
  
  

   

NorskPluss Ungdom – fagfornyelsen 
 
Kom i gang 
 

Kapitler Innhold 
 

A Videoer med 
uttale av 
vokalene 
 

Korte og lange vokaler i ord 

B Vokaler Lytteøvelser og orddiktater med korte og lange vokaler og 

øving på ordpar med e/i, o/u, i/y, a/æ, å/o, ø/å 

C Konsonanter Lytteøvelser og orddiktater med p/b, v/f, b/v, k/g, gi/gei/gy, s/st, sj/kj, kj/ki/kj, 
sky/ski/ki/ky, l/r 

D Hører du 
lyden? 

Vokaler i ord 

E Tall Fra 1 til 100, lytting og skriving 

 
Nivå 1 
 

Kapitler Tema 
 

Grammatikk Lytting 
 

Video Sjanger og 
språkfunksjon 

MODUL 1 Hva heter du? 

A En ny elev i 
klassen 
 

Navn, byer, 
land, 
verdensdel, 
språk, kart 
 
Tverrfaglig: 
samfunnsfag  

Spørreord, 
ja/nei-spørsmål, 
ordstilling, 
personlige 
pronomen (jeg, 
du, han, hun)  

Lytteoppgave 
Felles muntlig 
øving med ikke 
 
Uttale: Y eller I 
 

 Presentere seg og 
andre, stille og 
svare på spørsmål 

B Familie  
 
 

Familie, alder, 
bosted  
alfabetet, 
staving  
 
Tverrfaglighet: 
samfunnsfag 

Ja/nei-spørsmål, 
pronomen (vi, 
dere, de), 
ordstilling, 
pronomen 

Staving 
diktat 
Felles muntlig 
øving med ja/nei-
spørsmål 

 Gi opplysninger 
om alder og 
telefonnummer, 
fortelle om 
familie, fortelle 
hvor du bor, stave 
navn 

C Naboer 
 

Naboer, alder, 
telefonnummer 
 

Ordstilling 
 

Lytteoppgave 
Telefonnummer  
 
Uttale: Å eller O 

 Fortelle om deg 
selv, si hvor 
gammel du er, 
fortelle om andre 
personer, stille og 
svare på 
spørsmål, si og 
forstå 
telefonnummer 
 



  
  

   
MODUL 2 På skolen 

A Hva gjør du 
på skolen? 
 

Skolen, ting på 
skolen, 
klasserommet 
 
Oppgaver i 
helhetslesing 

Identifisere 
substantiv og 
verb. 
Ordstilling 
Bestemt og 
ubestemt form, 
en, ei, et, entall 
og flertall 
av eieforhold 
med til og s-
genitiv, 
preposisjoner: 
på, i, ved, fra, til 
 

Felles muntlig 
øving 
med ubestemt og 
bestemt form 
Uttale: A eller Æ 
 

Hvor er 
blyantene? 
 
 
 
 

Fortelle hva man 
gjør på skolen, 
snakke om ting vi 
bruker på skolen, 
si om du forstår 
eller ikke, si hvor 
noe er i 
klasserommet 

B Klokka og 
dagene 
 

Klokka, dagene  Felles muntlig 
øving med 
ukedagene 
 
Uttale: U og O 

Hvilken 
dag er det i 
dag? 
 

Spørre hva klokka 
er, forstå og si 
hva klokka er 

MODUL 3 Fra morgen til kveld 

A Om 
morgenen 
31 
 
 

Morgenstell, 
frokost, 
skoledag, 
Amir kommer 
for sent 
 
Tverrfaglig: 
Mat og helse 

Verb i presens, 
modalverb, 
presens eller 
infinitiv, noen 
refleksive verb 
(med meg, deg 
og dere) 
ordstilling 

Diktat 
 
Felles muntlig 
øving 
med skal+infinitiv 
 
Uttale: B eller P 
 

1)Stå opp 
og kle på 
deg 
 
2) Kan jeg 
sette meg 
 
 

Snakke om hva du 
gjør om 
morgenen, 
fortelle om 
skoledagen, lage 
spørsmål med 
«kan jeg»…? 

