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Arbeid 
En praksisnær og arbeidsrettet opplæring 
Min norsk legger til rette for en praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring og vier stor plass til 

arbeid som tema. Arbeid inneholder tre deltemaer knyttet til ulike bransjer: Salg og service, Helse og 

omsorg og Håndverk og renhold. Gjennom tekster og bilder framhever Min norsk relevante 

kommunikasjonssituasjoner som deltakerne møter i arbeidslivet. Dette gir støtte til å ta språket i 

bruk, enten deltakerne er i jobb, i praksis eller forbereder seg på arbeidslivet. 

Læreplanen har under arbeidslivsdomenet tre innholdspunkter på A1-nivå: yrker som deltakerne 

møter i hverdagslivet, arbeidserfaring og ønsker om arbeid i Norge. På A2-nivå er listen over 

innholdspunkter omfattende. Den går dels på å forberede og støtte deltakerne i egen jobbsøking 

gjennom orientering om yrkesmuligheter, utarbeiding av CV og forberedelse til jobbintervju. Dels 

handler punktene om å forstå hvilke rettigheter og plikter man har som arbeidstaker i Norge, og 

hvordan lover og avtaleverk skaper rammer for arbeidslivet. Dels handler det også om arbeidskultur, 

uformelle regler og forventninger i arbeidslivet. 

Mye av dette stoffet er krevende å sette seg inn i og forstå på A2-nivå. I delemnene, som omhandler 

ulike bransjer, konkretiserer derfor Min norsk emner som arbeidskultur, rettigheter, plikter og HMS 

gjennom eksempler. Det gjør det lettere å forstå de abstrakte begrepene i læreplanen. 

Arbeidsnorsk og arbeidskultur er i tillegg vevd inn i flere av de andre temaene i Min norsk. 

Hovedpersonene er rollemodeller med arbeid eller praksis i ulike yrker. Gjennom dem blir deltakerne 

kjent med både arbeidsoppgaver, vokabular, kommunikasjonssituasjoner, relevante arbeidstekster, 

rettigheter og plikter i arbeidslivet, uformelle regler på arbeidsplassen og prosessen med å søke en 

jobb. 

Det doble perspektivet 
I utvalget av yrker og kommunikasjonssituasjoner legger Min norsk vekt på det vi kaller «det doble 

perspektivet». Det vil si at tekstene og situasjonene skal være aktuelle både fra et perspektiv som 

yrkesutøver og fra et kunde- eller brukerperspektiv. Det gjør at det enkelte deltemaet ikke bare er 

aktuelt for deltakere som er i, eller ønsker seg inn i, yrker innenfor den bransjen deltemaet 

omhandler. Det er aktuelt for alle deltakerne fordi det gir kjennskap til yrker, arbeidsplasser og 

kommunikasjonssituasjoner vi alle møter i dagliglivet. For eksempel vil noen deltakere ønske å jobbe 

i en barnehage, mens andre – og langt flere – vil ha behov for å kommunisere med de ansatte i en 

barnehage fordi de selv er foreldre. På samme måte vil noen deltakere ønske å jobbe som 

butikkmedarbeider, mens vi alle vil ha behov for å kommunisere med butikkmedarbeidere fordi vi er 

kunder.  

Tett på læreplanen 
Min norsk ligger tett på kompetansemålene i læreplanen, og læringsmålene i alle de tre deltemaene i 

temaet Arbeid bidrar til å dekke læreplanmålene. På A2-nivå har læreplanen en rekke 

kompetansemål til de ulike språkferdighetene som nevner arbeid direkte: 
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• kan fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker på en enkel måte 

• kan delta i enkle samtaler om praktiske gjøremål og rutinepregede arbeidsprosesser i kjent 

kontekst 

• kan gi og ta imot enkle tilbakemeldinger i forbindelse med arbeid eller skole 

• kan i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person, når det 

snakkes langsomt og tydelig på et direkte og ikke altfor vanskelig språk 

• kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til egen arbeidssituasjon 

• kan lese og forstå instrukser, oppskrifter og veiledninger som er enkelt formulert 

• kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og arbeidserfaring, både på papir 

og digitalt 

• kan skrive en enkel CV 

I tillegg er det nærliggende å knytte flere andre læringsmål til temaet arbeid selv fordi teksttyper 

eller språkhandlinger som nevnes i kompetansemålet, er vanlige i arbeidslivet, for eksempel: 

