
Hjem og familie
Hjem og familie
Temaet Hjem og familie inneholder fire deltemaer: Familie og venner, Hjemme, I nabolaget og Hverdag 
og fest. I dette temaet jobber deltakerne med sentrale emner både fra det personlige og fra det offentlige 
domenet i læreplanen.

Gjennom hovedpersonene i Min norsk møter deltakerne ulike familieformer og boforhold. De blir kjent 
med noen viktige institusjoner og vanlige aktiviteter i nærmiljøet. Gjennom tekst og bilder jobber delta-
kerne med ord og fraser de trenger for å samtale om egen familie og personer de kjenner, om boforhold 
og nærmiljø. De jobber også med å mestre vanlige kommunikasjonssituasjoner i hverdagen, som å gå på 
besøk, få invitasjon til en barnebursdag eller til et sosialt arrangement på jobben.
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Familie og venner
Mål og vektlegging
I delemnet Familie og venner skal deltakerne på A1-nivå kunne fortelle enkelt om seg selv og personer 
de kjenner, både i Norge og i hjemlandet. De muntlige aktivitetene er derfor viktigst. På A2-nivå er sam-
funnsorientering også et svært aktuelt perspektiv. I Norge møter deltakerne en rekke ulike familie- og 
boformer. Det er et mål at deltakerne kan bruke en rekke uttrykk og setninger for å fortelle om familie og 
venner.

Aktivere forkunnskaper
Bildene på startsiden viser fire av hovedpersonene med sine nærmeste. De speiler noe av mangfoldet av 
familieformer i samfunnet: Selam er alenemor med tre barn, Nora og Imad er gift og har to barn, Leo er 
kjæreste med Bente, og Amir er enslig og har kommet til Norge alene. I likhet med hovedpersonene er del-
takernes livssituasjoner også forskjellige, og for noen kan egen familie være et vanskelig emne å snakke om. 
Derfor legger Min norsk opp til at man også kan snakke om venner som betydningsfulle personer i hverda-
gen.

Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med startsiden. Ved å snakke om bildene og ord de kan knyttet til fami-
lie og venner, kan deltakerne få aktivert forkunnskapene sine og få en god start på arbeidet med deltemaet.
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Nedenfor følger en kort oversikt over æringsmål og grammatiske emner som Min norsk legger opp til å 
jobbe med i deltemaet Familie og venner. Tekstboka, arbeidsboka og Smart Øving bidrar på hver sin måte til 
at deltakerne får jobbet med emnene under. I Smartboka kan deltakerne også lytte til alle tekstene i tekst-
boka. Smartbok A1 for spor 1–2 inneholder i tillegg egne lytteøvelser – dialoger – til utvalgte bilder. I Smart 
Tavle finner du også hele tekstboka med lyd, arbeidsboka samt et rikholdig tavlerom med bilder, konkreter 
og aktiviteter til bruk i klasserommet.

Muntlige læringsmål
A1
• å fortelle om egen familie
• å stille og svare på enkle spørsmål om personlige forhold
• å samtale om familie og venner
• å gi uttrykk for følelser som glede, stolthet og savn
• å gratulere noen

A2
• å fortelle om egne opplevelser før og nå
• å samtale om ulike familieformer og ansvar for familien
• å snakke om likheter og forskjeller mellom familieliv i Norge og hjemlandet
• å gi uttrykk for egne tanker og meninger

Skriftlige læringsmål
A1
• å lese og forstå meldinger om hverdagslige hendelser i en familie
• å skrive en kort gratulasjonshilsen
• å fylle ut et skjema med personopplysninger og sivilstand
A2
• å søkelese etter informasjon i tekster
• å lese og forstå enkle saktekster som faktatekst og intervju
• å lage et kort intervju
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Grammatikk i kontekst
A1
• substantiv: entall og flertall av familieord
• eiendomsord
• verb i presens: er, har, heter, bor
• spørreord: hvem, hva, hvor, hvor mange
• ordstilling i spørsmål med og uten spørreord
• ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S – V
A2
• substantiv: entall og flertall av familieord
• eiendomsord
• verb i presens
• noen vanlige verb i fortid: være, ha, lære, bo, hjelpe

