
Hva heter du?MODUL 1

9

Modul 1 – Hva heter du?
1A: En ny elev i klassenni

vå
 1

1. Svar på spørsmålene.

2. Fyll inn om deg selv.

3. Fyll inn om en annen elev.

Navn:   

Hjemland:   

Språk:   

Alder:   

Hva heter du?   

Hvor kommer du fra?  

Hvor bor du?   

Hvilket språk snakker du?:   

Navn:   

Hjemland:   

Språk:   

Alder:   

4. Skriv ned navnene på alle elevene i klassen din.

1A En ny elev i klassen
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1A: En ny elev i klassenni
vå

 1

4. Spørsmål med spørreord. Skriv inn spørsmål 5. Verb-spørsmål Skriv inn spørsmål. Jobb sammen to og to. 
Øv på spørsmål og svar.

Hva heter du? Jeg heter Ali.

Hva heter hun? Hun heter Anita.

Hvor er han fra? Han er fra Argentina.

Han heter Ibrahim.

Jeg snakker litt norsk.

Hun kommer fra Tyrkia.

Hun kommer fra Eritrea.

Han er fra Somalia.

Jeg bor i Pakistan.

Hun bor i Somalia.

Hun er fra Polen

Jeg snakker polsk.

Han snakker norsk.

Jeg bor i Norge.

Jeg bor i Oslo.

Hun er fra Norge.

Han snakker polsk.

Kommer hun fra Eritrea? Ja, hun kommer fra Eritrea.

Er han fra Somalia? Ja, han er fra Somalia.

Snakker du engelsk? Ja, jeg snakker engelsk.

Ja, han er fra Syria.

Ja, jeg kommer fra Pakistan.

Ja, han heter Ibrahim.

Ja, jeg forstår litt norsk.

Ja, han snakker norsk.

Ja, jeg bor i Norge.

Ja, han er fra Argentina.

Ja, hun kommer fra Tyrkia.

Ja, jeg forstår polsk.

Ja, hun er fra Norge.

Ja, jeg heter Ali.

Ja, hun bor i Somalia.

Ja, jeg bor i Oslo.

Ja, jeg bor i Pakistan.
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1A: En ny elev i klassenni
vå

 1

6. Ordstilling. 
Sett inn ikke og litt.

7. Ordstilling med ikke. 

8. Ordstilling med ikke. Skriv spørsmål og svar.

8. Ordstilling med ikke. Skriv spørsmål og svar.

Jeg er fra Polen. Jeg er ikke fra Polen.

Jeg er fra Syria. Jeg 

Jeg er fra Argentina.

Jeg er fra Eritrea.

Jeg forstår arabisk. Jeg forstår litt arabisk.

Jeg forstår engelsk. Jeg

Jeg forstår norsk.

Jeg forstår polsk.

Jeg kommer fra Somalia. Jeg kommer ikke fra Somalia.

Jeg kommer fra Pakistan. Jeg

Jeg kommer fra Norge.

Jeg kommer fra Amerika.

Er du fra Polen? Nei, jeg er ikke fra Polen.

Er Polen en by? Nei, Polen er ikke en by.

Snakker du engelsk? Nei, jeg snakker ikke engelsk.

Heter du Maria? Nei, jeg heter ikke Maria

Kommer du fra Argentina? Nei, jeg kommer ikke fra Argentina.

Snakker du spansk? Nei, jeg snakker ikke spansk.

Er Oslo et land? Nei, Oslo er ikke en by

Er Somalia en by? Nei, Somalia er ikke et land

Er du fra Polen? Nei, jeg er ikke fra Polen.

Nei, Polen er ikke en by.

Snakker du engelsk? 

Nei, jeg heter ikke Maria

Kommer du fra Argentina? 

Nei, jeg snakker ikke spansk.

Er Oslo et land? 

Nei, Somalia er ikke et land

 Skriv setninger med ikke og litt. 
Øv så muntlig.

