
Tema 1 Et nytt liv (kapittel 10 På vei) 

 

Kompetansemål/Tema: Familierelasjoner, kultur- og fritidsaktiviteter. Dugnad og 17. 

mai. 

Grammatikk: eiendomsord, refleksivt eiendomspronomen sin, genitiv –s, ordenstall, 

årstall 

 Jeg kan: 

 fortelle om min bakgrunn og erfaringer, beskrive familierelasjoner 

 uttrykke lengsel og glede 

 snakke om fritidsaktiviteter 

 forstå og snakke om datoer 

 forstå et kulturprogram og en invitasjon 

 skrive en invitasjon og svare på en invitasjon 

 

 Skriftlig oppgave etter tema 1 (obligatorisk): Fortell om deg og familien 

din eller fortell om en venn og familien/hans hennes. 

 Muntlig presentasjon: Antonio og Iñigo forteller om 17. mai til resten av 

klassen.  

 Uttrykk fra tema 10 

 Repetisjon preteritum (A1) 
 

Tema 2 Helse (kaptittel 11 På vei) 

Kompetansemål/tema: kropp og helse, kosthold.  

 

Grammatikk: verb presens perfektum (ha + partisipp). Synes og tror. At-setninger. 

Tidspreposisjoner (for…siden, i, om). 

 Jeg kan: 

 Snakke om helsa og forklare at jeg er syk/hvor jeg har vondt 

 Ringe og bestille time hos legen 

 Snakke om kosthold (sunn og usunn mat) 

 Samtale om hva jeg har gjort og hva jeg gjør nå (fritidsaktiviteter og 

husarbeid) 

 Fortell hva noen sa eller fortalte. 

 Jeg kan fortelle hva jeg har gjort og når jeg gjorde det. 

 Jeg forstår telefonsamtaler om helse. 

 

Skriftlig oppgave Tema 2 (obligatorisk): Tenker du på helsa? Hva gjør du for å holde 

deg i form? 

Presentasjon tema 2: Kosthold og helse. Lag en presentasjon om forholdet mellom mat 

og helse (Cristina, Andrea og Lydia) 14. januar 2015 

Nettoppgaver til tema 2  

 

Tema 3 Litt om Norge (kapittel 12 i På vei) 

http://pavei-oppgaver.cappelendamm.no/kapittel.html?kap_tid=895793&tid=992667
https://norskcsim.wordpress.com/tag/preteritum/
http://pavei-oppgaver.cappelendamm.no/kapittel.html?kap_tid=895792


Kompetansemål/tema: Fakta om Norge: tall, geografi, topografi, klima, flora og fauna. 

Om kultur og interkulturelle møter. 

Grammatikk: Mange og mye. Stedspreposisjoner. 

Jeg kan:  

 fortelle om klima og natur i Norge (og Spania) 

 snakke om stedet jeg bor på. 

 snakke om interkulturelle erfaringer.  

 lese kart og forstå tall og diagrammer. 

 skrive om opplevelser og ferier. 

Obligatorisk skriftlig oppgave: Du er på ferie i Norge. Skriv et brev til en venn og 

fortell om ferien.  

Presentasjon tema 3: Fortell om et sted i Norge (klima, natur, geografi og kultur). 

 

Tema 4 Slik bor vi (kapittel 13 På vei) 

Kompetansemål/tema: bolig og personlig økonomi. 

Grammatikk: adjektiv: positiv, komparativ og superlativ. Preposisjonsuttrykk og uttrykk 

for plassering.  

Jeg kan: 

 fortelle om boligen min og hva jeg har/ikke har hjemme 

 snakke om ulike boformer (å eie eller å leie) 

 snakke om personlig økonomi og lese diagram.  

 Spørre om veien og forklare hvor steder ligger. 

Obligatorisk skriftlig oppgave: 

Muntlig presentasjon:  

 

Tema 5 Noen å være glad i (kapittel 14 På vei) 

Kompetansemål/tema: om familie og familiemønster. Skikk og bruk. Bruk av nettet 

(nettvett). 

Grammatikk: Som-setninger. Adjektiv i bestemt form.  

Jeg kan: 

 fortelle om familien og spørre andre om familien deres. 

 snakke om sivil status. 

 fortelle om feiringer. 

 uttrykke positive og negative følelser 

 snakke om mål, vekt og lengde 

Obligatorisk skriftlig oppgave: 

Muntlig presentasjon: 



Tema 6 Arbeid: Hva slags jobb har du lyst på? (kapittel 15 På vei) 

Kompetansemål/tema: om arbeidsmarkedet, jobbsøking og CV. Om vikarbyrå og NAV. 

Om arbeidstid og lønn. 

Grammatikk: leddsetninger (tid): da, når, før. Leddsetninger (betingelse/condicion): 

hvis. Sammensatte substantiv. 

Jeg kan: 

 fortelle om arbeidserfaring, planer og ønsker.  

 skrive cv og forstå jobbannonser.  

 gi og ta imot beskjeder. 

Obligatorisk skriftlig oppgave: 

Muntlig presentasjon: 

 

Tema 7 Skole og utdanning (kapittel 16 På vei) 

Kompetansemål/tema: barnehage, skole og utdanningsmuligheter i Norge. 

Utdanningssystemet i Norge. Fag i skolen. 

Grammatikk: ordstilling i leddsetninger. 

Jeg kan: 

 snakke om da jeg gikk i barnehage/på skole 

 fortelle om fag i skolen (hvilke fag jeg likte/ikke likte) 

 snakke om skolen i Norge og Spania 

 snakke i telefonen 

 uttrykke ønsker og planer 

Obligatorisk skriftlig oppgave: 

Muntlig presentasjon: 

 


