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Kultur og samfunn 
Et spennende og variert tema 
Temaet Kultur og samfunn er et spennende og variert tema som gir deltakerne mulighet både til å 

jobbe med relevante kommunikasjonssituasjoner og tekster de møter i hverdagen, til å lære mer om 

Norge og norsk kultur, og til å fortelle og snakke sammen om landet og kulturen de selv kommer fra.  

Kultur og samfunn består av fire deltemaer: Norge og verden, Vær og årstider, Reise og Kultur og 

tradisjoner. Innholdet er i stor grad knyttet til det offentlige domenet i læreplanen. Samtidig er flere 

av innholdspunktene i det personlige domenet svært relevante til deler av innholdet. I innledningen 

til deltemaene ser vi mer konkret på dette og på de mest relevante kompetansemålene fra 

læreplanen. 

Sentralt innhold i deltemaene 
Nedenfor følger en kort oversikt over sentrale læringsmål og grammatiske emner som Min norsk 

legger opp til å jobbe med i hvert av de fire deltemaene. Tekstbøkene, arbeidsbøkene og Smart Øving 

bidrar hver på sin måte til at deltakerne får jobbet med dette lærestoffet.  

I Smartboka, den digitale utgaven av tekstboka, kan deltakerne lytte til alle tekstene. Smartbok A1 for 

spor 1–2 inneholder i tillegg egne lytteøvelser – dialoger – til utvalgte bilder. Dialogene er 

tilgjengelige i skriftlig form i en et eget dokument blant lærerveiledningene. 

I Smart Tavle finner du også tekstbøkene med innspilt lyd, arbeidsbøkene samt et rikholdig tavlerom 

med bilder, konkreter og aktiviteter til bruk i klasserommet.  
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Norge og verden 
Mål og vektlegging  
På A1-nivå av Norge og verden er det primære målet at deltakerne skal kunne fortelle hvor de bor og 

hvor de kommer fra. Det er en del av kompetansemålet å kunne presentere seg selv. De jobber med 

navn på land, verdensdeler og språk, og de skal både kunne stille og svare på spørsmål om bosted og 

hjemland. Som del av det å kunne fortelle hvor de bor nå, lærer de også navn på noen byer og på 

landsdelene i Norge.  

På A2-nivå kommer det samfunnsorienterende perspektivet enda sterkere inn. Deltakerne skal lære 

både om geografi, klima, plante- og dyreliv i Norge. Det er en rekke ord å jobbe med både av navn på 

dyr, naturfenomener og geografiske begreper, og det er lett å finne godt bildemateriale å snakke om, 

både i og utenfor Min norsk.  

Vi anbefaler å jobbe spesielt med å beskrive naturen på det stedet, i den byen og den landsdelen der 

deltakerne bor. Det åpner for å bruke naturen på stedet som klasserom, og gjør opplæringen nær og 

konkret. Parallelt med dette legger Min norsk vekt på at deltakerne skal få mulighet til å sette ord på 

og kunne fortelle om naturen i hjemlandet sitt.  

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Hensikten med startsiden er at 

deltakerne skal få aktivert ordforrådet sitt og settes på sporet av ting de vil møte i tekstene i 

deltemaet. Gode spørsmål å ta utgangspunkt i er: Hva ser du? Hvor er de?   

Hovedbildet på startsiden er en globus og dermed en illustrasjon som åpner for å bruke ordene 

verden, land og verdensdeler. Kanskje kan klassen allerede her sette navn på verdensdelene og 

fortelle hvilke land de kommer fra?  

På de små bildene ser vi tre byer eller steder. Det er nok ikke lett å gjette hvor bildene er tatt, men 

man kan kanskje få aktivert eller lært ord som by, landsby eller bygd, fjell, snø, trær eller skog, gress, 

sjø eller andre ord knyttet til naturen og bebyggelsen på bildene. 