B Om 
ettermiddagen 
 
 

Tider på døgnet, 
mer om klokka 
og middagsmat, 
ting du bruker 
når du skal 
spise, aktiviteter 
om 
ettermiddagen 
 
Tverrfaglig: 
Mat og helse 

Presens eller 
infinitiv, 
bestemt form 
entall, 
ordstilling 

Felles muntlig 
øving 
med takk og 
gjerne 
 
Uttale: Y eller I 
 

1) Hva vil 
du ha å 
spise? 
2) Hva vil 
du ha å 
drikke? 

Fortelle om hva 
du gjør om 
ettermiddagen, 
snakke om tider 
på dagen, si hva 
du har lyst til å 
spise og drikke, 
snakke om 
middagsmat 

Test modul 1-3 

TEST 1 Klokka, dagene, 
tall, 
leseforståelse 

substantiv, 
verb, 
preposisjoner, 
ordstilling,  
diktat 

Tall  
Telefonnummer 
diktat 

 Skriveoppgave 

MODUL 4 På kjøpesenteret 

A I matbutikken 
 

Ord du trenger i 
matbutikken, 
om grønnsaker 
og frukt 
 
Tverrfaglig: 
Mat og helse 

Objektpro-
nomen, entall 
og flertall, 
tellelig og 
utellelig, mye ell
er  

Felles muntlig 
øving med mye 
og mange 
Lytteøving med 
priser  
Diktat 
Lytteøving 

 Diskutere 
handleliste, 
Samtaler i en 
butikk, 
Spørre om hjelp, 
tilby hjelp og 
takke for hjelp 



  
  

   
mange, litt eller 
noen 
 

 
Uttale: P eller B 

B I klesbutikken 
 
 

Farger, klær, i 
prøverommet, 
priser, rabatter 
 
Tverrfaglig: 
matematikk 

Substantiv-
bøyning, 
Identifisere 
adjektiv, 
adjektivbøy-
ning,refleksive 
verb, 
pronomen: den, 
det eller de, 
pekepronomen: 
denne, dette, 
disse 

Felles muntlig 
øving 
med bestemt og u
bestemt form  
 
Uttale: Ø eller Å 
 

Jeg har på 
meg ei rød 
T-skjorte 
 

Prøve klær i 
butikken, snakke 
om farger, snakke 
om klær, beskrive 
et bilde 

C Så fin du er! 
 

På salg. Kjøpe 
gave. På 
juleball. 
 
Helhetslesning 

Infinitiv/ 
presens, 
hankjønn, 
hunkjønn eller 
intetkjønn? 
entall og flertall,  
adjektiv, 
av og til, på, i 
eller hos, 
ordenstall 
første til tiende 
eieforhold: 
Anitas kjole, 
kjolen til Anita 

Diktat 
 
Felles muntlig 
øving 
med ubestemt 
form flertall 
 
Uttale: skj eller kj 
 

1)Se hva 
jeg har på 
meg! 
 
2)Hvilken 
etasje er 
det? 

Fortelle hva du 
har på deg, 
snakke om priser 
diskutere hva 
man skal kjøpe, 
gi et kompliment 
 

MODUL 5 Hus og hjem 

A Her bor jeg 
 

Ulike hus, rom, 
møbler og ting i 
huset  

Preposisjoner, 
står/ligger/heng
er/sitter, 
substantivbøy-
ning, ubestemt 
og bestemt 
form, 
ordstilling,  

Diktat 
 
Uttale: U eller O 
 

Jeg bor i 
en leilighet 
 
 

Beskrive hus, ting 
i husene og hvor 
ting er 

B Rommet mitt 
 

Rom, møbler og 
ting i huset 

ordstilling, 
identifisere 
adjektiv, den, 
det og de 

Felles muntlig 
øving 
med den,det og  
de + adjektiv 
 
Uttale: U eller O 
 
 

Hvor er 
senga? 

Snakke om 
fargene på ting, 
snakke om hus, 
rom og møbler, 
fortelle om mitt 
og ditt, fortelle 
hvor noe er 

C Hvor er 
tingene mine? 
 