• kan få med seg hovedinnholdet i korte, enkle beskjeder og meldinger, hvis det snakkes 

langsomt og tydelig 

• kan fortelle enkelt om opplevelser og hendelser 

• kan formidle hovedinnholdet i en enkel beskjed eller instruks og takle et begrenset antall 

enkle oppfølgingsspørsmål 

• kan formidle enkel informasjon og gi en kort, enkel rapport i en kjent kontekst 

• kan finne fram til og skille ut spesifikk informasjon i en liste eller en enkel oversikt, 

både på papir og digitalt 

 

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 tre 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 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.  
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Salg og service 
Mål og vektlegging  
I tråd med læreplanen ligger vekten på A1-nivå på å sette navn på og snakke om ulike yrker og 

arbeidsoppgaver. Det er viktig både sett fra hverdagsperspektivet – alle yrkene i deltemaet er yrker 

deltakerne møter i hverdagen. Dermed vil de ofte ha behov for å kunne kommunisere med ansatte i 

disse yrkene. Samtidig vil mange av deltakerne ha arbeidserfaring fra yrker innenfor salg og service, 

og andre vil ønske eller få tilbud om en jobb eller praksis i salg- og servicesektoren. Det å kunne 

snakke om yrker og arbeidsoppgaver hjelper dem derfor å sette ord på egne arbeidserfaringer eller 

ønsker om arbeid i Norge.  

Min norsk har også med noen eksempler på tekster fra arbeidsplassene. Det kan være alt fra en 

reklameplakat til enkle instrukser for en arbeidsoppgave. Disse tekstene svarer til kompetansemål fra 

læreplanen som går på å kunne «gjenkjenne kjente navn, kjente ord og svært enkle fraser i enkle 

oppslag i de vanligste hverdagssituasjonene»; eller å kunne «lese og forstå kjente ord og svært enkle 

setninger, for eksempel i enkle beskjeder, skjemaer og oppslag og i enkle meldinger i e-post og på 

sms».  

På A2-nivået fortsetter man arbeidet med å kunne sette ord på og snakke om ulike yrker og 

arbeidsoppgaver innen salg- og servicesektoren. I tillegg bidrar deltemaet til å dekke 

innholdspunktene under arbeidslivsdomenet i læreplanen, som jo ikke er knyttet til noen spesiell 

bransje. Både gjennom bilder, fortellende tekst, dialoger og autentiske tekster gir Salg og service 

konkrete eksempler på norsk arbeidskultur, på de rettighetene og pliktene man har som 

arbeidstaker, på jobbsøkingsprosessen, på roller, forventninger og uformelle regler i arbeidslivet, og 

på hva HMS betyr i praksis.  

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Startsiden gir noen glimt fra ulike yrker innenfor salg- og servicesektoren. Hovedbildet viser Selam i 

samtale med en kunde. Selam har praksis som butikkmedarbeider i en dagligvarebutikk. Nora har 

praksis i en kantine, og vi ser henne i samtale med en kollega. Leo har deltidsjobb i en kiosk, og på 

bildet står han i kassa i samtale med en kunde. Vi ser også Imad som serverer mat til en familie i 

restauranten der han jobber.  

Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Gode spørsmål å ta utgangspunkt i 

er: Hvem er det? Hva gjør de? Hvor er de? Hva ser du? Hvilket yrke har de? Ved å snakke om det de 

ser på bildene, aktiverer deltakerne ordforrådet sitt og setter navn på noen yrker og arbeidsoppgaver 

de vil møte i tekstene i deltemaet. 
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Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære navn på noen yrker innen salg- og servicesektoren 

• å lære navn på noen arbeidsoppgaver innen salg- og servicesektoren 

• å spørre om hjelp og å tilby hjelp 

• å bruke noen dagligdagse fraser i samtaler mellom kunder og ansatte innen salg og service 

A2  

• å lære navn på yrker, arbeidsoppgaver og redskaper innen salg- og servicesektoren 

• å lære ord knyttet til stillinger, arbeidstid og arbeidsmiljø 

• å lære viktige begreper knyttet til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 

• å snakke om arbeidsoppgaver  

• å fortelle om egne erfaringer og opplevelser 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå et tilbud 

• å lese og forstå noen enkle tekster knyttet til arbeidssituasjoner 

A2  

• å lese og forstå noen enkle tekster knyttet til arbeidssituasjoner 
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• å lese og forstå merking av holdbarhet på matvarer 

• å lese og forstå enkle tekster om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 