Den første oppgaven i arbeidsboka er å lage et tankekart med utgangspunkt i bildene og overskriften 

på startoppslaget. Dette er gjerne noe klassen kan gjøre i fellesskap ut fra samtalen om bildene. 
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Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære ord knyttet til land og landsdeler, verdensdeler og språk 

• å fortelle hvor man bor, og hvor man kommer fra 

• å stille og svare på enkle spørsmål om bosted, hjemland og nasjonalitet 

• å stille og svare på enkle spørsmål om hvilke språk man kan 

A2  

• å lære ord og uttrykk knyttet til geografi, klima, plante- og dyreliv i Norge  

• å snakke om naturen i Norge og på stedet man bor 

• å fortelle enkelt om naturen i hjemlandet  

• å fortelle enkelt om opplevelser og hendelser 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå noen ord knyttet til land og landsdeler, verdensdeler og språk 

• å lese og forstå noen enkle tilrettelagte tekster om Norge og verden 

• å lese og forstå et enkelt kart over Norge og verden 

• å fylle inn hjemland og nasjonalitet i et enkelt skjema for personopplysninger  

A2  

• å lese og forstå ord og uttrykk knyttet til geografi, klima, plante- og dyreliv i Norge 
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• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om geografi, klima, plante- og dyreliv i Norge 

• å lese og forstå en enkel fortelling eller skjønnlitterær tekst knyttet til norsk natur 

Grammatikk i kontekst  
A1  

• substantiv, bl.a.: et land, en by, ei bygd, en landsby, en verdensdel, en hovedstad, et språk 

• verb i presens, bl.a.: bor, kommer fra, snakker, ligger, snakker, forstår 

• adjektiv, motsetninger: liten – stor  

• preposisjoner: Jeg bor i/på …; Det ligger i/på … 

• navn på land og språk (stor/liten forbokstav) 

• ordstilling i enkle spørsmål med og uten spørreord 

• ordstilling i enkle helsetninger 

A2  

• substantiv fra geografi, plante- og dyreliv, f.eks.: en skog, et fjell, ei elv, en kyst, ei øy   

• noen verb i fortid 

• setninger med formelt subjekt, f.eks.: Det er mange/få …; Det finnes … 

• ordstilling i helsetninger med ulike ledd i forfeltet 

• ord og setninger bundet sammen med konjunksjoner 

 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå ord knyttet til land og verdensdeler samt landsdeler, fylker og byer i Norge 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om hvor man bor 

• å lese og forstå ord knyttet til land og verdensdeler samt landsdeler, fylker og byer i Norge 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om bosted før og nå samt noen enkle 

beskrivelser av naturen 

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst om steder i Norge 

• ordstilling i en enkel helsetning om bosted (S – V – A sted – A tid) 

• å velge og skrive inn riktig flertallsord blant substantiv i ubestemt form entall og flertall 

A2  

• å lytte og forstå en enkel tilrettelagt tekst om bosted før og nå samt noen enkle beskrivelser 

av naturen 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om bosted før og nå samt noen enkle beskrivelser 

av naturen 

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst om steder i Norge og verden 

• å lese og velge riktig ord i tekster om Norge og verden  

• å velge og skrive riktig ord i setninger om Norge og verden 

• ordstilling i setninger om Norge (S – V – O – A og setninger med formelt subjekt) 

• å velge og skrive inn riktig preposisjon i enkle setninger om Norge og verden 
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Vær og årstider 
Mål og vektlegging  
Vær og årstider er et eget innholdspunkt på nivå A1 i læreplanen, under det offentlige domenet. I 

Min norsk har dette deltemaet – som alle deltemaene – innhold både på nivå A1 og A2. På A2-nivå 

både repeterer og utvider vi stoffet fra A1-nivå. Samtidig er det en naturlig sammenheng i 

læreplanen mellom A1-emnet «vær og årstider» og A2-emnet «Norge i store trekk: tall, geografi, 

flora, fauna, klima og språk». På A2-nivå er derfor både tall, geografi, flora og klima stikkord for 

tekstene i Min norsk. Dermed er det også en nær sammenheng mellom deltemaene Norge og verden 

og Vær og årstider.  

