Innhold NorskPluss B1
Kapitler
Modul 1 Bolig
A Ny Bolig

B På visning

Tekster

Grammatikk

Drømmen om en
større bolig, en
boligannonse

preposisjoner
ordstilling
adjektivbøyning
substantivbøyning
bestemt eller ubestemt
form
verbbøyning
presens perfektum eller
preteritum, intetkjønn eller
hankjønn
Komparativ og superlativ,
sammenlikning,
verbbøyning
i det siste +
presens perfektum

Gå på visning og gi
bud, regler for leie

Modul 2 Nærmiljø
A Dugnad
Dugnad, sameie,
brannvarsler

B Nærmiljø og
fritid

Friluftsaktiviteter,
korps, loppemarked,
å bli kjent med
nordmenn

Modul 3 Barn og foreldre
A Barn i
Utstyr og rutiner i
barnehage
barnehagen,
barnesanger,
barneregler

B Farsrollen

Nye samlivsformer,
en ny farsrolle,
fødselspermisjon og
fedrekvote

Lytting

Skriving

dialoger
diktat

Langsvar 80-200
ord

Skal eller kommer til å,
indirekte tale
med om eller at,
indirekte tale med
spørreord,
verbbøyning
preteritum,
all, alt, alle, hel, helt, hele
Preposisjoner,
tror/synes,
adjektiv,
kjenne/bli kjent,
ordstilling i leddsetninger,
verbbøyning

Lytteoppgave:
dugnad,
strukturøving
med indirekte
tale

Kortsvar 80-100
ord

Lytteoppgave:
nabobråk,
dialoger

Langsvar 80-200
ord

Infinitiv og presens,
refleksive verb,
uregelmessige verb,
adverb eller adjektiv,
stedsadverb,
tekstbinding,
presentering

Lytteoppgave:
tall og årstall

Beskriv et bilde:
Oppgave 80-100
ord med
eksempel

Sammensatte substantiv,
sammensetninger med
adjektiv og verb, adjektiv
bestemt/ubestemt
adjektivet liten,
familieord,
bli + presens partisipp,

Kortsvar 80-100
ord
Langsvar 80-200
ord

C Likestilling

D En god
barndom

Husmoryrket blir
borte, manns- og
kvinneyrker,
forfattere som tok
opp kvinners
rettigheter,
milepæler for
likestillingen
Omsorg for barn
etter skilsmisse,
fosterhjem og
barnevern

Modul 4 Velferd og eldreomsorg
A Velferd og
Velferdsstaten,
trygd
folketrygden, svart
arbeid, skatt
B Eldreomsorg

Levealder i Norge,
eldreomsorg fra
hjemmehjelp til
sykehjem

C Arbeid i
helsevesenet

Å jobbe på et
sykehjem som
sykepleier eller lege,
eldrebølgen

Modul 5 Utdanning
A Grunnskolen
Å gå i norsk skole,
time- og arbeidsplan,
barnebursdager,
foreldremøter,
skolen før og nå,
romanene Gift og
Jonas, dysleksi,
svømmeopplæring,
leirskole
B Videregående Å ta utdanning som
skole og
voksen i
voksenvideregående skole
opplæring
og høyere utdanning,
Nokut,

bestemt og ubestemt form,
av substantivet,
preposisjoner
Hypotetiske setninger,
sin/si/sitt/sine eller hans/
hennes,
tekstbinding,
jo- jo,
inversjon,
ordstilling

Lytteoppgave:
farsrollen
diktat,
strukturøving
med
sin/sitt/sine/
hans

Beskriv et bilde
80-100 ord

Leddsetninger,
adjektiv, hos/til, inn/inne,
der/dit, gifte seg, bli gift
verbbøyning

Dialoger,
strukturøving
med indirekte
tale

Langsvar 80-200
ord

Ordstilling,
som-setninger,
derfor,
selv om eller likevel
For å, adjektiv som
substantiv, etter/etter
at/etterpå, bestemt form av
komparativ og superlativ,
enda/aller, like/ikke så,
preteritum, presens
partisipp, være/bli, indre,
ytre, øvre, nedre, østre,
vestre, nordre, søndre
Preposisjoner i tidsuttrykk,
Sammenlikningsuttrykk,
presens perfektum
/preteritum,
verbbøyning,
ordstilling i spørsmål,
komparativ, adjektiv som
slutter på -el, -en eller -er,
substantiv som slutter på -el
ordstilling i
spørsmål, spørreord,
synes/tro, noen/noe,
ingen/ingenting,
forskjell/forskjellige,
annerledes, adjektiv flertall,
bestemt eller ubestemt,
tekstbinding, s-passiv,
også/heller
Ordenstall, noen/noe/noen,
ingen/ingenting,
forskjell/forskjellige,
annerledes, da eller nå,
verbbøyning, s-passiv,

