
Spør og bytt 
Nivå: A1-B2 

Elementer: Samarbeid, ordforråd 

 

 

Denne aktiviteten gjør at elevene må samarbeide og kommunisere med hverandre samtidig 

som de repeterer ulike temaer. 

1. Hver student får et kort med et spørsmål. Disse spørsmålene er laget av læreren eller 

så har klassen laget de i felleskap. 

2. Studentene går rundt, finn en partner, stiller et spørsmål og svarer på et spørsmål, 

bytter kort og finn en ny person å spørre. 

3. Det er best å bruke spørsmål som krever korte svar 

Her kan en bruke spørsmål fra ulike temaer som klassen har gjennomgått. En kan også bruke 

denne øvingen for å styrke det muntlige språket før språkprøver. Her er eksempel på spørsmål 

som passer til muntlig språkprøve A1. Disse kan lamineres og klippes opp. 

 

 

 



MUNTLIG ØVING 

 

1) Fortell om deg selv 

 

2) Fortell om mat: 

• Hva liker du å spise? Hva er det beste du vet? 

• Hva spiser du til frukost? 

• Hva spiser du til lunsj? 

• Hva spiser du til middag? 

• Hva spiser du til kveldsmat? 

• Liker du norsk mat? Hva slags norsk mat liker du? 

 

3) Fortell om hus og hjem: 

• Har du leilighet eller hus (blokk, rekkehus, villa, hybel osv.) ? 

• Bor du alene eller sammen med noen? 

• Hvilke møbler har du? På soverommet, på kjøkkenet, i stuen, på badet? 

• Har du en hage? Hva har du i hagen? 

 

4) Fortell om fritid: 

• Hva liker du å gjøre i fritiden din/har du noen hobbyer? 

• Hva liker du best å gjøre i fritiden din? 

• Hva liker du å gjøre på sommeren? 

• Hva liker du å gjøre på vinteren? 



 

5) Transport: 

• Hvordan kommer du deg på skolen? 

• Hvilke transportmiddel liker du best å bruke? 

 

6) Klær: 

• Fortell om klærne du har på deg. Hva heter det og hvilken farge er det? 

 

7) Familie 

• Er du gift? 

• Har du barn? 

• Har du søsken? Hvor mange? 

 