På A1-nivå er det muntlige mål å lære ord og uttrykk for både vær og årstider, og kunne snakke 

enkelt om dette. Å kunne lese og forstå en enkel værmelding og et termometer er viktige autentiske 

tekster. I tillegg legger Min norsk opp til at deltakerne skal kunne sette ord på enkelte aktiviteter til 

de ulike årstidene, og til at de skal kunne gi uttrykk for hva de liker og ikke liker ved årstidene. Det er 

også aktuelt å tematisere det å kunne kle seg riktig i forhold til været. 

På A2-nivået utvides perspektivet, og deltakerne skal kunne si noe om vær, årstider og klima ikke 

bare i Norge, men også i hjemlandet sitt. Klimaforandringer og spørsmålet om hva den enkelte av oss 

kan gjøre for å ta vare på naturen, er også en del av dette utvidede perspektivet på vær og årstider. 

Deltakerne møter også flere teksttyper på A2-nivå, deriblant en kort skjønnlitterær tekst.  

 

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Hensikten med startsiden er at 

deltakerne skal få aktivert ordforrådet sitt og settes på sporet av ting de vil møte i tekstene i 

deltemaet. Gode spørsmål å stille til bildene i dette deltemaet er: Hva ser du? Hvor er de? Hvilken 

årstid er det? Hvordan er været? Hva har de på seg? Hva gjør de? Slik åpner bildene for å sette ord på 

både substantiv, verb og adjektiv.  

Hovedbildet på startsiden er et vårbilde der vi ser Nora og Imad gjøre i stand til et måltid ute. De har 

lette klær på seg, og vi kan se at sola skinner, og at løvet er i ferd med å spire i bakgrunnen. Kanskje 

kan deltakerne finne ut hva årstiden heter, og finne ord som sol, T-skjorte, varmt, trær, grønt, ute 

eller spise?  

På de små bildene ser vi tre ulike aktiviteter og steder. Vi ser barnehagelærer Bente som dytter en 

fugleredehuske full med barn. Vi ser de har luer, tykke klær og støvler på seg, så kanskje kan 

deltakerne gjette at det er høsten eller våren? På det midtre bildet er Karoline i hagen for å så frø. 

Det er aktiviteter vi kommer tilbake til i tekstene om våren. Og på det nederste bildet er Wioletta i 

sportsbutikken for å kjøpe ski til vinteren.  

Den første oppgaven i arbeidsboka er å lage et tankekart med utgangspunkt i bildene og overskriften 

på startoppslaget. Dette er gjerne noe klassen kan gjøre i fellesskap ut fra samtalen om bildene.  
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Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære noen ord og uttrykk knyttet til vær og årstider 

• å lære noen ord for klær og aktiviteter knyttet til vær og årstider 

• å bruke noen korte, innøvde ytringer om været og årstidene 

• å gi uttrykk for hva man liker og ikke liker knyttet til været og årstidene 

A2  

• å lære ord og uttrykk knyttet til vær, klima og årstider i Norge og hjemlandet 

• å fortelle om årstider og klima i Norge og hjemlandet 

• å snakke om naturen i de ulike årstidene 

• å delta i en enkel samtale om klimaforandringer og om hvordan man kan ta vare på naturen 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå værsymboler  

• å lese og forstå en enkel tabell med værmelding 

• å lese og forstå temperaturen på et termometer 

A2  

• å lese og forstå ord og uttrykk knyttet til vær, klima og årstider i Norge og hjemlandet 

• å lese og forstå noen enkle tilrettelagte tekster om vær, årstider og klima 
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• å lese og forstå noen enkle autentiske tekster knyttet til vær og årstider 

• å lese og forstå en enkel skjønnlitterær tekst knyttet til årstider 

 Grammatikk i kontekst  
A1  

• substantiv, bl.a.: et vær, en årstid, en sommer, en vinter, en vår, en høst 

• setninger med formelt subjekt, f.eks.: Det regner; Det er 22 grader; Det er sommer; Det er 

kaldt 

• preposisjoner for tid og sted (i værmeldinger): på lørdag, på mandag, i Tromsø, i Oslo 