 
 
 
 
 

Flere ting i hus 
og hage 
 

Hankjønn, 
hunkjønn eller 
intetkjønn? 
Eiendomsord 
 – hva er det? 
min, mi, mitt, 
mine og din, di, 
ditt, dine, hans, 

Felles muntlig 
øving med hans, 
hennes og deres 
 
Uttale: Kort eller 
lang E 
 

1)Hvor er 
viskelæret 
mitt?   
2) 
Skrivebord
et ditt er 
grønt 
 

Beskrive hvor ting 
er og hvem som 
eier dem, 
beskrive huset 
ditt, si hvilken 
etasje du bor i, 
beskrive en hage 



  
  

   
 hennes, deres, 

adjektiv  
Bestemt eller 
ubestemt, 
preposisjoner 

D Husarbeid og 
kjæledyr 
 

Husarbeid, 
Kjæledyr 
 
Tverrfaglig: 
naturfag 

Modalverb,  
min, mi, mitt, 
mine, 
egen/eget/egne 
presens 
perfektum (har 
gjort m.fl), 
ordstilling 

Diktat 
 
Felles muntlig 
øving med  min, 
mitt, mi, mine 
 
Uttale: Kort eller 
lang i 
 

1)Hvem 
sine briller 
er det? 
 
2)Kjæledyr 
OK 

Snakke om 
husarbeid, snakke 
om kjæledyr, 
fortelle hvem som 
eier noe 

Test modul 4 og 5 

Test 2 
 

 Ordenstall 1-7, 
substantiv, 
mye/mange, 
pronomen, 
adjektiv, 
eiendomsord, 
presens/infinitiv
, preposisjoner, 
ordstilling, 
skriveoppgaver 

Diktat  Skriveoppgave 

MODUL 6 På tur i Norge 

A Transport og 
reiser 
 

Transportmidler
bussreise, 
togreise, 
vinterferietur 
 
Tverrfaglig: 
musikk 

Hvilken/hvilket/
hvilke, pekeord, 
substantiv entall 
og flertall 
ubestemt form, 
stavelser, Hvor 
lang tid tar det? 
Hvor langt er 
det? Om to 
timer 
Modalverb 

Felles muntlig 
øving 
med Hvilken, 
hvilket, hvilke 
 
Lytteøving 
 
Uttale: Å og O 
 

Hvordan 
kommer 
du deg til 
skolen? 

Snakke om 
tidsforhold, 
snakke om 
transport, 
beskrive et bilde  

B Byer og 
landsdeler 
 
 

Landsdeler og 
byer i Norge 
 
Tverrfaglig: 
samfunnsfag 

Presens 

perfektum, 
adjektivbøyning 
preposisjoner:  
i, på, til, med, 
av, ja/jo, 
ordstilling 

Felles muntlig 
øving med 
presens 
perfektum 
 
Felles muntlig 
øving med ja og jo 
 
Uttale: F og V 

Hva er det 
i byen? 

Presentasjon av 
en by i Norge 
 
Snakke om byer 
og landsdeler, 
fortelle hvilken 
landsdel du bor i, 
snakke om 
hvordan og hvor 
noe er 

C På bondegård 
og i dyrehagen 
 
 

Husdyr, ville 
dyr, vanlige 
norske fugler og 
blomster 
 
Sanger om dyr 
 

Adjektiv, 
presens 
perfektum (har 
sett) 

Felles muntlig 
øving med 
presens 
perfektum 
 
Uttale: I og E 
 

1) Det er 
en giraff! 
 
2) Se på 
elefantene 

Fortelle om og 
beskrive dyr 



  
  

   
Tverrfaglig:  
Musikk og 
naturfag 

MODUL 7 Kropp og fritid 

A Hos legen  
 
 
 
 
  

Kroppsdelene, 
hos legen,  
sms om 
sykefravær 

Substantivbøy-
ning ansiktet og 
kroppen, 
spørreord, 
ordstilling 
Preposisjoner:  
hos/til, 
presens/preter-
itum 

Lytteøving 
ordenstall 
 
Felles muntlig 
øving med hvor 
har du vondt 
(entall) 
 
Uttale: Y og I 
 

1) Ta på 
tærne! 
 
2) Jeg føler 
meg ikke 
helt bra 
 
 

Fortelle hvor man 
har vondt 
Snakke med lege 
SMS 

B Hos 
tannlegen 

Hos tannlegen 
 

Substantivbøy-
ning, imperativ, 
ordenstall fra 
ellevte til 
trettiførste 

Felles muntlig 
øving med hvor 
har du vondt 
(flertall) 
 

 Snakke med 
tannlege  

C Fritids-
aktiviteter 
 

Kroppsdeler, 
sanger, 
fritidsaktiviteter 
 
Tverrfaglig: 
musikk 

hankjønn, 
hunkjønn eller 
intetkjønn, 
pleier,  
adjektiv på -sk, 
preteritum, 
ut/ute, 
inn/inne, 
opp/oppe, 
ned/nede, 
hjem/hjemme, 
ordstilling 

Diktat 
 
Uttale: U og O 
 
 

1) Liker du 
å 
svømme? 
 
