
Halvårsplan for norskgruppe 2.12  – Høsten 2011 
Lærer: HS 

Periodens 
tema  

Kunnskapsmål  

 

Innhold  Arbeidsmåter  Evaluering/ 
vurdering 

Familieliv 
Uke 34-35-
36 
 
 

Å fortelle om 

familie og slekt. 

Å fortelle hvordan 

du holder konakt 

med familie og 

venner. 

Kunne skrive 

postkort. 

Kunne fortelle om 

savn. 

Å kunne skrive om 

boligen din. 

-Familieliv 

-Boformer 

-Familietyper 

Grammatikk: 
Adjektiv: 

Ung og 

gammel 

 

Min, din, hans, 

hennes, vår, 

deres, deres 

Samtale 

Fortelle 

Lese 

Skrive 

 

Samtale 

Oppgaver 

muntlig og 

skriftlig 

Tester (Eks: 

Diktat, 

skriveoppgaver, 

muntlig 

oppgaver). 

 

Fritid 
Uke 37-38-
39 

Å fortelle hva du 

gjør i fritida 

Å kunne skrive om 

fritid 

Å svare på en 

invitasjon 

 

Hva er fritid? 

Hva gjør du i 

fritida? 

Hva kan vi 

gjøre i fritida på 

Notodden? 

Grammatikk: 

Sammensatte 

ord. 

Bindeord: og, 

men, for, så 

 

Intonasjon i 

spørsmål og 

svar. 

Samtale 

Fortelle 

Lese 

Skrive 

 

Samtale 

Oppgaver 

muntlig og 

skriftlig 

Tester (Eks: 

Diktat, 

skriveoppgaver, 

muntlig 

oppgaver). 

 

Hverdagsliv 
Uke 40 og 
41 

Å fortelle om hva 

du gjør eller har 

gjort i løpet av en 

dag. 

Å spørre hva andre 

har gjort. 

Å snakke om 

hverdagsliv. 

Å kunne fortelle 

om hvor lenge du 

har bodd i Norge. 

 

Hverdagsliv. 

 

Grammatikk: 

Verb i fortid:  

Å fortelle om 

noe som har 

skjedd før. 

 

 

Samtale 

Fortelle 

Lese 

Skrive 

 

Samtale 

Oppgaver 

muntlig og 

skriftlig 

Tester (Eks: 

Diktat, 

skriveoppgaver, 

muntlig 

oppgaver). 

 

Helse 
42-43-44 

Navn på 

kroppsdeler. 

Å fortelle om helsa. 

Å kunne snakke 

med legen. 

Grammatikk: 

Verb til temaet. 

Preposisjoner. 

 

 

Samtale 

Fortelle 

Lese 

Skrive 

 

Samtale 

Oppgaver 

muntlig og 

skriftlig 

Tester (Eks: 



Å vite hva du skal 

gjøre i 

nødssituasjoner. 

(Nødtelefoner:110, 

112, 113) 

 

 Diktat, 

skriveoppgaver, 

muntlig 

oppgaver). 

 

Hus og 
hjem 
45-46-47 

Å snakke om bolig. 

Å lese 

boligannonser. 

Å fortelle mer om 

boligen din. 

Å forstå en 

leiekontrakt. 

Å snakke og lære 

om søppel og 

kildesortering. 

Grammatikk: 

Sammenlikning: 

Eksempel: 

God- bedre-

best. 

Stor-større-

størst. 

Liten-mindre-

minst. 

 

 

Samtale 

Fortelle 

Lese 

Skrive 

 

Samtale 

Oppgaver 

muntlig og 

skriftlig 

Tester (Eks: 

Diktat, 

skriveoppgaver, 

muntlig 

oppgaver). 

 

Skole og 
barnehage 
48-49-50 

Å lese meldinger 

og beskjeder fra 

skole og barnehage. 

Å snakke om 

barnas hverdag på 

skole og i 

barnehage. 

Å skrive meldinger 

og beskjeder. 

Grammatikk: 

Som-setninger. 

Bindeord: hvis, 

fordi 

Samtale 

Fortelle 

Lese 

Skrive 

 

Samtale 

Oppgaver 

muntlig og 

skriftlig 

Tester (Eks: 

Diktat, 

skriveoppgaver, 

muntlig 

oppgaver). 

 

Høytid, jul i 
Norge 
Uke 51 

    

 