• å lese og forstå enkle tekster om stillinger, arbeidstid og arbeidsmiljø 

• å lese og forstå en enkel faktatekst 

 Grammatikk i kontekst  
A1  

• substantiv: navn på yrker 

• verb i presens for arbeidsoppgaver 

• modalverb i presens + infinitiv: må, vil, skal, kan 

• ordstilling i enkle spørsmål med og uten spørreord 

• ordstilling i enkle helsetninger 

• konjunksjoner: ord og setninger bundet sammen med og 

A2  

• substantiv: navn på flere yrker og stillinger 

• verb i presens for arbeidsoppgaver 

• modalverb i presens + infinitiv: må, vil, skal, kan 

• verbaluttrykk, f.eks. å være tidlig ute, å ta initiativ 

• ordstilling i enkle spørsmål 

• 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 yrker, arbeidssted og utstyr innen salg og service 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om yrker, arbeidssted og noen få arbeidsoppgaver 

• å lese og forstå ord knyttet til yrker, arbeidssted og utstyr innen salg og service 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om yrker, arbeidssted og noen få 

arbeidsoppgaver 

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk arbeidstekst fra butikker og kantine/kafé/bakeri 

• ordstilling i en enkel helsetning (S-V-P/O-A) for å kunne fortelle om yrker og arbeidssteder 

innen salg og service 

• å velge og skrive inn riktig form av substantiv i entall og flertall, bestemt og ubestemt form 

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om ulike yrker, arbeidssteder og arbeidsoppgaver innen salg 

og servicebransjen 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om ulike yrker, arbeidssteder, arbeidserfaringer og 

arbeidsoppgaver innen salg- og servicebransjen 

• å lese og forstå en enkel autentisk arbeidstekst fra butikk og kantine 

• å lese og velge riktig ord i tekster om ulike yrker, arbeidssteder og arbeidsoppgaver innen 

salg- og servicebransjen 
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• å velge og skrive riktig ord i tekster om ulike yrker, arbeidssteder og arbeidsoppgaver innen 

salg- og servicebransjen 

• ordstilling i spørrende helsetning uten spørreord (V-S O- A) 

• å velge og skrive rett form av verb i nåtid og fortid 
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Helse og omsorg 
Mål og vektlegging  
På samme måte som i de andre deltemaene i temaet Arbeid ligger vekten på A1-nivå på å sette navn 

på og å kunne snakke om ulike yrker og arbeidsoppgaver. Det å lære navn på arbeidsoppgaver er 

viktig for at deltakerne skal kunne sette ord på egne arbeidserfaringer eller ønsker om arbeid i Norge. 

Noen deltakere vil ha erfaring fra helse- og omsorgsyrker, andre vil ha erfaring i form av ulønnet 

arbeid gjennom omsorg for barn eller andre familiemedlemmer. Disse erfaringene er en stor ressurs i 

arbeidet med deltemaet, og det er ikke minst viktig å anerkjenne den erfaringen som også ulønnet 

arbeid i hjemlandet eller i Norge innebærer.  

På A2-nivået fortsetter arbeidet med å sette ord på og snakke om arbeidsoppgaver i ulike yrker innen 

helse- og omsorgssektoren. Min norsk legger også vekt på at deltakerne skal bli kjent med relevante 

teksttyper på arbeidsplassen, for eksempel rapporter.  

I tillegg bidrar deltemaet til å dekke innholdspunktene under arbeidslivsdomenet i læreplanen, som 

jo ikke er knyttet til noen spesiell bransje. Gjennom bilder og ulike teksttyper gir Helse og omsorg 

konkrete eksempler på norsk arbeidskultur, på rettigheter og plikter man har som arbeidstaker – 

deriblant taushetsplikten – og på roller, forventninger og uformelle regler i arbeidslivet.  

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Startsiden gir noen glimt fra ulike yrker innenfor helse- og omsorgssektoren. Hovedbildet viser en 

hverdagssituasjon fra en barnehage. Leos kjæreste Bente er barnehagelærer, og gjennom henne blir 

deltakerne kjent med barnehagen som arbeidsplass. Ett av de små bildene er også fra barnehagen, 

der en mor kommer for å levere sønnen sin om morgenen, og de blir møtt av en av de ansatte. 

Videre ser vi Wioletta som hjelper en eldre mann med å ta på strømper. Wioletta jobber i 

hjemmetjenesten og er i verket en person som synliggjør hvordan norske helsetjenester er organisert 

ved at en del omsorgstjenester foregår i hjemmet. Nederst ser vi Karoline, som er sykepleier. Hun 

jobber på et sykehjem, og på bildet måler hun blodtrykket på en av beboerne der. 

Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Gode spørsmål å ta utgangspunkt i 

er: Hvem er det? Hva gjør de? Hvor er de? Hva ser du? Hvilket yrke har de? Ved å snakke om det de 

ser på bildene, aktiverer deltakerne ordforrådet sitt og setter navn på noen yrker og arbeidsoppgaver 

de vil møte i tekstene i deltemaet. 
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Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære navn på noen yrker innen helse- og omsorgssektoren 

• å lære navn på noen arbeidsoppgaver innen salg- og servicesektoren 

• å bruke noen dagligdagse fraser i samtaler mellom foreldre og ansatte i barnehagen 

• å spørre hvordan noen har det, og hva de trenger eller har lyst til 

A2  

• å lære navn på yrker, arbeidsoppgaver og aktiviteter innen helse- og omsorgssektoren 

• å lære ord og uttrykk for vakter i vanlige vaktordninger i helse- og omsorgssektoren 

• å snakke om arbeidsoppgaver og aktiviteter 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå navn på noen yrker innen helse- og omsorgssektoren 

• å lese og forstå navn på noen arbeidsoppgaver innen salg- og servicesektoren 

• å lese og forstå noen enkle tilrettelagte tekster om dagligdagse arbeidssituasjoner 

A2  

• å lese og forstå en enkel arbeidstekst, bl.a. en rapport 

• å lese og forstå enkle informative tekster, bl.a. om stillinger og arbeidstid 
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• å lese og forstå en enkel faktatekst 

 Grammatikk i kontekst  
A1  

• substantiv: navn på yrker og arbeidssteder 

• verb i presens for arbeidsoppgaver 

• noen dagligdagse fraser i imperativ 

• ordstilling i enkle spørsmål med og uten spørreord 

• ordstilling i enkle helsetninger 

A2  

• substantiv: navn på flere yrker og stillinger 

• verb i presens for arbeidsoppgaver 

• verbaluttrykk, f.eks. å bry seg om, å gi omsorg 

• 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 yrker, arbeidssted og utstyr innen helse og omsorg 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om yrker, arbeidssted og noen få arbeidsoppgaver 

• å lese og forstå ord knyttet til yrker og arbeidssted innen helse og omsorg 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om arbeidserfaring og noen få 

arbeidsoppgaver innen helse og omsorg 

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk arbeidstekst knyttet til helse- og omsorgsyrker 

• ordstilling i en enkel helsetning (S– V– A) om yrker innen helse og omsorg  

• å velge og skrive inn substantiv i entall og flertall 

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om ulike yrker og arbeidsoppgaver innen helse- og 

omsorgssektoren 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om ulike arbeidserfaring og arbeidsoppgaver innen 

helse- og omsorgssektoren 

• å lese og forstå en enkel autentisk arbeidstekst knyttet til helse- og omsorgsyrker 

• å lese og velge riktig ord i tekster om arbeidserfaring og arbeidsoppgaver fra helse- og 

omsorgsyrker 

• å velge og skrive riktig ord i tekster om arbeidserfaring og arbeidsoppgaver fra helse- og 

omsorgsyrker 

• ordstilling i spørrende helsetning uten spørreord (V– S– O– A) 

• å velge og skrive rett tid av verbet i nåtid og fortid 
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Håndverk og renhold 
Mål og vektlegging  
På A1-nivå legger Min norsk vekt på at deltakerne skal lære navn på ulike håndverksyrker og 

arbeidsoppgaver. Det hjelper deltakerne å sette ord på egne arbeidserfaringer eller ønsker om arbeid 

i Norge, som er delmål for muntlige ferdigheter i læreplanen.  

I håndverksbransjen er det å ivareta arbeidernes sikkerhet på arbeidsplassen et svært viktig aspekt. 

Derfor er også ord og bilder av verneutstyr en del av det deltakerne møter i deltemaet, som konkrete 

eksempler på HMS i arbeidslivet.  

På A2-nivået fortsetter arbeidet med å kunne snakke om arbeidsoppgaver i ulike yrker innenfor 

håndverk og renhold. En del verktøy er også tatt med – verktøy som man gjerne også bruker som 

privatperson i det daglige vedlikeholdet av eget hjem.  

Min norsk har også med noen eksempler på relevante teksttyper på arbeidsplassen. Slike tekster kan 

være alt fra et enkelt skilt som varsler om anleggsområde og gir påbud om bruk av verneutstyr, til en 

arbeidsinstruks eller plan for arbeidet.  