2) Hvor 
var dere i 
helgen 
 

Faktatekst: fritid i 
Norge 
 
Snakke om fotball 
og trening 
 
Fortelle hva man 
pleide å gjøre før 

MODUL 8 Vær og årstider 

A Hvordan er 
været? 
 

Været, 
årstidene og 
månedene, klær 
etter vær 

Verbbøyning, 
preteritum, 
ordstilling, 
inversjon, stor 
og liten 
forbokstav 

Felles muntlig 
øving 
med inversjon 
 
Uttale: Kort og 
lang Æ 

Var det sol 
i går?  
 

Snakke om været 
 

B Året rundt 
 

Høst, 
søndagstur, 
vintervær, 
badetur, 
brev til en venn 

Spørreord, 
ordstilling, 
adjektiv, 
tidsuttrykk med 
om eller i, 
preposisjoner: i, 
på eller til 

Felles muntlig 
øving med om og 
i 
 
Uttale: A og Æ 
 

 Snakke om hva 
man pleier å gjøre 
i ulike årstider 

C Jul og påske 
35 
 

Jul, nyttår, 
påske, ulike 
religioner 
 
Tverrfaglig: 
religions- og 
livssynsfag 
 

Sammensatte 
ord, ubestemt 
eller bestemt 
form av 
substantiv, hver 
og hvert, 
preposisjoner, 
ordstilling 

Felles muntlig 
øving med pleier 
 
Uttale: Kort og 
lang U 
 

 Fortelle om 
høytider. 
Muntlig 
presentasjon for 
for klassen med 
bilder 



  
  

   
D 17. mai 
22 

17. mai, 
Litt 
Norgeshistorie 
Korps og 
instrumenter 
 
Tverrfaglig: 
samfunnsfag 

Ordstilling, 
årstall 

   

 
  
 
 
 
  



  
  

   

Nivå 2 
 

Kapitler Tema 
 

Grammatikk Lytting 
 

Sjanger og 
språkfunksjon 

MODUL 1 Familie og venner 

A Er dette 
familien din? 
 
 

Familieord 
 

Eieforhold, 
eiendomsord, 
refleksive verb 
substantivbøy-
ning av familieord 
infinitiv, futurum, 
presens, 
ordstilling, 
glede seg til, være 
glad i 

1) Er dette 
familien din? 
 
2) La oss 
snakke om 
familiene våre 
 

Beskriv en familie 

B Fødselsdag 
 

Mat til 
bursdagsselskap, 
Hurra for deg.. 
mer om 
slektninger 
 
Tverrfaglig: 
musikk 

Korte svar, 
hver og hvert, 
substantiv – beste
mt og ubestemt 
form, 
min, mi, mitt, 
mine 
 

 
1)Se på 
bildene mine! 

M 

Beskrive en 
familie 
Fortelle i fortid 

Gjenfortelle 

C På kino 
 

På kino 
Tekstoppgave i 
matematikk 
 
Tverrfaglig: 
matematikk 

verbbøyning, 
preteritum og 
presens 
perfektum, for å.., 
ordstilling, 
preposisjoner: Av 
eller fra, datoer 
og årstall 
 

 Fortelle om 
hvordan du vil 
feire bursdag 

D Sjanger:  
Invitasjon  
 

Invitasjon til 
bursdag, skoleball 
og skole- 
avslutning 

  Skrive invitasjon 
 

Test nivå 1 modul 6-8 og nivå 2 modul 1  

Test 3 
 

Skolen, ting på 
skolen, 
klasserommet 
 
Oppgaver i 
helhetslesing 

Måneder og 
årstider, været, 
preposisjoner,  
Stor eller liten 
bokstav, 
tegnsetting 
verbbøyning, 
korte svar, 
ubestemt/bestem
t av substantiv, 
preposisjoner, 
refleksive verb 
Stor eller liten 
bokstav, 
tegnsetting 
 

diktat Fortelle hva man 
gjør på skolen, 
snakke om ting vi 
bruker på skolen, 
si om du forstår 
eller ikke, si hvor 
noe er i 
klasserommet 