Strukturøving
med etter at,
lytteoppgave:
Karin blir 75 år

Lytteoppgave:
eldresenter,
dialoger,
strukturøving
med presens
perfektum og
preteritum

Si din mening:
brev til
kommunen
80 – 100 ord
Kortsvar 80 –
100 ord

Langsvar 80-200
ord

Langsvar 80-200
ord

Lytteøving:
innvandrere tar
høyere
utdanning

Kortsvar 80 –
100 ord

realkompetansevurdering, autorisasjon

Modul 6 Arbeidsliv
A Å søke jobb
Før jobbintervjuet,
jobbintervju,
jobbannonse

B På arbeidsplassen

Regler i arbeidslivet,
arbeidsmiljø,
verneombud
attest, kulturelle
koder

Modul 7 Media og miljø
A Digitale
Forviklinger på
medier
Facebook, kildekritikk
og nettvett, falske
nyheter,
kildekritikk
B Miljø

Plastsøppel, global
oppvarming,
bevaring av
regnskogen,
fossil og fornybar
energi

Modul 8 Norsk historie
A Fra vikingtida
Vikingtida, norrøne
til 1800-tallet
guder, middlealderen,
svartedauden,
reformasjonen, 18141905
B Fra 1800To skriftspråk,
tallet til i dag
Askeladden som
kappåt med trollet,
Stortinget og de
første partiene,
klasseskiller og
fattigdom, andre
verdenskrig,
etterkrigstiden
Modul 9 Språklig mangfold
A Dialekter og
samisk

Dialekter i Norge,
artister som synger
på dialekt,
samisk

uttrykk for hvorfor noe
skjer, da eller når
her, hit, der, dit, hjem,
hjemme, bort, borte, ut,
ute, inn, inne
Infinitiv med eller
uten å eller presens,
ordlaging, imperativ,
utbryting, derfor/fordi
hvilken, verbbøyning
som-setninger,
bestemt eller ubestemt
form av substantivet,
adjektiv som substantiv,
enten-eller, verken-eller,
verbbøyning

Diktat,
strukturøving
med
perfektum/
preteritum
Dialoger

Imperativ, objektform av
pronomen, indirekte tale av
imperativ, leddsetninger
med spørreord, detsetninger med infinitiv, blipassiv
Uregelmessige substantiv,
bestemt/ubestemt av
substantiv, tidsuttrykk, å
vare, for/for at/for å,
ordstilling i spørsmål, ligge,
sitte, stå, legge eller sette,
verbbøyning, preposisjoner

Dialoger,
strukturøving
bli-passiv

s-verb, preteritum, grunner,
ordtak, preposisjoner,
ordtak

Strukturøving
med s-verb

Derimot, substantiv,
bestemt/ubestemt,
verbbøyning, preposisjoner

Lytteoppgave:
krigen,
strukturøving årstall

Langsvar 80-200
ord

Ytterst, innerst, bakerst,
forrest, nederst, øverst,
stavelser og
bøyningsformer,
setningsanalyse,

Dialoger,
diktat

Kortsvar 80 –
100 ord

Si din mening:
(80 – 100 ord)
Langsvar 80-200
ord

Si din mening:
80-100
Langsvar 80-200
ord

Dialoger,
strukturøving
komparativ

Si din mening:
80-100

B Språkfamilier
og lånord

Språkfamilier,
hvordan sier man
ting på ulike språk,
språklig påvirkning og
lånord

Modul 10 Innvandring og integrering
A Utvandring og Utvandringen til
innvandring
Amerika,
arbeidsinnvandring
innvandring og
ekteskap, flyktninger,
flukt

B Integrering

Introduksjonsordningen, norsk
statsborgerskap,
søndag i Norge,
Kongens tale,
«Ja, vi elsker», et
godt land å bo i

preposisjoner,
samme/sammen
Intetkjønnsord,
innskutte som-setninger,
annen, annet, andre,
komparativ og superlativ,
passiv med bli,
både, begge to/deler, ingen
av dem/delene,
verbbøyning, heller/helst
jo – jo, preteritum
perfektum, ordstilling,
presens perfektum
med ikke og på, stadig,
sin/si/sitt/sine eller
hans/hennes/deres,
preposisjoner, substantiv
som slutter på -er i entall
preposisjoner, blandet
grammatikk på B1 nivå

Lytteøving:
verdens eldste
språk, diktat,
strukturøving
med adjektiv i
flertall

Langsvar 80-200

Strukturøving
med jo - jo

Langsvar 80-200

Lytteøving:
ytringsfrihet,
dialoger

Langsvar 80-200