I Smart Øving jobber deltakerne med
A1
• å lytte og forstå ord og enkle samtaler om nær familie
• å lese og forstå ord og enkle tekster om nær familie
• ubestemt form entall og flertall av familieord
• ordstilling i enkle fortellende setninger med konjunksjonen og
A2
• å lytte og forstå samtaler om slekt, familierelasjoner og familieformer
• å lese og forstå enkle tekster om slekt, familierelasjoner og familieformer
• å kategorisere familieord etter kjønn
• bestemt form entall og flertall av familieord
• ordstilling i enkle fortellende setninger med konjunksjonene og, eller, men og for

9



Hjemme
Mål og vektlegging
Kompetansemålene for dette deltemaet er dels muntlige, dels skriftlige. Deltakerne skal kunne snakke og 
samtale om egen bolig og om boforhold, og det er allerede på A1-nivå naturlig å jobbe med vokabular både 
knyttet til boligtyper, rom, møbler og vanlige arbeidsoppgaver i hjemmet.

Det å skulle skaffe seg en bolig er en svært relevant situasjon for deltakerne. De fleste har behov for selv å 
kunne finne seg en bolig og lese og forstå nøkkelinformasjon om boliger. Slik informasjon er for eksempel 
leieavtaler, datoer, tall og priser. De trenger også digital kompetanse for å kunne lete etter en bolig på for 
eksempel finn.no. Annonsetekster og leieavtaler er kompliserte tekster med mye informasjon. Det er derfor 
viktig å hjelpe deltakerne til å forstå sentrale begreper og finne fram til nøkkelinformasjonen de trenger. På 
A1-nivå handler det om så grunnleggende ting som å forstå forskjellen på ordene å eie og å leie.

Aktivere forkunnskaper
Bildene på startsiden viser fire situasjoner fra hverdagen i hjemmet i fire ulike familier. Vi ser eksempler 
på både måltider, husarbeid, egenaktiviteter og det å ha besøk. Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med 
bildene på startsiden. Ved å snakke om bildene kan deltakerne få aktivert forkunnskapene sine og slik få en 
god start på arbeidet med deltemaet.
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Muntlige læringsmål
A1
• å fortelle om egen bolig og boligtyper i nærmiljøet
• å stille og svare på enkle spørsmål om personlige forhold
• å samtale om boligtyper, rom, møbler og husarbeid
• å gi uttrykk for hva man liker og ikke liker, og hva man pleier å gjøre
A2
• å snakke om å være på boligjakt
• å vise interesse for en bolig og snakke med en utleier
• å fortelle hvor noe står

Skriftlige læringsmål
A1
• å lese og skrive ord for boligtyper, rom og møbler
• å bruke noen adjektiver for å beskrive en bolig
• å lese og forstå et enkelt oppslag om loppemarked
A2
• å lese og forstå en boligannonse
• å lese og forstå viktige begreper knyttet til utleie
• å skrive en tekst om bolig
• å skrive setninger med noen adjektiver og preposisjoner

Grammatikk i kontekst
• substantiv: navn på boligtyper, rom og møbler
• verb for aktiviteter i hjemmet: rydde, støvsuge, vaske osv.
• verbene liker/pleier + infinitiv
• adjektiv, motsetninger: gammel – ny, stor – liten, mørk – lys
• kvantorer: mange, noen, få, ingen
• preposisjoner som forteller hvor noe er plassert
• ordstilling i spørsmål med og uten spørreord

I Smart Øving jobber deltakerne med
A1
• å lytte og forstå ord og enkle samtaler om bolig og dagligdagse aktiviteter i hjemmet
• å lese og forstå ord og enkle tekster om bolig og dagligdagse aktiviteter i hjemmet
• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst knyttet til bolig
• å velge og skrive inn riktig form av adjektiv i setninger om bolig
• ordstilling i enkle fortellende setninger om bolig og dagligdagse aktiviteter i hjemmet
A2
• å lytte og forstå enkle samtaler om hjemmet, husarbeid og oppussing og om å eie/leie en bolig
• å lese og forstå enkle tilrettelagte og autentiske tekster om bolig
• å velge og skrive inn ord som beskriver bolig i setninger
• å velge og skrive inn riktig form av adjektiv i setninger om bolig
• ordstilling i enkle fortellende setninger om bolig og dagligdagse aktiviteter i hjemmet
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I nabolaget
Mål og vektlegging
I dette deltemaet utvides perspektivet fra eget hjem til fellesskapet man er en del av i nærmiljøet. Gjen-
nom bilder og tekst jobber deltakerne her med å sette ord på og snakke om vanlige steder og institusjoner 
i nærmiljøet, som matbutikk, lekeplass, skole, bibliotek og svømmehall. Deltemaet gjør også deltakerne 
kjent med aktiviteter som er vanlige i et nærmiljø. Det gjør at deltemaet gjerne kan ses i sammenheng med 
deltemaet Fritid.