  
  

   
MODUL 2 Jobb og yrker 

A Deltidsjobb 
 
 
 

Deltidsjobb 
Tekstoppgave i 
matematikk 
 
Tverrfaglig:  
Matematikk 

Derfor, fordi, 
ordstilling, korte 
svar, også/heller 
trives/liker, 
preposisjoner: i el
ler på 
tidsuttrykk: i 
kveld/om kvelden 

Felles muntlig 
øving 
med også og 
heller 
 
Lyttedialoger 
 
Diktat 
 
Trykk på 
første eller 
siste stavelse 

 

B Hva skal du 
bli? 
 

Yrker, foreldrenes 
jobber 

Yrker på -er, 
verbbøyning, 
preteritum, 
perfektum, 
ordstilling, derfor, 
noen  

Strukturøving 
med hvor 
lenge + 
presens 
perfektum 
 

 

C Sjanger: CV    Skrive CV 

MODUL 3 Mat og helse 

A Maria lager 
vafler 
 

Kjøkkenutstyr 
Maria lager vafler 
 
Tverrfaglig:  
mat og helse 

Imperativ, 
verbbøyning, 
preteritum, 
bortsett fra, 

ordstilling, det 
som foreløpig 
subjekt, står, 
ligger eller henger
mye/mange, 
preposisjoner: på, 
over, foran 

Diktat 
 
Felles muntlig 
øving med 
mye og mange 
 
Trykk på 
første eller 
andre stavelse 

 

B Sunt og godt? 
 
 

Baking, frukt, bær 
og nøtter 
 
Tverrfaglig:  
mat og helse 

Tidsuttrykk: for – 
siden, i og om, 
lite/litt, motsatte 
ord, imperativ 
 
 

Lytteøvinger 
 
Strukturøving 
med 
tidsuttrykk 
 
 
 

 
 

C Sjanger: 
oppskrift 
 
 

Vaffeloppskrift 
mål og vekt,  
 
Tekstoppgave i 
matematikk: 
dobling og 

imperativ  Skrive oppskrift 



  
  

   
halvering av 
oppskrifter 
 
Tverrfaglig:  
mat og helse og 
matematikk 

Test modul 2 og 3 

Test 4 
 

Yrker 
Å lage vafler 

Liker eller trives, 
korte svar, 
Ordstilling med 
derfor og fordi, 
imperativ, 
Mye/mange, 
litt/lite 
Verbbøyning, 
Tidsuttrykk: Om 
to år, i to år, for 
to år siden 
måleenheter 

Diktat Skriveoppgave 

MODUL 4 Folkehelse 

A Anita har 
astma 
 
 

Sunnhet og helse, 
sykdom, å få en 
søster, lengde og 
vekt 
 
Tverrfaglig: 
Matematikk og 
musikk 
 

verb, preteritum, 
ordstilling etter 
leddsetninger, 
selv om og likevel, 
preposisjoner, 
refleksive 

verb, legge eller 
ligge, Både eller 
begge 

Felles muntlig 
trening –
refleksive verb 
 
Lytteøving- 
mat 

Snakke om 
hvordan man kan 
holde seg sunn og 
frisk 
 
Sanger vi kan 
synge med små 
barn 

B Et sykkeluhell 
 

Ibrahim faller på 
sykkel, brekke 
beinet, 
Anita spiller 
fotball 

verbbøyning, 
imperativ, 
preteritum, 
presens 
perfektum, 
imperativ, 
eieforhold, 
annen, annet, 
andre 

Lytteøvinger Snakke om en 
fotballkamp, 
gjenfortelle en 
historie 

C Sjanger: 
instruks 
 

Hvordan rengjøre 
en sykkel 
Hvordan og når 
ringe 113 

imperativ  Skrive instruks 

MODUL 5 Livsmestring 

A  
Søsken og 
halvsøsken 
 
 

Ekteskap, bryllup, 
bli gift, bli skilt, 
samboer 
 

som-setninger, 
preteritum, 
gradbøyning av 
adjektiv, , 
preposisjoner, 
presens 
perfektum, 
bestemt og 
ubestemt form, 
refleksive verb, 