• konjunksjonen og mellom ord: Det er sol og kaldt; Det regner og blåser 

• adjektiv, motsetninger: kald – varm, lys – mørk  

• evt. gradbøying av adjektiv: Det blir kaldere; Det blir mørkere; Det blir varmere; Det blir lysere  

• ordstilling i enkle spørsmål uten spørreord 

• ordstilling i enkle helsetninger 

A2  

• substantiv knyttet til natur og klima 

• verb knyttet til bl.a. aktiviteter til årstidene 

• setninger med formelt subjekt, f.eks.: Det blir kaldere og mørkere; Det er mye/lite … 

• preposisjoner i tidsuttrykk: om sommeren, i januar 

• preposisjoner om sted: i innlandet, på kysten, til/på et sted 

• adjektiv, bl.a.: kald, varm, fin, vakker, mørk, lys  

• gradbøying av adjektiv: varm – varmere – varmest, kald – kaldere – kaldest, mye – mer – 

mest, lite – mindre – minst   

• ordstilling i enkle spørsmål uten spørreord 

• ordstilling i enkle helsetninger med ulike ledd i forfeltet 

 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå ord knyttet til vær og årstider 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om været og årstidene (nåtid og framtid) 

• å lese og forstå ord knyttet til vær og årstider 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om vær og årstider i nåtid og framtid 

• å lese og forstå en veldig enkel værmelding (autentisk tekst) 

• ordstilling i enkle helsetninger om vær og årstider (setninger med formelt subjekt og tids- 

og/eller stedsadverbial; S – V – A sted – A tid) 

• å velge og skrive inn riktig spørreord i spørsmål om vær og årstider  

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler i nåtid og fortid om vær og årstider i Norge og andre land 

• å lese og forstå enkle samtaler i nåtid og fortid om vær og årstider i Norge og andre land 

• å lese og forstå en enkel værmelding for de nærmeste dagene (autentisk tekst) 

• å lese og velge riktig ord i setninger om vær og årstider i Norge og verden  
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• å velge og skrive riktig ord i setninger om vær og årstider i Norge og verden 

• ordstilling i helsetninger med tidsuttrykk knyttet til vær og årstider (inversjon i setninger med 

formelt subjekt: A tid – V – S – A sted) 

• å velge og skrive inn riktig adjektiv i entall og flertall i enkle setninger om vær og årstider  
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Reise 
Mål og vektlegging  
Deltemaet Reise er primært knyttet til innholdspunktet «transport i lokalmiljøet og enkle 

trafikkregler» under det offentlige domenet i læreplanens nivå A1. Det bidrar imidlertid også med 

relevant innhold til punktene «tidsangivelser og tall» og «daglige rutiner» i det personlige domenet. 

Innholdet i dette delemnet bidrar blant annet til deltakerne når disse kompetansemålene fra A1: 

• Lytte: kan forstå spørsmål og følge helt enkle instruksjoner og anvisninger, når de er rettet 

direkte til en og det snakkes langsomt og tydelig 

• Snakke: kan gi korte, enkle instruksjoner og beskjeder 

• Snakke: kan komme med korte, innøvde ytringer som passer i en gitt situasjon 

• Lese: kan gjenkjenne kjente navn, kjente ord og svært enkle fraser i enkle oppslag i de 

vanligste hverdagssituasjonene 

• Lese: kan gjenkjenne og forstå ikoner på skjerm 

Målet for arbeidet med deltemaet er at deltakerne skal bli i stand til å mestre dagligdagse situasjoner 

knyttet til reise. Det er for eksempel å kunne spørre om veien, å forstå en enkel veibeskrivelse, å 

finne riktig transportmiddel, å kjøpe billett, å lese og forstå en rutetabell, å bruke en digital 

reiseplanlegger, å finne fram til riktig spor på togstasjonen osv.  

