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Dagligliv og økonomi  
 

Temaet Dagligliv og økonomi inneholder fire deltemaer: Min dag, Mat, Klær og sko og Personlig 

økonomi. I dette temaet jobber deltakerne med sentrale emner både fra det personlige domenet i 

læreplanen.  

Viktig å jobbe med er blant annet dagligdagse kommunikasjonssituasjoner i en matbutikk og i en 

klesbutikk. Deltakerne skal lære å be om hjelp og informasjon når de handler, og å fortelle om 

hverdagslige gjøremål. De trenger også å øve på å lese og forstå viktige hverdagstekster som de 

møter på ulike arenaer gjennom en dag. Eksempler på slike tekster er tilbudsplakater, kvitteringer, 

fakturaer, beskjeder de får på SMS om tidspunkt for en avtale, eller hentemeldinger for en 

postpakke. 
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Min dag 
Mål og vektlegging  
I delemnet Min dag skal deltakerne på A1-nivå kunne fortelle enkelt om daglige gjøremål. Det er 

naturlig å jobbe med ulike tidsuttrykk og klokka i tilknytning til de daglige gjøremålene. Et godt 

utgangspunkt for å snakke om daglige gjøremål er spørsmålene «Hva gjør du?», «Når gjør du det?» 

og «Hvor ofte gjør du det?».  

På A1-nivå legger Min norsk opp til at de skal kunne bruke presens både om en nåtidig handling og 

om noe som skjer ofte eller regelmessig. De lærer også å bruke presens pluss infinitiv ved å snakke 

om hva de pleier å gjøre, liker å gjøre og har lyst til å gjøre. På A2-nivå er det et mål at deltakerne 

også skal kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser i fortid. Derfor møter de i tekstene på 

A2-nivå også tekster med verb i fortid. 

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Bildene på startsiden av Min dag viser fire hverdagslige situasjoner fra hverdagen: å løpe etter 

bussen, å prate med en venninne som er på besøk, å stikke innom kiosken for å handle, og å 

samarbeide med andre på skolen. 

Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Ved å snakke om bildene og bruke 

ord de allerede kan knyttet til dagligdagse aktiviteter, aktiverer deltakerne forkunnskapene sine og 

får en god forberedelse til arbeidet med tekstene i deltemaet.  

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

legger opp til å jobbe med i Min dag. 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 lyttetekster – dialoger – til utvalgte bilder.  

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

med bilder, konkreter og aktiviteter til bruk i klasserommet.  

Muntlige læringsmål  
A1  

• å fortelle om en vanlig dag 

• å stille og svare på enkle spørsmål om hva, når og hvor ofte man gjør noe 

• å bruke klokkeslett og vanlige ord og uttrykk for tid 

• å gi uttrykk for hva man liker og pleier å gjøre 

• å gjøre en avtale om å møtes 

A2  

• å fortelle om egne opplevelser før og nå 
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• å samtale om hverdagslige aktiviteter og hendelser 

• å beskrive gjenstander vi omgir oss med 

• å gi uttrykk for egne tanker og meninger 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå navn på ukedager og måneder 

• å lese og forstå enkle beskjeder på SMS og e-post med dag, dato og tidspunkt 

• å lese og forstå enkel informasjon i en kalender 

• å lese og forstå åpningstider 

• å lese og skrive klokkeslett analogt og digitalt 

A2  

• å lese og forstå beskjeder og invitasjoner 

• å lese og forstå en kalender 

• å skrive en kort tekst om hva man gjorde i går 

Grammatikk i kontekst  
A1  

• tidsuttrykk for døgnets tider: om morgenen, om formiddagen osv. (Når …?) 

• tidsuttrykk for dager og uker: i dag, i morgen, i går, på torsdag, neste helg, neste uke (Når …?) 

• uttrykk for tid og rekkefølge: først, etterpå, fra ... til ..., om ... (Når …?) 

• uttrykk for regelmessighet: hver dag, en dag i uka, to dager i uka, noen ganger (Hvor ofte …?) 