Felles muntlig 
trening – som-
setninger 
 
Felles muntlig 
trening 
– superlativ 
 
Lytteøving 

En fortelling fra 
barndommen 
(når katten er 
borte…) 



  
  

   
verbbøyning, 
objektpronomen 
 

B Amir og Samir 
flytter  
 

Om å flytte, 
innflyttingsfest. 
Om norsk 
barneoppdragelse 
Siri og Samir blir 
kjærester 

indirekte tale, 
sin/si/sitt/sine, 
ordstilling, bestemt 
form av adjektivet, 
subjekt og objekt, 
preteritum 

Strukturøving 
med sin, si, 
sitt, sine. 
 

 

C Puberteten Puberteten hos 
jenter og gutter, 
jenters og gutters 
kjønnsorganer, 
kviser, 
puberteten og 
følelser, 
seksualitet, 
menstruasjon, 
befruktning og 
fødsel, 
utviklingen av 
fosteret 
 
Tverrfaglig: 
Naturfag 

   

Sjanger: 
Leserinnlegg 

Jeg vil også gå på 
fest 
Skilsmissebarn 

  Svare på 
leserinnlegg 
Skrive eget 
leserinnlegg 

Test modul 4 og 5 

Test 5 
 

 Sin, si, 
sitt eller sine, 
verbbøyning, 
preteritum, 
gradbøyning, selv 
om, likevel, 
Indirekte tale 
med at og om, 
Ordstilling, 
vokabular,  
Flertall familieord 

diktat Skriveoppgaver 

MODUL 6 Utdanning 
A Grunnskolen 
 

Å gå på skole i 
Norge, timeplan, 
beskjeder fra 
skolen, skolen før 
og nå. 
 
Eksempeltekst 
skolen i 
hjemlandet 

Ordenstall, 
ordstilling, 
substantiv, 
preteritum, synes 
eller tror,  
Leddsetninger – 
hva er det?  
 

Felles muntlig 
rening 
med substan-
tiv i flertall 
  
Lytteøving 

 

B Videregående 
skole 
 

Intervju med to 
elever på vgs 

Hvilken, 
hvilket eller hvilke 
kommaregler, 

  



  
  

   
Klagebrev om 
kantina 

indirekte tale 
 her/hit, der/dit, 
hjem/hjemme, 
bort/borte, 
ut/ute, inn/inn, 
seg, 
henne og hennes 
tekstbinding 
noen, noe, ingen, 
ingenting 
Etter, 
etterpå eller etter 
at 
 

C Sjanger: 
Brosjyre 

   Lage brosjyre 

MODUL 7 Geografi 

A Nord-Norge 
33 
 
 
 

Landskap, byer og 
dyr i Nord-Norge, 
midnattssol, 
samer 
 

Substantivbøy-
ning,  s-passiv og 
bli-passiv, 
adjektiv på -er, 
ordstilling, 
superlativ 

Felles muntlig 
øving med s-
passiv 
 
Lytteøving 

 

B Sør-Norge 
33 

Landskap og byer 
i Sør-Norge, 
lengde, meter og 
km 
 
Tverrfaglig:  
matematikk 

Bestemt og 
ubestemt form av 
adjektiv, 
adjektivet 
liten/lille/små, 
superlativ, 
ordstilling, 
enda/aller 

Lytteøving 
datoer 
 
Lytteøving 
Dialekter 
 
Felles muntlig 
øving 
– superlativ 
bestemt form 

 

C Sjanger: 
Presentasjon av 
eget land 

   Muntlig 
presentasjon 

Test modul 6 og 7 

Test 6 Landskap 
Geografi 
 

S-passiv, 
tror/synes, 
ordenstall, 
hvilken, hvilket, 
hvilke 
Liten – lita – lite – 
lille – små, 
gradbøyning, 
komparativ og 
superlativ 

Diktat 
talldiktat 

 

 
  
 
  



  
  

   

Nivå 3 
 

Kapitler Tekster 
 

Oppgaver Lytting 
 

Sjanger 

MODUL 1 Språklig mangfold 

A Dialekter og 
samisk 
 

Dialekter i Norge, 
artister som 
synger på dialekt,  
samisk språk og 
kultur 

Ordforklaringer 
Vokabular 
Samtaleoppgaver 
Skriveoppgaver 

 Fagtekst 

B Dialekter og 
samisk -
språkbruk 
 

 Ytterst, innerst, 
bakerst, forrest, 
nederst, øverst 
Stavelser og 
bøyningsformer, 
setningsanalyse, 
preposisjoner, 
samme/sammen 