 

En del av den informasjonen man må forholde seg til som reisende, krever gode leseferdigheter og et 

stort vokabular knyttet spesielt til bruk av transportmidler. Derfor er det nyttig og nødvendig å jobbe 

med reise som emne både på A1- og A2-nivå. 

 

Tekstene omfatter både reiser med kollektivtransport, bil, fly og det å sykle eller gå. Det er også viktig 

at deltakerne får hjelp til å forstå trafikkbildet, noen vanlige skilt og enkle trafikkregler som de 

trenger som gående eller syklende. På A2-nivå har Min norsk også med noen tekster som handler om 

bilkjøring og det å ta førerkort. 

 

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Hensikten med startsiden er at 

deltakerne skal få aktivert ordforrådet sitt og settes på sporet av ting de vil møte i tekstene i 

deltemaet. Gode spørsmål å ta utgangspunkt i er: Hva ser du? Hvor er de? Hva gjør de? 

Hovedbildet på startsiden viser trafikken ved en holdeplass ved Jernbanetorget i Oslo. Her kan man 

forsøke å sette ord på både trikk og buss, som er synlig på bildet. Det er logoer for trafikkselskapet 

Ruter, og vi ser en sanntidstavle med bussrutene og ventetiden. Ord som hus, gate eller vei, mann og 

dame kan man også repetere fra arbeidet med andre deltemaer.  

På de små bildene ser vi Nora og hennes familie i dagligdagse situasjoner knyttet til reiser. Bildene 

viser også at man må forholde seg til mye skriftlig informasjon når man skal reise. Vi ser Nora som 

kjøper billetter i en billettautomat, og vi ser at hun leser en rutetabell. I midten ser vi Nora og barna 

si ha det til Imad idet de skal gå på toget.  
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Den første oppgaven i arbeidsboka er å lage et tankekart med utgangspunkt i bildene og overskriften 

på startoppslaget. Dette er gjerne noe klassen kan gjøre i fellesskap ut fra samtalen om bildene. 

 

 
 

Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære noen ord og uttrykk knyttet til transportmidler og reiser 

• å snakke om reiser og bruk av transportmidler i dagliglivet  

• å bruke korte, innøvde ytringer som passer i en gitt situasjon 

• å spørre om hjelp 

A2  

• å lære ord og uttrykk knyttet til transportmidler og reiser 

• å snakke om reiser og bruk av transportmidler i dagliglivet og i ferier 

• å stille og svare på spørsmål om veien (A1/A2) 

• å snakke om viktige trafikkregler (A1/A2) 

 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå noen ord og uttrykk knyttet transportmidler og reiser 
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• å lese og forstå informasjon om avgangs- og ankomsttider (f.eks. sanntidsskilt, 

informasjonstavle, enkel reiseplanlegger) 

• å lese og forstå prisinformasjon om reiser 

• å lese og forstå noen symboler knyttet til transportmidler og billettbestilling (f.eks. logo, skilt) 

 

A2  

• å lese og forstå en ord, uttrykk og enkle tekster om reiser  

• å lese og forstå noen trafikkskilt (A1/A2) 

• å lese og forstå informasjon om avgangs- og ankomsttider  

• å bruke en reiseplanlegger 

 

Grammatikk i kontekst  
A1  

• substantiv, bl.a.: en buss, et tog, en bil, ei ferje, et fly, en sykkel, en billettautomat, en billett, 

et spor, en avgang, en ankomst, en pris 

• verb: å reise med, å ta tog/buss osv., å kjøre, å gå, å sykle, å bytte tog/buss osv. 