• substantiv: en dag, ei uke, ei helg 

• verb i presens for dagligdagse aktiviteter, inkludert noen refleksive verb 

• ordstilling i spørsmål med spørreord: Hva gjør du? Når ...? Hvor ofte ...? 

• ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S - V 

A2  

• en del verb i fortid, bl.a.: være, ha, huske, tenke, glemme 

• modalverb i ulike verbtider: skulle, måtte, kunne 

• helsetninger knyttet sammen med og 

• enkle leddsetninger 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå ord og enkle samtaler om daglige gjøremål og klokkeslett 

• å lytte og forstå enkle beskjeder og samtaler knyttet til ukedagene og døgnets tider 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om daglige gjøremål 

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst (kalender, beskjeder på sms og e-post) 

• å velge og skrive riktig refleksive pronomen i setninger med refleksive verb 

• ordstilling i setninger om daglige gjøremål med verb i presens pluss infinitiv 
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• ordstilling i setninger om daglige gjøremål med verb i presens pluss infinitiv og 

setningsadverbialet ikke 

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om dagligdagse gjøremål med bruk av ulike tidsuttrykk 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om daglige gjøremål 

• å lese og forstå en enkel autentisk tekst (kalender, beskjeder på sms og e-post) 

• å lese og velge riktig tidsuttrykk i tekster om dagligdagse gjøremål 

• å lese og skrive inn riktig tidsuttrykk i tekster om dagligdagse gjøremål 

• å velge og skrive riktig tid av verbet i fortid i setninger om gjøremål  

• ordstilling i fortellende setninger om daglige gjøremål med verb i presens pluss infinitiv 
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Mat 
Mål og vektlegging  
Mat er sentralt emne med tanke på å mestre kommunikasjonssituasjoner i dagliglivet. Deltakerne har 

behov for å kunne spørre om hjelp i butikken, å lese og forstå informasjon om varer og priser samt å 

forstå uttrykk for mål og vekt. Mattradisjoner er også en viktig del av hverdagen og kulturen vår og et 

flott emne for deltakerne å kunne samtale om.  Et ytterligere perspektiv på emnet er matens 

betydning for helsen vår. Det er med andre ord mye å gripe tak i dette deltemaet! 

På A1-nivå legger vi vekt på å lære navn på en del matvarer og matvarekategorier. Vi har også fokus 

på å lære ord og fraser deltakerne trenger for å samtale med butikkansatte, både når de trenger 

hjelp, og når de skal betale for varer. De lærer også verb knyttet til matlaging og fraser knyttet til 

måltidssituasjoner. 

På A2-nivået jobber vi enda mer med skriftlige mål, ikke minst gjennom å kunne lese og forstå både 

ingredienser og framgangsmåte i oppskrifter. Mål, vekt og navn på ulike typer pakninger berøres på 

A1-nivå, men vektlegges i sterkere grad på A2-nivå. I oppskrifter er imperativ en vanlig verbform, så 

det passer bra å øve på nettopp dette i deltemaet. 
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Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Bildene på startsiden av deltemaet Mat viser mennesker på ulike arenaer, i ulike aldere og 

situasjoner: Hovedbildet er en tydelig handlesituasjon. Videre ser vi et måltid i barnehagen og en 

eldre mann som får servert mat av hovedpersonen Wioletta, som jobber i hjemmetjenesten. Vi ser 

også vennene Amir og Hamid som lager middag sammen. Til sammen åpner bildene for å samtale 

både om matvarer, handling, matlaging og måltider. Hva og hvor pleier du å handle? Hva liker eller 

pleier du å spise? Hvor og når spiser du? Hvem spiser du sammen med? Her er mye å snakke om! 

Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Ved å snakke om bildene og bruke 

ord de allerede kan knyttet til matvarer, handling, matlaging og måltider, aktiverer deltakerne 

forkunnskapene sine og får en god forberedelse til arbeidet med tekstene i deltemaet.  

