka s. 82-89. Arb.bok s. 5-6 + ark: Punktum. 

Lese i leseboka og skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket. 
Skrive egne tekster for hånd og på data: Stor bokstav, mellomrom og pktum. 
Skriftforming � noen kan begynne å skrive sammenhengende. 
Diktat � Rettskriving og setninger. 
 



7 Leseboka s. 90-97 + sp.mål. Arb.bok s. 7-11: Spørreord/hv-ord. 
8 Leseboka s. 98-105 + sp.mål. Arb.bok s. 12-19: Hv-ord og rimord. 

Ukas tekst: Planlegge, skrive, rette, på data, lagre, utskrift. 
Jobbe i arbeidsbok og på data. 

9 Vinterferie mandag – onsdag. Arb.bok s. 24-26: Huskeliste, handleliste og beskjed-lapp. Jobbe på data. 
10 Leseboka s. 106-112 + sp.mål. Arb.bok s. 27-29: regn, lykt. 
11 Leseboka s. 113-121 + sp.mål. Arb.bok s. 33-35. freste, klatre. 
12 Leseboka s. 122-127 + sp.mål. Arb.bok s. 38-40: hest, forstår, snakke. 

Mars 

13 Leseboka s. 128-134 + sp.mål. Arb.bok s. 45-51: ng. 

 
 
 
VURDERING: Lese, skrive, diktat og ukas tekst. 

14 Påskeferie. 
15 Påskeferie t.o.m. onsdag. Arb.bok s. 52-58: nk. Jobbe på data. 
16 Leseboka s. 135-141 + sp.mål. Arb.bok s. 59-63: ng/nk. 
17 Leseboka s. 142-147 + sp.mål. Arb.bok s. 65-71: Stum d. 

 
Apr 

18 Fri fredag. Leseboka s. 150-158.  
19 Leseboka s. 160-168. 
20 Fri torsdag og fredag. Leseboka s. 169-179. 
21 Leseboka s. 180-187. 

Mai 

22 Fri fredag. Leseboka s.188-193. 
23 Leseboka s. 194-200. 
24 Arbeidsboka: Gjøre sider som ikke er gjort.  

Juni 

25 Siste skoledag torsdag. Repetisjon. Lage fortellingshefte. 

Lese i leseboka og tekster på data. 
Skrive egne tekster for hånd og på data: Stor bokstav, mellomrom og pktum. 
Skriftforming og diktat. 
Ukas tekst: Planlegge, skrive, rette, på data, lagre, utskrift. 
Lese opp egne tekster til klassen. 
Samle tekster til klassens forteller-hefte. 
Jobbe med ofte brukte ord � ordkort, stave ord for hverandre. 
Jobbe på data.              VURDERING: Diktat, ukas tekst, kartlegging lesing. 

 