Jobb to og to. 
Bytt på å lese høyre og venstre side.
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1A: En ny elev i klassenni
vå

 1

3B Om ettermiddagen

1. Modalverb og infinitiv. 

2. Ordstilling med om ettermiddagen. 

Skriv inn ha eller har. 

Hva skal vi       til middag?

Vil du    fisk eller suppe?

Jeg     lyst på kylling.

Vi kan     kylling.

Jeg     ikke tid til å lage middag i dag.

Jeg steker egg.      du også lyst på?

Vi     ris og krydder.

Kan vi      brus til maten?

Skal du      gym i morgen?

Da må du     med gymtøy.

Vi     ikke gym på onsdager.

     du penger?

Jeg må      hundre kroner til å kjøpe mat.

Etter kan, skal, må,  
vil bruker vi verb uten -r

•  Kan jeg gå hjem?
•  Skal vi gå nå?

•  Du må gå.
•  Han vil gå hjem

Skriv ferdig setningene til høyre. Øv så muntlig

Jeg hører musikk om ettermiddagen.

 

Jeg er på skolen om formiddagen.

 

Jeg dusjer om morgenen.  

 

Jeg gjør lekser om ettermiddagen

 

Jeg ser på tv om kvelden.

 

Jeg sover om natta. 

 

Om ettermiddagen hører jeg musikk.

Om formiddagen
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3. Skriv ordene i under i riktig boks.

4. Skriv ordene i bestemt form.

5. Øv på setninger med takk og gjerne.

5. Skriv og fortell om din ettermiddag.

hankjønn hunkjønn intetkjønn

brus  – brusen saft – safta saft – safta

brus Kan du sende meg

fisk Kan du sende meg

jus Kan du sende meg

kaffe Kan du sende meg

kjøtt Kan du sende meg

krydder Kan du sende meg

mat Kan du sende meg

melk Kan du sende meg

pasta Kan du sende meg

ris Kan du sende meg

salt Kan du sende meg

sukker Kan du sende meg

te Kan du sende meg

vann Kan du sende meg

brusen?

Vil du ha pasta? Ja takk, jeg vil gjerne ha pasta. 

Vil du ha fisk? Ja takk, jeg vil gjerne ha fisk.

Vil du ha suppe? Ja takk, jeg vil gjerne ha suppe.

Vil du ha kylling?  Ja takk, jeg vil gjerne ha kylling.

Vil du ha vann?  Ja takk, jeg vil gjerne ha vann.

Vil du ha ris? Ja takk, jeg vil gjerne ha ris.

Vil du ha grønnsaker? Ja takk, jeg vil gjerne ha grønnsaker.

Vil du ha brus? Ja takk, jeg vil gjerne ha brus. 

Vil du ha salat? Ja takk, jeg vil gjerne ha salat. 

Hva gjør du om ettermiddagen?  Les først hva Ibrahim gjør.

Min ettermiddag

Ibrahim kommer hjem fra skolen klokka tre. Han tar litt mat. Så gjør han 
lekser til klokka fire. Klokka halv fem går han til fotballbanen. Der spiller han 
fotball med venner. Så går han hjem. Han spiser middag med familien klokka 
sju.
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17. Skriveoppgave: På kafé

Her er litt hjelp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal bestille mat og drikke 
sammen med venner eller fam-
ilie. Servitøren kommer. Hva 
sier dere? Lag en samtale.  Jobb 
gjerne to og to sammen og les 
samtalen høyt for klassen.

• Hva har du lyst på? 

• Jeg har lyst på ….

• Hva vil du ha? 

• Jeg vil gjerne ha ….

• Kan jeg få …… ?

• Jeg vil ha ……, takk.

• Kan vi få regningen, takk. 

• Jeg vil gjerne betale. 

• Vær så god! Tusen takk.

• Takk for maten. Ha det!

• Bare hyggelig. Velkommen igjen!

Bildefil mangler

Se på oppgavene i modulen. Snakk sammen om hva dere har lært. 
Skriv ned noen stikkord.

 
Hva har dere jobbet med?

Hvilke oppgaver var vanskelige?

Hvilke oppgaver var lette?

Underveis
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