Muntlige læringsmål  
A1  

• å kunne navn på noen matvarer og matvarekategorier 

• å spørre om hjelp i butikken 

• å forstå og bruke vanlige ord og uttrykk når man skal betale 

• å snakke om matlaging og måltider 

• å kunne bruke vanlige høflighetsfraser og uttrykke egne behov ved måltider 

A2  

• å kunne navn på en rekke matvarer og matvarekategorier 

• å samtale om matvaner og mattradisjoner 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå vareinformasjon  

• å lese og forstå en kvittering 

• å lese og forstå en handleliste 

• å skrive en handleliste og enkel liste over ingredienser 

• å lese og forstå en enkel meny 

• å skrive en enkel beskjed 

A2  

• å lese og forstå ingredienser og framgangsmåte i oppskrifter 

• å lese og forstå betegnelser for mål og vekt 

• å lese og forstå betegnelser for ulike pakningstyper 

• å skrive en oppskrift 

Grammatikk i kontekst  
A1  

• preposisjoner for plassering: over, under, mellom, ved siden av 

• substantiv: navn på matvarer og måltider 

• kategorisering: matvarer i ulike matvarekategorier 
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• verb i presens for matlaging: skyller, kutter, koker, steker, baker, skreller, rører, blander, 

setter i ovnen, dekker på, lager 

• ordstilling i spørsmål med spørreord: Hvor finner jeg …? Hva koster ...? 

• ordstilling i spørsmål uten spørreord: Vil du ha …? Kan jeg få …? Har dere ...? 

• ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S - V 

A2  

• verb i imperativ, f.eks.: bland, ha, hell, lag, pisk, smør, stek, legg, server 

• modalverb: skulle, måtte, kunne 

• noen vanlige verb i fortid 

• helsetninger knyttet sammen med og 

• enkle leddsetninger 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå navn på matvarer, matvarekategorier og måltider og verb for matlaging  

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om mat i dagligdagse situasjoner  

• å lytte og forstå enkle beskjeder og samtaler som omhandler pris, mengde eller antall 

• å lese og forstå navn på matvarer, matvarekategorier, måltider og verb for matlaging  

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om mat i dagligdagse situasjoner  

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst (kvittering, oppskrift, meny, pris) 

• ordstilling i spørsmål knyttet til innkjøp, matlaging og måltider 

• å bruke riktig form av navn på matvarer i setninger om mat  

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om mat i dagligdagse situasjoner  

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om mat i dagligdagse situasjoner 

• å lese og forstå en enkel autentisk tekst (kvittering, oppskrift, meny, pris)  

• å lese og velge riktig ord i tekster om mat  

• å lese og skrive inn riktig ord i tekster om mat  

• ordstilling i negative spørsmål knyttet til innkjøp, matlaging og måltider  

• bruke regelrette og vanlige uregelrette substantiv i bestemt og ubestemt form entall og 

flertall i setninger om mat   
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Klær og sko 
Mål og vektlegging  
Som i deltemaet Mat er viktige læringsmål i dette deltemaet å kunne spørre om hjelp i butikken samt 

å lese og forstå vareinformasjon, priser, bytteregler og annen relevant informasjon i rollen som 

kunde. Disse læringsmålene er dels muntlige og dels skriftlige. I tillegg er det et stort vokabular å 

jobbe med både når det gjelder navn på klesplagg, farger, størrelser og materialer samt for vask og 

stell av klær. 

Kunnskap om hvordan man bør kle seg i forhold til vær og årstider er et viktig samfunnsorienterende 

emne. Det å snakke om klær og tradisjoner i hjemlandet og å sammenlikne det med i Norge er 

interessant og gir god trening i å beskrive plagg, farger, materialer osv. Andre emner tekstene 

berører er netthandel og forbruk. 

 

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Bildene på startsiden viser fire ulike situasjoner og steder knyttet til klær og sko. Hovedbildet viser 

Selam og datteren som går gjennom klær etter en pakkeliste. Videre ser vi en påkledningssituasjon i 

barnehagen der Bente jobber, vi ser Amir som mangler lue og votter selv om det er vinter, og vi ser 

Leo prøve vintersko i skobutikken.  
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Ved å snakke om bildene på startsiden i klassen 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.  

