
Halvårsplan i norsk for 1. trinn, vår 2022
Læreverk: Salto 1B elevbok, arbeidsbok og nettstad
Faglærar: Anne Fosse Tjørhom
Tilleggsmateriell: Ulike pedagogiske nettstader, Malimo, Teaching funtastic m.m.

Planen viser ikkje eksplisitt til kva kompetansemål som blir dekka i kvart kapittel, fordi dei aller
fleste kompetansemåla frå LK20 i norsk etter 2. trinn er integrert i alle kapitla.

Gjennom heile året vil ein jobbe med førlesing gjennom samtaler om bilete og kva elevane trur tekstane handlar om. Me vil modellera lesing,
lesa i kor og lesa høgt for kvarandre. Vidare vil me øva på å trekka saman lydar til ord, øva på å lytta ut lydar i ord, staving og tekstforming,
samt ordforståing. Me vil øva på å lytta, ta ordet, gje respons til andre og samtala om eigne erfaringar ut frå ulike tema.
Lesestrategi: S for Superblikk (sjå på bilete og overskrift. Kva trur du teksten handlar om?)

Veke Tema Fag som er
aktuelle til
samarbeid:

Materiell som er aktuelt Arbeidsmetode/produkt/aktivitetar/me øver på:

Leselosmål januar og februar: Ordforråd - eleven stoppar opp ved nye ord, finn ut kva nye ord tyder og tek nye ord i bruk sjølv.

1-2 Vinter og snø
Dyr om vinteren
1.-2. kl.

Norsk
Naturfag

Salto 1B s.6-19, 64-65
Frosken om vinteren

Produkt norsk: Skriva kvar sin tekst om vinter på data og legga ved eit
bilde.
Me øver på: i, s, e, leseforståing og skriving
Aktivitet: “Gjett kva eg gøymer”, laga snølykt, hugseleik.

3-4 Klassen min Norsk Salto 1B s.20-33
Malimo - leksi bokserie “på skolen”

Bakvendtdag
Me øver på: l, r, o, leseforståing og skriving
Aktivitet: Mitt skip er lasta med, bokstavbingo, me lager setningar 1.

https://www.nynorskbok.no/wp-content/uploads/2020/01/Bok_paa_123_Frosken.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1Dy6kRQ6_mL05hM_LEYuirusv7OjZ4UzaXs-dqNPcmUs/edit#slide=id.p


5 Samane Norsk
K&H
Tema
Musikk

Salto 1B s.38-39
Samane Salaby
Friluftsliv i skolen - samiske tradisjonar
Malimo: (utdrag til leselekse og faktabok)
og Teaching Funtastic: Samer brettebok
Samiske eventyr
Høgtlesing: Raiden går Nasjonalbibl.

Produkt norsk: Brettebok med fakta og teikningar. Flippbok frå
Teaching Funtastic og utdrag av faktabok om samar frå Malimo.
Me samanliknar norsk og samisk alfabet.
Samefolkets dag 6.2.

6-7 Bygge, snikre,
mekke

Norsk
Tema

Salto 1B s.90-103 Me øver på bokstavane:  Hh, Yy og Pp
Aktivitet: Kims leik, sanseleik.

8 Fest
100-dagers-fest

Norsk Salto 1B s.34-47, 168-169,
Baka boller (fastelavn 14/2)
100-dagers-fest for 1.kl. 24.02.

Lesa/følgja oppskrift i baking
Laga i stand 100-dagersfest: Skriva invitasjon, laga pynt med bokstavar.
Flippbok Teaching Funtastic, Bokstavkjeks
Me øver på: m, v, a, leseforståing og skriving

9 Vinterferie

Leselosmål for mars og april: Målretting - velja lesemåte ut frå målet med lesinga.

10-11 Dinosaurar og
andre dyr

Norsk
Tema
Engelsk
K&H

Salto 1b s.72-73, 174-175
Dinosaurer Salaby
Farge, teikne dinosaur,
Salto arb.bok s.66-70

Produkt norsk: Presentasjon om dinosaurar - faktatekst.
Aktivitet: Laga fantasifakta om dinosaur. Kast eit ord LV s.75

12-13 Vi speler teater Norsk Salto 1B s.104-117 Me øver på k, æ og b
Aktivitet: Bokstavbing, laga rare forteljingar LV s.110. Barna til keisaren
LV s.116

14 Påske K&H
KRLE

Tekstar om påske Lita bok om påske. Tekst og teikning.
Aktivitet: Fisken i det røde havet, fargeleiken LV s.158-159

15 Påskeferie

https://skole.salaby.no/3-4/samfunnsfag/samisk-kultur
https://friluftsliviskolen.no/uke/samiske-tradisjoner/
https://www.samiskeventyr.no/
https://www.nb.no/nbsok/nb/070bbb2591e3a6026ef6267c79066a3c?lang=no#21
https://skole.salaby.no/3-4/naturfag/dinosaurer
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/tegneoppgaver/dinosaur


16-18 Bøkene si verd
1.-2. kl.