• konjunksjoner: setninger bundet sammen med og og men 

• preposisjoner, f.eks.: å dra til og fra et sted, å reise med et transportmiddel, på stasjonen, i 

sentrum, på bussen 

• ordstilling i enkle helsetninger 

• ordstilling i spørsmål med og uten spørreord 

A2  

• substantiv, bl.a. ord knyttet til trafikk, en fotgjenger, et førerkort 

• verb/verbaluttrykk, bl.a.: å ta lappen, å øvelseskjøre, å være forsinket 

• adjektiv, motsetninger, f.eks.: god – dårlig, mange – få, dyrt – billig, lettvint – tungvint, enig – 

uenig (spor 1–2) 

• gradbøying av adjektiv: mange – flere – flest, få – færre – færrest (spor 1–2) 

• ordstilling i helsetninger med ulike ledd i forfeltet 

• helsetninger bundet sammen med konjunksjonene og, men og for 

• leddsetninger som innledes med subjunksjonene at, om og når 

 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå ord knyttet til transportmidler og reiser 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om reiser og valg av transportmidler i dagliglivet 

• å lese og forstå ord knyttet til transportmidler og reiser 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om reiser og valg av transportmidler i 

dagliglivet 

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst knyttet til reiser i dagliglivet (rutetabeller, 

billettbestilling, prisinformasjon)  
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• ordstilling i en enkle spørsmål om pris på billetter og tidspunkt for avgang og ankomst 

• å velge og skrive inn riktig spørreord i spørsmål om reiser 

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om reiser og valg av transportmidler i dagliglivet 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst i nåtid og fortid om reiser i hverdagen og i ferier 

• å lese og forstå en enkel autentisk tekst knyttet til reiser i dagliglivet (rutetabeller, 

billettbestilling, prisinformasjon)  

• å lese og velge riktig ord i tekster om reiser og valg av transportmidler i hverdagen og i ferier 

• å velge og skrive riktig ord i tekster om reiser og valg av transportmidler i hverdagen og i 

ferier 

• ordstilling i helsetninger med tidsuttrykk i setninger om reiser 

• å velge riktig verb i nåtid og fortid i setninger om reiser 
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Kultur og tradisjoner 
Mål og vektlegging  
Deltemaet Kultur og tradisjoner er knyttet dels til det offentlige domenet og dels til det personlige 

domenet i læreplanen. På A2-nivå er det knyttet både til innholdspunktet «høytider og feiringer» i 

det offentlige domenet, og til punktet «livssyn, tradisjoner og skikk og bruk» i det personlige 

domenet.  

På A1-nivå knytter dette deltemaet an til flere av innholdspunktene i læreplanen, både  

• «familiebegivenheter» 

• «tidsangivelser og tall» gjennom å jobbe med en kalender; og til 

• «mat» og «klær» gjennom at man tematiserer dette som del av kulturen og tradisjonene i 

Norge og i deltakernes hjemland 

Kultur og tradisjoner er et deltema som også har en tydelig samfunnsorienterende funksjon. 

Deltakerne blir kjent med en del norske tradisjoner og måter å feire høytidene på. Samtidig er det 

viktig at de lærer ord og uttrykk som gjør at de kan fortelle om kulturen og tradisjonene i sitt 

hjemland.  
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Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Hensikten med startsiden er at 

deltakerne skal få aktivert ordforrådet sitt og settes på sporet av ting de vil møte i tekstene i 

deltemaet. Gode spørsmål å ta utgangspunkt i her er: Hva ser du? Hva gjør de?  Hva har de på seg? 

Hovedbildet på startsiden er en gruppe som danser kurdisk dans. Dans som aktivitet og de 

tradisjonelle klærne som gruppen har på seg, åpner for å snakke om klær og tradisjoner fra 

deltakernes hjemland. Det er også eksempler på kulturelle uttrykk som kan gjøre ordet «kultur» 

lettere å forstå. 

På de små bildene ser vi bilder fra tre høytider eller merkedager. Øverst er Selam og Karoline i ferd 

med å bake kaker til jul. Mat er en viktig del av kulturen og tradisjonene i alle land, og ut fra bildet 

kan man snakke om tradisjoner omkring mat til høytider og fester. Under ser vi Selam som får kort og 

klemmer av døtrene sine. Bildet illustrerer morsdag, men man kan selvsagt også tenke at de feirer en 

bursdag eller annen merkedag. Nederst ser vi et 17. mai-tog, og man kan spørre klassen hvilke ord de 

kan som er knyttet til 17. mai. 