Muntlige læringsmål  
A1  

• å kunne navn på noen klesplagg og kategorier av plagg 

• å kunne navn på farger  

• å kunne ord som beskriver størrelser og noen materialer 

• å spørre om hjelp i klesbutikken 

• å forstå og bruke vanlige ord og uttrykk når man skal betale 

• å spørre om å få bytte en vare 

• å snakke om å kjøpe og arve klær 

• å snakke om vask og stell av klær 

A2  

• å kunne navn på en rekke klesplagg og kategorier av plagg 

• å kunne beskrive klær og sko ved hjelp av farger, størrelser og materialer/egenskaper 

• å samtale om klær og forbruk 

• å samtale om netthandel 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå viktig vareinformasjon, f.eks. størrelser  

• å lese og forstå sentral informasjon på en kvittering 

• å lese og forstå et oppslag om salg 

• å lese og forstå vaskesymboler og en vaskeanvisning 

A2  

• å lese og forstå en kvittering 

• å lese og forstå en hentemelding for pakke 

• å lese og forstå en kort faktatekst om forbruk 

Grammatikk i kontekst  
A1  

• adjektiv: navn på farger, liten, stor, trang, kort  

• motsetninger: ny – gammel/brukt, liten – stor  

• substantiv: navn på klesplagg 

• kategorisering: klær i ulike kleskategorier 

• verb i presens for vask og stell av klær: vasker, henger opp, stryker, legger sammen 

• ordstilling i spørsmål uten spørreord: Har dere …? Kan jeg ...? 

• ordstilling i spørsmål med spørreord: Hvor er …? 

• ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S - V 

A2  
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• adjektiv: bøyning etter substantivets kjønn 

• adjektiv: farger og egenskaper for klær og sko: varm, vanntett, fôret 

• motsetninger: tynn – tykk, liten/små – stor/store   

• substantiv: navn på en rekke klesplagg 

• kategorisering: klær i ulike kleskategorier 

• ordstilling i spørsmål med og uten spørreord: Har dere …? Kan jeg ...? Hvor er …? 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå navn på klær, kleskategorier og farger 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om klær og sko 

• å lytte og forstå enkle samtaler som omhandler pris og tilbud 

• å lese og forstå navn på klær og sko, kleskategorier og farger 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om klær og sko  

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst, f.eks. kvittering, størrelser, vaskeanvisning, 

pris og tilbud 

• ordstilling i spørsmål knyttet til innkjøp av klær og sko 

• å skrive riktig form av regelmessige adjektiv til substantiv i ubestemt form entall og flertall i 

setninger om klær og sko  

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om klær og sko 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om klær og sko 

• å lese og forstå en enkel autentisk tekst, f.eks. kvittering, størrelser, vaskeanvisning, pris og 

tilbud  

• å lese og velge riktig ord i tekster om klær og sko 

• å skrive riktig form av spørreordet hvilken i spørsmål om klær og sko 

• å skrive inn riktig subjunksjon i leddsetninger om klær og sko 
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Personlig økonomi 
Mål og vektlegging  
Personlig økonomi er et emne innen det personlige domenet på nivå A2 i læreplanen. I Min norsk har 

vi imidlertid valgt å trekke dette emnet ned også på A1-nivå fordi også deltakere på dette nivået har 

behov for å forstå for eksempel priser og noen grunnleggende begreper som har med personlig 

økonomi å gjøre. Tekstene tar derfor utgangspunkt i naturlige situasjoner fra dagliglivet der 

deltakerne vil møte tall, priser og økonomiske begreper.  

Eksempler på slike situasjoner er å handle i matbutikken eller i klesbutikken, å lese en meny, å 

bestille på restaurant og å lese og forstå en faktura. Deltakerne har også behov for å forstå ulike 

priser knyttet til abonnement på mobiltelefon, og å forstå begreper knyttet til inntekter og utgifter. 