Norsk
Samf.

Salto 1B s.48-61, 172-173
Verdas bokdag 22/04
Biblioteket
Friluftsliv i skolen - Poesi i naturen

Produkt norsk: Bokmelding
Markering av verdas bokdag for heile skulen.
Me øver på: n, j, f,  leseforståing og skriving

Leselosmål for mai og juni: Førforståing - uttrykka og utnytta eigne førkunnskapar.

19-20 Dyreliv
17. mai

Naturfag
Norsk
Engelsk
K&H:

Salto 1B s.62-71, 174-175, 188-189
Dyr Salaby
Ekorn og 17.maiblomst
Teikneskule Salaby

Produkt norsk: Tekst og bilete om eit sjølvvald dyr
Me øver på: å, t, g, leseforståing og skriving
Aktivitet: Gjett kva ord, klappa stavingar, tigeren kjem LV s.68-69

21 Vår Norsk
Natufag
KRLE

Salto 1B s.76-89, 160-161
Friluftsliv i skolen - Let etter vårtegn
Pinse, Kristi Himmelfartsdag

Me øver på: u, ø, d, leseforståing og skriving
Aktivitet: Ordtøys og tøyseord, fuglane samlar mat LV s.88-89

22 Akkkurat no Norsk

K&H

Salto 1B s.118-131 Me øver: q, w og c
Aktivitet: Gjett kva eg gøymer, tullekoppen, raudt lys og sanseleik LV
s.124-125

23 Fritid Norsk
K&H
Tema - trafikk

Salto 1B s.132-145
Laga bowling-spel LVs.214
Friluftsliv i skolen - aktivitetar til
sommaravslutning

Tverrfagleg metode: samarbeidslæring
Produkt norsk: Laga spelereglar
Me øver på: q, w, c, x, z, leseforståing og skriving
Aktivitet: bingo med høgfrekvente ord, surrebøtta, klappa stavingar Lv
s.144-145

24-25 Eventyr
1. og 2. kl.

Norsk
Naturfag

Felles med 2. klasse
Eventyr om dyr og natur

Me les fleire eventyr.
Me skriv eigne eventyr.

Sinnes skule 19.09.2021

Anne Fosse Tjørhom

https://friluftsliviskolen.no/uke/poesi-i-naturen/
https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/animals
http://krokotak.com/2019/09/squirrel-origami/
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/tegneskole
https://friluftsliviskolen.no/uke/let-etter-vartegn/
https://friluftsliviskolen.no/uke/1789/
https://friluftsliviskolen.no/uke/1789/


Vedlegg: Kompetansemål for norskfaget etter 2. årstrinn/Fagets relevans og sentrale verdier/Kjerneelement/Tverrfaglege tema/Grunnleggande ferdigheiter

Kompetansemål etter 2. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk

- låne og lese bøker fra biblioteket

- uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter

- samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre

- leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord

- trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving

- lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse

- lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

- beskrive og fortelle muntlig og skriftlig

- skrive tekster for hånd og med tastatur

- bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster

- lage tekster som kombinerer skrift med bilder

- utforske og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og uttrykk

- utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom talespråk og skriftspråk

Underveisvurdering
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 1. og 2. trinn når

de utforsker og bruker språket i lek og samhandling og til å bearbeide tekstopplevelser. De viser og utvikler også kompetanse når de trekker bokstavlyder

sammen til ord under lesing og skriving.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst ved å la elevene være i bevegelse, leke, undre seg og bruke sansene sine. Videre

skal læreren legge til rette for at elevene utvikler muntlig og skriftlig språk ved å få prøve seg fram og være kreative. Læreren og elevene skal være i dialog

om elevenes utvikling i norsk. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de

får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle

ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet.



Fagets relevans og sentrale verdier
Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi elevene tilgang til kulturens tekster, sjangre og

språklige mangfold og skal bidra til at de utvikler språk for å tenke, kommunisere og lære. Faget norsk skal ruste elevene til å delta i demokratiske

prosesser og skal forberede dem på et arbeidsliv som stiller krav om variert kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Faget norsk skal gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk- og kulturarven i

Norge. Gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et

inkluderende fellesskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs. Faget skal styrke elevenes evne til kritisk tenkning og skal ruste dem til å delta i

samfunnet gjennom en utforskende og kritisk tilnærming til språk og tekst. Norskfaget skal gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg

kreativt og skapende. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa skal gi elevene mulighet til å reflektere over sentrale verdier og moralske spørsmål og bidra til

at de får respekt for menneskeverdet og for naturen.

