Uttale, muntlig grammatikk
og lytting – NoW/LearnNoW

Pronunciation, oral grammar
and listening – NoW/LearnNoW

Kapittelinndelingen
Dette opplegget har 10 kapitler, og det passer til å jobbe
med etter at du har studert kapittelet i tekstboka og
gjort oppgavene på nettet. Oppgavene er laget for å
passe til både NoW og LearnNow, men
oppgavestrukturen i de to læreverkene er litt forskjellig.
Følg denne lista for å finne riktig kapittel for deg.

The chaptering
This program is divided into 10 chapters that are suitable
to work with after first having studied the actual chapter
in the textbook, and done the online exercises. The
exercises are designed to fit both NoW and LearnNoW.
Since the structure of these two courses is slightly
different, please follow this list in order to find the
appropriate chapter.
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I alle disse øvelsene skal du jobbe med muntlig norsk og
lytting. Når du sier setningene på riktig måte, vil du lære
bedre enn hvis du bare jobber med skriving. Opplegget
har flere oppgavetyper, under finner du instruksjoner til
hvordan du bør jobbe med de ulike oppgavetypene.

In all the exercises, you are supposed to practice oral
Norwegian and listening. When you try to say the
sentences in the correct way, you will learn better than if
you just practice writing. The program contains several
types of exercises, and below you find instructions to
how you should work with the different types of
exercises.

Lytt og gjenta
Den første delen av hvert kapittel inneholder
uttaleøvelser hvor vi jobber med å lytte og gjenta lyder,
ord og setninger. I tekstboka finner du forklaring av de
aktuelle uttalereglene, se gjerne på dem før du gjør
øvelsen. Hvis du har mulighet til det, kan du gjerne ta
opptak av deg selv og sammenligne med innspillingen.
Disse øvelsene bør du repetere flere ganger for å lære de
nye lydene godt.

Listen and repeat
The first part of every chapter contains pronunciation
exercises where you can practice repeating sounds,
words and sentences. In the textbook you find an
explanation of the relevant pronunciation rules. Please
have a look at them before doing the exercise. If you
have the opportunity, you could record your
pronunciation and then compare this to the recording of
the exercise. It is useful to repeat the exercises several
times in order to learn the new sounds properly.

Muntlig grammatikk
Den andre delen av hvert kapittel inneholder
grammatikkøvelser hvor vi jobber med å bruke
grammatikkreglene når vi lager nye setninger. Her
trenger du altså ikke å skrive svarene dine. Det viktigste
er at du kan snakke med riktig grammatikk. I tekstboka
finner du forklaring av de aktuelle grammatikkreglene, se
gjerne på dem før du gjør øvelsen. Vi anbefaler at du

Oral grammar
The second part of every chapter contains grammar
exercises where you can practice grammar rules when
making new sentences. You don’t have to write down
your answers, since using the correct grammar as you
speak is the main intention of these exercises. In the
textbook you will find the relevant grammar rules
explained. Please have a look at them before doing the

også legger vekt på uttalen i disse øvelsene, slik at du får
mer repetisjon av god norsk uttale. Disse øvelsene kan
du også gjerne repetere, og du kan lage egne setninger
med den samme grammatikken.

exercises. We also recommend that you pay close
attention to the pronunciation rules while doing these
exercises. By doing this, you will also get a repetition of
proper Norwegian pronunciation. It is useful to repeat
the exercises, and you can also make your own
sentences using the same grammar rules.

Lytteforståelse
Den tredje og siste delen av hvert kapittel inneholder
lytteøvelser. Her jobber vi med lytteforståelse, og med å
skrive det vi hører på riktig måte.

Listening comprehension
The third and last part of every chapter contains listening
exercises. In this part you practice listening
comprehension and writing down what you hear in the
correct way. In most of the exercises you choose the
correct answer to questions or you write short answers
yourself, but there are also exercises where you have to
write longer answers. In that case it could be wise to ask
your teacher to check your answers, because there
might be several options.

Det er flest oppgaver hvor du skal velge riktig svar eller
skrive korte svar på spørsmål fra teksten, men også noen
oppgaver hvor du må skrive lengre svar selv. Disse kan
det være bra å spørre læreren din om å sjekke fordi flere
svar kan være mulig.
I hvert kapittel er det også én eller to diktater. Vi
anbefaler at du alltid lytter til hele diktaten først, og så
lytter og skriver ei og ei setning. Sjekk diktaten til slutt. I
diktat er det også viktig at du setter punktum og stor
bokstav på riktig sted.

By the end of every chapter, you will find one or two
dictations. We recommend that you first listen to the
whole dictation. Then start from the beginning again and
this time write down the dictation sentence by sentence.
Finally, check the answer key. Remember that also full
stop and capital letters are important when writing
dictations.