Konkrete situasjoner og eksempler på autentiske tekster gjør de abstrakte begrepene enklere å 

forstå. Derfor er det rikelig av dette både i tekstbøkene, arbeidsbøkene og i Smart Øving. 

 

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Bildene på startsiden viser fire situasjoner knyttet til personlig økonomi i hverdagen. På hovedbildet 

ser vi Selam og datteren som sjekker prisen på et plagg i klesbutikken. På de mindre bildene ser vi 

Leo som vurderer to ulike sko opp mot hverandre i skobutikken. Og vi ser Selam som er på 

biblioteket, der de også har utlån av ski og annet utstyr. Til slutt ser vi en person (Ole) som sjekker en 

kvittering.  
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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 på startsiden. For å aktivisere 

deltakernes ordforråd og forberede dem på arbeidet med deltemaet. Man kan imidlertid også bruke 

bildene til å utvikle ordforrådet videre, til å lage enkle setninger og eventuelt samtale om egne 

opplevelser og erfaringer, alt etter deltakernes språklige nivå.  

Muntlige læringsmål  
A1  

• å spørre om prisen på matvarer 

• å gi uttrykk for om noe er dyrt eller billig 

• å kunne ord og uttrykk knyttet til betaling, som å betale, å låne, å spleise, å spare, å spandere 

• å snakke om hva man har lyst på eller ønsker seg 

A2  

• å kunne ord og uttrykk for avtaler om kjøp 

• å kunne ord og uttrykk for å planlegge økonomien 

• å snakke om inntekter og utgifter 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå priser  

• å lese og forstå uttrykk for tilbud, som før/førpris, nå og prosenttegn for rabatt 

• å lese og forstå forskjellen på pris per stykk, per liter og per kilo 

• å lese og forstå en meny 

• å lese og forstå sentral informasjon på en faktura 

A2  

• å lese og forstå en faktura 

• å lese og forstå et månedsbudsjett 

• å lese og forstå sentral informasjon fra leverandører av abonnementstjenester 

Grammatikk i kontekst  
A1  

• enkle setninger med formelt subjekt: Det er dyrt/billig. 

• motsetninger: dyrt – billig 

•  ordstilling i spørsmål med spørreord: Hva koster …? Hvor finner jeg …? Hvem skal jeg betale 

til? Hvor mye …? Når …? 

• ordstilling i spørsmål uten spørreord: Kan jeg låne …? Skal vi spleise ...? 

• modalverb: kan, skal 

• verb knyttet til økonomi: å betale, å låne, å spandere, å spleise, å spare 

• ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S - V 
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A2  

• substantiv knyttet til dagligdagse inntekter og utgifter, bl.a.: ei lønn, ei barnetrygd, ei husleie, 

ei bostøtte, et lån, en forsikring, kommunale avgifter 

• sammensatte verb, f.eks.: å ha råd til, å ha lyst til 

• noen verb i fortid, bl.a.: få, komme, betale 

• ordstilling i helsetninger 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå ord knyttet til personlig økonomi i dagligdagse situasjoner 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om personlig økonomi i dagligdagse situasjoner 

• å lese og forstå ord knyttet til personlig økonomi i dagligdagse situasjoner 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om personlig økonomi 

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst, f.eks. kvittering, prisinformasjon og tilbud 

• ordstilling i enkle helsetninger knyttet til personlig økonomi 

• å velge og skrive riktig konjunksjon i setninger om personlig økonomi  

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om personlig økonomi, f.eks. om bank, NAV, skatt og bolig 

• å lytte og forstå enkle samtaler om personlig økonomi, f.eks. om lønn, selvangivelse og 

kjøpsbetingelser 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om personlig økonomi 

• å lese og forstå en enkel autentisk tekst, f.eks. kvittering, faktura, nettbank og netthandel 

• å lese og velge riktig ord i tekster om personlig økonomi 

• å velge og skrive inn riktig ord i tekster om personlig økonomi 

• ordstilling i setninger om personlig økonomi som inneholder leddsetninger med 

subjunksjonene at og om 

• å velge og skrive inn riktig form av adjektivene billig og dyr i setninger om personlig økonomi  