Deltemaet legger også vekt på fellesskapet i borettslaget som en del av nærmiljøet. Det å forstå for ek-
sempel hva en dugnad er, og forventningene om at alle bidrar på en dugnad, kan hjelpe deltakerne til å ta 
del i fellesskapet i nabolaget sitt. Av språkferdigheter er det å kunne lese og forstå oppslag i et borettslag, 
f.eks. om kildesortering, husregler eller dugnad, svært relevant. Det er viktig for deltakerne å forstå hvordan 
ordningene for kildesortering er i sitt lokalmiljø. Derfor har Min norsk dette med på en enkel måte gjennom 
symboler og enkle ord og begreper allerede på A1-nivå.

Aktivere forkunnskaper
Bildene på startsiden viser fire hverdagslige situasjoner og steder i et nabolag. Bildene er ment å sette del-
takerne i gang med å hente fram ord på steder, institusjoner og aktiviteter i nabolaget som de allerede kan. 
Ved å snakke om bildene i fellesskap kan deltakerne både få aktivert forkunnskapene sine og trolig lære nye 
ord allerede før de jobber med tekstene i deltemaet. Bildene gir smakebiter på hva deltemaet handler om, 
og forbereder deltakerne på arbeidet med tekstene.
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Muntlige læringsmål
A1
• å ha enkle samtaler om steder og institusjoner i nærmiljøet
• å gi uttrykk for hva man liker og savner ved nabolaget sitt
• å gi uttrykk for hva man pleier å gjøre
• å spørre om hjelp og takke for hjelpen
• å tilby hjelp og spørre om å låne
A2
• å fortelle om steder og aktiviteter i nærmiljøet
• å snakke om naboer og fellesskap, f.eks. ved dugnad og flytting
• å fortelle om egne opplevelser i nåtid og fortid
• å snakke om likheter og forskjeller mellom Norge og hjemlandet

Skriftlige læringsmål
A1
• lese og forstå enkle oppslag om aktiviteter i nærmiljøet
• å lese og forstå en enkel tømmeplan og sorteringsveileder for søppel
A2
• lese og forstå oppslag om aktiviteter i nærmiljøet
• å søke etter informasjon om aktiviteter i nærmiljøet på nettet

Grammatikk i kontekst
A1
• substantiv: navn på institusjoner og steder i nærmiljøet
• substantiv: navn på bl.a. redskaper, sportsutstyr og lesestoff
• verb i presens, bl.a.: bo, være, gå, ligge, trives, sortere, pante
• verb: liker/pleier + infinitiv
A2
• noen verb i fortid: være, bli, høre, fortelle, få, låne

I Smart Øving jobber deltakerne med
A1
• å lytte og forstå ord og enkle samtaler om steder, transport og aktiviteter i nærmiljøet
• å lese og forstå enkle tekster om steder, transport og aktiviteter i nærmiljøet
• å lese og forstå enkle autentiske tekster, f.eks. symboler for kildesortering og skilt
• ordstilling i enkle setninger med stedsadverbialer i sluttfeltet
• å bruke substantiv i ubestemt og bestemt form entall i setninger
A2
• å lytte og forstå enkle samtaler om nærmiljøet
• å lese og forstå enkle tekster om nærmiljøet
• å lese og forstå enkle autentiske tekster, f.eks. skilt og informasjon om kildesortering
• å velge og skrive inn riktig ord i setninger om nærmiljøet
• ordstilling i setninger med foreløpig subjekt og stedsadverbial i sluttfeltet
• å velge riktig preposisjon i noen vanlige stedsuttrykk
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Om deltema Hverdag og fest
Mål og vektlegging
Delemnet Hverdag og fest knytter an til flere av emnene i læreplanen: familiebegivenheter og fritidsaktivi-
teter (A1), og tradisjoner, skikk og bruk og feiringer (A2). I Min norsk jobber deltakerne på A1-nivået med 
begivenheter som de fort vil møte i hverdagen, som å gå på besøk, få besøk og bli invitert i en bursdag. Det 
primære målet er å kunne forstå og bruke vanlige høflighetsfraser, muntlige gratulasjonshilsener og å kunne 
snakke enkelt om sosiale begivenheter. Viktige skriftlige ferdigheter er å kunne lese og svare på invitasjoner.