  

C Språkfamilier  
 
 

Indoeuropeiske 
språkfamilier, 
hvordan sier man 
ting på ulike 
språk,  
Samtale om 
språklæring 

Navn på språk 
Språk og 
språkfamilier 
Synonymer 
Rett/galt 
Vokabular 
Motsatte ord 
Samtaleoppgaver 
Skriveoppgaver 

Diktat Fagtekst 

D Språkfamilier 
- språkbruk 
 

 Navn på 
nasjonalitet 
substantivbøynin
g, adjektiv foran 
navn, presens 
perfektum med 
ikke og på 
Komparativ og 
superlativ 
annen, annet, 
andre 

Felles muntlig 
øving med 
annen, annet, 
andre 

 

E Lånord 
 

Semittiske språk, 
språklig 
påvirkning og 
lånord, bruk av 
multietnolekt 

 Lytteøving – 
verdens eldste 
språk 
Diktat 
 

Fagtekst 

F Lånord - 
Språkbruk 
 

 
 
 
 
 

Intetkjønnsord,  
Innskutte som-
setninger, 
ordlaging 
annen, annet, 
andre 
passiv med bli 
både, begge 
to/deler, ingen av 

Strukturøving 
med annen, 
annet, andre 

 



  
  

   
dem/delene, 
verbbøyning 

MODUL 2 Livsmestring 

A Flytte 
hjemmefra? 
 

Om å flytte 
hjemmefra for å 
studere, se på 
boligannonse og 
ringe. 
Oppbygning av 
argumenterende 
tekst 

  Argumentasjon 

 

B Flytte 
hjemmefra? 
Språkbruk 

 ordstilling, 
få+partisipp, sin 
egen, sitt eget, 
sine egne 

Strukturøving 
med få som 
hjelpeverb 

 

C Livet mitt 
 

Barndomsminner 
Selvbiografi 

  Selvbiografi 
Barndomsminner 

D Livet mitt - 
språkbruk 
 

 nest størst, 
få+infinitiv, 
ubestemt/bestem
t, spørreord sin, 
si, 
sitt, sine eller hen
nes og hans, ordst
illing, å bli + 
adjektiv/substanti
v, preteritum, 
tekstbinding, 
adverbialer 

  

E Hva er en god 
skole? 
 
 

Skoleuniform, 
argumenter for 
og i mot, 
historier fra 
skoletiden, 
straff og disiplin 
 

 Lytteøvinger Argumentasjon 
Fortelling 
 
 

F Hva er en god 
skole? - 
språkbruk 
 

 preteritum, enig i, 
enig med syntes 
eller trodde, 
konjunksjoner og 
subjunksjoner, 
adverbialer – hva 
er det? Ordstilling 
i helsetninger og 
leddsetninger  

  

MODUL 3 Eventyr 

A Dyreeventyr 
og fabler 
 
 

Hvorfor bjørnen 
har kort hale, Hva 
er dyreeventyr og 
fabler Bukkene 
Bruse, Haren og 
skilpadda, Enhver 
synes best om 
sine barn, 

preteritum, 
refleksive verb, 
presens partisipp, 
jo – jo, utbryting, 
preposisjoner  

Strukturøving 
– utbryting 
 

Fortellende tekst 



  
  

   
Hunden, geita og 
eselet (Eventyr 
fra Etiopia) 

B Folkeeventyr 
27 
 
 
 

Askeladden som 
kappåt med 
trollet. Det 
vakreste barnet i 
verden.  
Gutten som ropte 
ulv. Skrinet med 
det rare i. 

Sin eller 
hans/hennes, 
da/når, 
ordstilling, 
superlativ, 
preteritum,  
bestemt/ubestem
t form av 
substantivet, 
motsatte adjektiv, 
heller og helst 

Strukturøving 
med sin, hans, 
hennes og 
deres  
Lukediktat: 
Vinden og sola 

Fortellende tekst 

MODUL 4 Lyrikk 

A Poplyrikk 
 
 

En som meg av 
Hkeem, 
Bak en sky heim 
av Janove 
Ottesen 
Glemte minner av 
Delillos 
Styggen på 
ryggen av OnklP 
Regnet er en venn 
av Lillebjørn 
Nilsen 
Å den som var en 
løvetann og  

Om bruk av 
språklige bilder, 
rim, gjentakelser 
og rytme i sanger 

 Skriv en 
sangtekst, et dikt 
eller en rap. 
 

