
  
  

   

Innhold NorskPluss Grammatikk B1 
 

Ordklasser og 
setningsledd 

Ordklasser, subjunksjoner, setningsanalyse med finitt og 
infinitt verb, subjekt, direkte objekt og indirekte objekt, 
adverbialer, setningsledd, helsetninger og leddsetninger, «så» 
med flere betydninger 

Verb - nivå 1 Infinitiv med og uten å, bruk av presens perfektum og 
preteritum, tror/synes, skal/kommer til å, refleksive verb, 
burde/skulle 

Verb - nivå 2 Gjøre eller få, få som hjelpeverb, s-passiv og bli-passiv, 
ligge/legge, sitte/sette, våkne/vekke, brenne og henge, 
preteritum, preteritum perfektum, preteritum passiv, 
hypotetiske setninger 

Substantiv - nivå 1 Substantivbøyning, flertall av familieord, kroppsdeler, kjønn på 
klær, ting i huset og abstrakt ord, substantiv med eller uten 
ubestemt artikkel, bestemt eller ubestemt form i en fortelling 

Substantiv - nivå 2 Bestemt eller ubestemt form, sammensatte ord, ordlaging av 
verb 

Adjektiv Ubestemt og bestemt form, komparativ eller superlativ, 
mest/meste/flest/fleste, bøying av liten, presens eller 
perfektum partisipp, forskjellig/annerledes 

Pronomen og 
eiendomsord 

Objektpronomen, henne/hennes, sin, si, sitt, sine eller 
hans/hennes/deres, sin egen 

Preposisjoner - nivå 1 I eller på, for eller til, i eller til, om, i eller for i tidsuttrykk, i 
eller om med ubestemt og bestemt form, i, til og om i uttrykk 
med årstider, på i tidsuttrykk, presens med ikke og på, hos 
eller til, for, i, til, over, på eller etter 

Preposisjoner - nivå 2 Diverse preposisjoner, enig med, i eller om, i tide eller på tide, 
uttrykk med dativ og genitiv 

Adverb 
 

Adverb eller adjektiv, like, likt, like mye eller samme, felles 
eller samme, enten - eller, verken - eller, både - og, begge 
deler, hel, helt, hele eller all, alt, alle, heller eller også, vel, 
sikkert eller visst 

Setninger - nivå 1 Inversjon, ordstilling i leddsetninger, indirekte tale, som-
setninger, selv om eller fordi, leddsetninger med spørreord, 
kommaregler 

Setninger - nivå 2 Presentering, utbryting, så som konjunksjon og adverb, jo mer 
- jo bedre, årsaker og konsekvenser 

 
  