Disse målene videreføres også på A2-nivået. I tillegg er det her et mål at deltakerne kan fortelle om egne 
opplevelser og delta i samtaler om sosiale begivenheter, tradisjoner, skikk og bruk. Det er da både nærlig-
gende og spennende å utfordre deltakerne til å snakke om likheter og forskjeller mellom feiringer og skikker 
i hjemlandet og i Norge.

Aktivere forkunnskaper
Bildene på startsiden viser fire situasjoner knyttet til sosiale sammenkomster i hverdagen. Vi ser Selam 
som pynter seg til fest, matlaging på grillen, glimt fra en barnebursdag og et enkelt måltid med familie og 
venner. Bildene setter deltakerne på sporet av hva deltemaet handler om, og forbereder dem på arbeidet 
med tekstene. Vi anbefaler å bruke god tid på å jobbe med bildene. De kan brukes som utgangspunkt både 
til å utvikle ordforråd, lage enkle setninger og gjerne samtale om egne opplevelser og erfaringer, alt etter 
deltakernes språklige nivå.

14

Muntlige læringsmål
A1
• å kunne hilse på gjester
• å kunne takke for besøk og å takke for seg
• å kunne svare på en muntlig invitasjon
• å kunne gratulere og takke for en gave
• å kunne bruke noen høflighetsfraser og passende uttrykk i sosiale sammenhenger
A2
• å kunne bruke flere passende uttrykk og høflighetsfraser i sosiale sammenhenger
• å kunne fortelle om egne opplevelser
• å kunne fortelle om skikker og tradisjoner i hjemlandet
• å kunne gi uttrykk for reaksjoner, meninger og følelser på en enkel måte



Skriftlige læringsmål
A1
• å lese og forstå en enkel invitasjon
• å svare på en invitasjon
• å skrive en enkel invitasjon
• å skrive et enkelt gratulasjonskort og takkekort
A2
• å lese og forstå en invitasjon
• å lese og forstå et oppslag om en sosial sammenkomst

Grammatikk i kontekst
A1
• ordstilling og bruk av spørreord i spørsmål med spørreord
• ordstilling i spørsmål uten spørreord
• interjeksjoner og noen faste uttrykk
• setninger med formelt subjekt, f.eks. Det er hyggelig; Det er siste skoledag.
A2
• verb i presens om nåtid
• verb i presens og i presens futurum om framtid
• verb i preteritum og presens perfektum om fortid
• setninger bundet sammen med konjunksjonene og og men
• leddsetninger med subjunksjonene at og om

I Smart Øving jobber deltakerne med
A1
• å lytte og forstå ord og veldig enkle samtaler om fest og sosiale sammenkomster
• å lese og forstå veldig enkle tekster om fest og sosiale sammenkomster
• å lese og forstå enkle autentiske tekster som invitasjon, gratulasjonskort, takkekort og ønskeliste
• ordstilling i enkle setninger med tidsadverbialer i sluttfeltet.
• velge og skrive riktig verb i presens i setninger om fest og sosiale sammenkomster
A2
• lytte og forstå enkle samtaler om fest og sosiale sammenkomster
• lese og forstå enkle tilrettelagte tekster om fest og sosiale sammenkomster
• lese og forstå enkle autentiske tekster i form av ulike invitasjoner
• velge og skrive riktig ord i setninger om fest og sosiale sammenkomster
• ordstilling i setninger med tidsadverbial i forfeltet og evt. et stedsadverbial i sluttfeltet
• velge og skrive riktig verb i preteritum i setninger om fest og sosiale sammenkomster
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