Den første oppgaven i arbeidsboka er å lage et tankekart med utgangspunkt i bildene og overskriften 

på startoppslaget. Dette er gjerne noe klassen kan gjøre i fellesskap ut fra samtalen om bildene. 

  

Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære noen ord og uttrykk knyttet til høytider og tradisjoner i Norge 

• å forstå og uttrykke tidsangivelser med dato, måneder og år 

• å snakke om noen høytider og tradisjoner i Norge  

• å kunne bruke ytringer som passer i gitte situasjoner ved høytider og merkedager 

A2  

• å lære ord og uttrykk knyttet til kultur og tradisjoner 

• å snakke om kultur og tradisjoner i Norge og hjemlandet 

• å fortelle om opplevelser og hendelser knyttet til kultur og tradisjoner i Norge og hjemlandet 

 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå en kalender 

• å lese og forstå noen enkle autentiske tekster knyttet til høytider og tradisjoner i Norge 

• å lese og forstå noen enkle tilrettelagte tekster om høytider og tradisjoner i Norge 

A2  

• å lese og forstå noen enkle tilrettelagte tekster om kultur og tradisjoner 

• å lese og forstå en enkel autentisk tekst om et arrangement eller en organisasjon 

• å lese og forstå noen enkle faktatekster om kultur og tradisjoner i Norge 

• å skrive enkelt om opplevelser og hendelser knyttet til kultur og tradisjoner 
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Grammatikk i kontekst  
A1  

• substantiv, bl.a.: en kalender, ei høytid, en merkedag, en nasjonaldag, en tradisjon 

• sammensatte ord (substantiv) som begynner med jul- og påske- 

• verbaluttrykk, f.eks.: å ha fri, å være stengt, å feire 

• noen refleksive verb: å glede seg, å ha på seg; + evt. å skynde seg, å ønske seg (spor 2-3) 

• verb i presens + infinitiv: liker å …; pleier å … 

• ordstilling i enkle helsetninger 

• konjunksjoner: setninger bundet sammen med og og men 

A2  

• substantiv, bl.a.: en bunad, ei hytte 

• noen verb i nåtid og fortid 

• noen refleksive verb: å glede seg, å ha på seg, å pynte seg, å ønske seg 

• verb i presens + infinitiv: liker å …; pleier å … 

• ordstilling i helsetninger med ulike ledd i forfeltet 

• helsetninger bundet sammen med konjunksjonene og, men og for 

• leddsetninger som innledes med subjunksjonene at, om og når 

 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå ord knyttet til høytider og tradisjoner i Norge 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om høytider og tradisjoner i Norge 

• å lese og forstå ord knyttet til høytider og tradisjoner i Norge  

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om høytider og tradisjoner i Norge 

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk med informasjon om arrangementer (invitasjon til 

julebord, påskefrokost o.l.)  

• ordstilling i en enkle helsetninger i presens om høytider og tradisjoner i Norge (S– V– O/A) 

• å velge og skrive inn riktig verb eller substantiv i setninger om høytider og tradisjoner 

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om høytider og tradisjoner i Norge og andre land 

• å lese og forstå enkle tilrettelagte tekster i nåtid og fortid om høytider og tradisjoner i Norge 

og andre land 

• å lese og forstå en enkel autentisk tekst med informasjon om arrangementer (invitasjon til 

julebord, påskefrokost o.l.)  

• å lese og velge riktig ord i tekster om høytider og tradisjoner i Norge og andre land  

• å velge og skrive riktig ord i tekster om høytider og tradisjoner i Norge og andre land 

• ordstilling i spørsmål om høytider og tradisjoner. Setningene er i nåtid, fortid og framtid, har 

spørreord og strukturen S – A – V– S – O/A. 

• å velge riktig spørreord i spørsmål om høytider og tradisjoner 