I tillegg bidrar deltemaet til å dekke innholdspunktene under arbeidslivsdomenet i læreplanen, som 

jo ikke er knyttet til noen spesiell bransje. Gjennom bilder og ulike teksttyper gir Håndverk og renhold 

konkrete eksempler på norsk arbeidskultur, på rettigheter og plikter man har som arbeidstaker, på 

HMS på arbeidsplassen og på roller, forventninger og uformelle regler i arbeidslivet.  
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Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Startsiden gir noen glimt fra tre yrker innenfor håndverk og renhold. Hovedbildet viser Amir som får 

opplæring av en kollega i arbeidsoppgaver som renholder. På de små bildene ser vi øverst Ole, 

Karolines mann, som er tømrer. De to bildene under viser Jan, som er rørlegger.  

Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Gode spørsmål å ta utgangspunkt i 

er: Hvem er det? Hva gjør de? Hvor er de? Hva ser du? Hvilket yrke har de? Ved å snakke om det de 

ser på bildene, aktiverer deltakerne ordforrådet sitt og setter navn på noen yrker og arbeidsoppgaver 

de vil møte i tekstene i deltemaet. 

  

Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære navn på noen håndverksyrker  

• å lære navn på noen arbeidsoppgaver innen håndverk og renhold  

• å snakke om arbeidserfaring og ønsker om arbeid i Norge 

A2  

• å lære navn på yrker, arbeidsoppgaver innen håndverk og renhold  

• å lære noen navn på verktøy og redskaper 

• å lære ord knyttet til stillinger, arbeidstid og arbeidsmiljø 
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• å lære viktige begreper knyttet til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 

• å snakke om arbeidsoppgaver  

• å fortelle om egne erfaringer og opplevelser 

 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå navn på noen yrker innen arbeidsoppgaver innen håndverk og renhold 

• å lese og forstå navn på noen arbeidsoppgaver innen håndverk og renhold 

• å lese og forstå noen enkle tekster knyttet til arbeidssituasjoner 

A2  

• å lese og forstå noen enkle tilrettelagte tekster knyttet til arbeidssituasjoner 

• å lese og forstå en enkel arbeidstekst, f.eks. skilt, arbeidsinstruks eller -plan 

• å lese og forstå en enkel tekst om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 

• å lese og forstå en enkel faktatekst 

 

Grammatikk i kontekst  
A1  

• substantiv: navn på yrker 

• verb i presens for arbeidsoppgaver, bl.a.: jobber, bygger, reparerer, samarbeider, monterer 

• ordstilling i enkle spørsmål 

• ordstilling i enkle helsetninger 

• konjunksjoner: ord og setninger bundet sammen med og 

A2  

• substantiv: navn på flere yrker og stillinger, på redskaper og verktøy 

• verb i presens for arbeidsoppgaver 

• modalverb i presens + infinitiv: må, vil, skal, kan 

• noen partikkelverb, f.eks.: å tørke av, å fylle på, å fylle ut, å ta ut, å sette inn, å sette på 

• noen verb i fortid 

• ordstilling i enkle spørsmål 

• 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 yrker og arbeidssteder innen renhold og andre håndverksyrker 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om yrker, arbeidssted og noen få arbeidsoppgaver 

• å lese og forstå ord knyttet til yrker og arbeidssteder innen renhold og andre håndverksyrker 



  Arbeid 
 

  

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om yrker, arbeidssteder, noen få 

arbeidsoppgaver, verktøy og hjelpemidler/redskaper  

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk arbeidstekst 

• ordstilling i en enkel helsetning om yrker og arbeidssteder innen renhold og andre 

håndverksyrker 

• å velge og skrive inn riktig substantiv i setninger om renhold og andre håndverksyrker 

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om arbeidserfaring og arbeidsoppgaver i relevante 

arbeidssituasjoner innen renhold og andre håndverksyrker 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om arbeidserfaring og arbeidsoppgaver innen 

renhold og andre håndverksyrker  

• å lese og forstå en enkel autentisk arbeidstekst fra renhold og andre håndverksyrker 

• å lese og velge riktig ord i tekster om ulike yrker, arbeidssteder og arbeidsoppgaver innen 

renhold og andre håndverksyrker  

• å velge og skrive riktig ord i tekster om ulike yrker, arbeidssteder og arbeidsoppgaver innen 

renhold og andre håndverksyrker 

• ordstilling i enkel helsetning i fortid (perfektum) (S – V – O – A) 

• å velge og skrive rett form av verb i nåtid og fortid



  Arbeid 
 

  

 