B Tradisjonell 
lyrikk 
 
 

Til ungdommen 
av Nordahl Grieg,  
Ja, vi elsker av 
Bjørnstjerne 
Bjørnson 
I huset borten for 
huset, Så rart å 
være flaggernus, 
Herr kakkerlakk 
og Dere svaler, 
Jeg lå og drømte 
av Inger Hagerup 
Frøken Pollen av 
Prøysen 
Hyss av Rolf 
Jacobsen 
Jeg ser av 
Sigbjørn 
Obstfelder 
 

Mer om 
virkemidler i 
lyrikk: rytme, rim, 
bokstavrim, 
bilder, 
gjentakelse 
 

 Skriv om en norsk 
dikter eller artist. 

MODUL 5 Prosa 

A Noveller 
 

Novelle: Blodspor 
Novelle: Avbrutt 
stillhet 
Mikronoveller 

  Skriv om en 
forfatter 



  
  

   
Virkemidler i 
noveller 

B Litterære 
virkemidler 
 
 

Novellen  
Uforglemmelige 
minner 
Litterære 
virkemidler: 
personskildring, 
miljøskildring, 
dialog, 
tankereferat 

Preteritum 
perfektum, 
preteritum 
futurum, 
leddsetninger 
med spørreord, 
som-setninger 

 Skriv en dialog 
Skriv et 
tankereferat 
Skriv fortsettelsen 
på en novelle 

MODUL 6 Digitale medier 

A Mobil på 
skolen 
 
 

For eller mot 
mobilforbud 
 
Modelltekst: 
Mobilfri skole 
Novelle: 
Mobilavhengighet 

  
diktat 

Leserinnlegg 
Novelle 

B Mobil på 
skolen - 
språkbruk 
 

 verbbøyning, 
indirekte tale, 
ordstilling i 
leddsetninger 
med spørreord, 
kjenne/bli kjent, 
sikker/sikkert/sikr
e, tror og synes, 
sammenlikning, i 
det siste + 
presens  
perfektum 

Felles muntlig 
øving med 
indirekte tale 
og spørreord 
 

 

C Nettvett  Kroppspress 
influensere 
Sosiale medier 
Kildekritikk 

  Leserinnlegg 
 

MODUL 7 Bærekraftig utvikling 

A. Forurensing Plastsøppel,  
elbiler 

Presens partisipp 
med bli 
Uregelmessige 
substantiv, 
bestemt/ubestem
t av substantiv, i 
og om i 
tidsuttrykk, å 
vare, for/for 
at/for å, 
ordstilling i 
spørsmål 

Strukturøving 
komparativ 

Faktatekster 

B Global 
oppvarming  

global 
oppvarming, 
bevaring av 
regnskogen,  
fossil og fornybar 
energi 

Ligge, sitte, stå, 
legge eller sette, 
verbbøyning, 
preposisjoner 

Lytteøving Dialoger 



  
  

   
MODUL 8 Demokrati og medbestemmelse 

A Fra vikingtida 
til 1814 

Vikingtiden, 
norrøn mytologi, 
svartedauen,   
Reformasjonen, 
1814, 
nasjonalromatikk 

s-verb, 
preteritum, 
grunner, ordtak, 
preposisjoner, 

Strukturøving 
med s-verb 
 

 

B Fra 1800-
tallet til i dag 

To skriftspråk, 
Stortinget og de 
første partiene, 
Norge et fattig 
land, andre 
verdskrig,  
Kvinners 
rettigheter 
 

Derimot, 
substantiv, 
bestemt/ubestem
t, verbbøyning, 
preposisjoner, 
ordstilling, jo - jo  

Lytteoppgave: 
flukt under 
krigen 
Strukturøving: 
årstall 

 

C Kulturelt 
mangfold 

Utvandringen til 
Amerika, 
Arbeidsinnvand-
ring, 
flyktninger,  
Kongens tale 

   

 
 
  
  