Kjerneelementer

Tekst i kontekst

Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Norskfaget bygger på et

utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer. De skal utforske og reflektere over

skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk, og i oversatte tekster fra samiske og andre språk. Tekstene skal knyttes både til

kulturhistorisk kontekst og til elevenes egen samtid.

Kritisk tilnærming til tekst

Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke og variere språklige og retoriske

virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster. De skal vise digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Muntlig kommunikasjon



Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere,

fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull. De skal kunne skrive på hovedmål og sidemål i ulike sjangre og for ulike formål, og de skal

kunne kombinere skrift med andre uttrykksformer. Videre skal de kunne vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger.

Språket som system og mulighet

Elevene skal utvikle kunnskaper om og et begrepsapparat for å beskrive grammatiske og estetiske sider ved språket. De skal beherske etablerte språk- og

sjangernormer, og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter.

Språklig mangfold

Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk,

kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge.

Tverrfaglige temaer
Folkehelse og livsmestring
I norsk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Dette gir elevene
grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap. Lesing av
skjønnlitteratur og sakprosa kan både bekrefte og utfordre elevenes selvbilde og dermed bidra til deres identitetsutvikling og livsmestring.

Demokrati og medborgerskap
I norsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter, slik at de kan gi
uttrykk for egne tanker og meninger og delta i samfunnsliv og demokratiske prosesser. Gjennom kritisk arbeid med tekster og ytringer øver elevene opp
evnen til kritisk tenkning og lærer seg å håndtere meningsbrytninger gjennom refleksjon, dialog og diskusjon. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa gir
elevene innblikk i andre menneskers livssituasjon og utfordringer. Dette kan bidra til at de utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre menneskers
synspunkter og perspektiver, og det kan legge grunnlag for konstruktiv samhandling.

Bærekraftig utvikling
I norsk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal utvikle kunnskap om hvordan tekster framstiller natur, miljø og



livsbetingelser, lokalt og globalt. Gjennom å møte fagets tekstmangfold, lese kritisk og delta i dialog kan elevene utvikle evnen til å forstå og håndtere
meningsmotsetninger og interessekonflikter som kan oppstå når samfunnet endres i en mer bærekraftig retning. Faget norsk bidrar til å bevisstgjøre
elevene og ruste dem til å handle og påvirke samfunnet gjennom språket.

Grunnleggende ferdigheter
Muntlige ferdigheter
Muntlige ferdigheter i norsk er å kunne samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale. Det innebærer å bruke retoriske ferdigheter og å
uttrykke seg hensiktsmessig i ulike spontane og forberedte kommunikasjonssituasjoner, inkludert å kunne planlegge og framføre ulike typer muntlige
presentasjoner tilpasset mottakerne. Norsk har et særlig ansvar for utviklingen av muntlige ferdigheter. Utviklingen av muntlige ferdigheter i norsk går fra
tidlig samhandling i lek og faglige aktiviteter til å bruke det muntlige språket stadig mer presist og nyansert i ulike norskfaglige samtaler og presentasjoner.

Å kunne skrive
Å kunne skrive i norsk er å kunne uttrykke seg i et bredt utvalg skjønnlitterære og sakpregede sjangre. Det innebærer å utvikle personlige skriftlige
uttrykksmåter og å beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging av tekster. Å skrive er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en
metode for å lære. Norsk har et særlig ansvar for opplæringen i å kunne skrive. Utviklingen av å kunne skrive i norsk går fra den grunnleggende
skriveopplæringen til å planlegge, utforme og bearbeide tekster i ulike sjangre og tilpasset formål, medium og mottaker. Skriving i norsk innebærer å
uttrykke seg med en stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål. Den første skriveopplæringen skal foregå på elevens hovedmål.
Å kunne lese
Å kunne lese i norsk innebærer å lese både på papir og digitalt. Det innebærer å kunne lese og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa, å beherske
lesestrategier tilpasset formålet med lesingen og å kunne vurdere tekster kritisk. Lesing i norsk innebærer også å lese sammensatte tekster som kan
inneholde skrift, bilder, tegninger, tall og andre uttrykksformer. Norsk har et særlig ansvar for opplæringen i å kunne lese. Utviklingen av å kunne lese i
norsk går fra den grunnleggende avkodingen til å lese, tolke og reflektere over tekster i ulike sjangre, for ulike formål og av ulik lengde og kompleksitet.
Den første leseopplæringen skal foregå på elevens hovedmål.

Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter i norsk er å kunne finne, vurdere og bruke digitale kilder i arbeid med tekst. Det innebærer å bruke digitale ressurser kreativt til å
skape sammensatte tekster og å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt. Utviklingen av digitale ferdigheter i norsk
går fra å lage enkle sammensatte tekster til å planlegge, utvikle og redigere sammensatte tekster basert på kunnskap om hvordan de forskjellige
uttrykksformene virker sammen. Utviklingen innebærer også å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.


