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Uttale- og lytteoppgaver kapittel 2 | Pronunciation and 

listening exercises chapter 2  

1 Uttale av hv-, hj- og intetkjønnsord | Pronunciation of hv-, hj- and 

neuter nouns  

Lytt og gjenta ett og ett ord. | Listen and repeat one word at a time. 

hv-  

hva (what) – hvem (who) – hvilken (which) – hvilket (which) – hvilke (which) – hvor (where) – 

hvordan (how) – hvorfor (why) 

hj-  

hjem (home) – hjelpe (help) – hjerte (heart) – hjelm (helmet) – hjerne (brain) – hjørne (corner) – 

hjul (wheel) – hjort (deer)  

-et

huset (the house) – rommet (the room) – bordet (the table) – eplet (the apple) – barnet (the 

child) – treet (the tree) – bildet (the picture) – kjøkkenet (the kitchen) 

2 Tall | Numbers 

Si ett og ett tall og sammenlign med lydfilen. Begynn etter at du har hørt «start». Say the 

numbers one at a time and compare with the audio file. Begin after you have heard ‘start’. 

4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 27 – 31 – 43 – 56 – 62 – 73 – 84 – 99 – 100 
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3 Den/det/det | Den/det/de  

Sett inn korrekte pronomen og si svarene på spørsmålene høyt. Sammenlign med lydfilen. 

Begynn etter at du har hørt første spørsmål. Insert the correct pronouns and say the 

answers to the questions out loud. Compare with the audio file. Begin after you have heard 

the first question. 

Hvor er kyllingen? __________ er i kjøleskapet. 

Hvor er kjøttet? __________ er i kjøleskapet. 

Hvor er pærene? __________ er i fruktskålen. 

Hvor er jordbærene? __________ er i fryseren. 

Hvor er brødet? __________ er i brødboksen. 

Hvor er gjæren? __________ er i kjøkkenskapet. 

Hvor er osten? __________ er i kjøleskapet. 

Hvor er pizzaene? __________ er i fryseren. 

Hvor er pepperet? __________ er i kjøkkenskapet. 

Hvor er glasset? __________ er på bordet. 

4 Samtale på butikken | Conversation at the shop 

Lytt til lydfilen og kryss ut hva Eri, Stephanie og Felipe kjøper. Listen to the audio file and 

cross out what Eri, Stephanie and Felipe are buying. 
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5 Telefonnummer | Phone numbers 

Lytt til lydfilen og kryss ut telefonnumrene du hører. Listen to the audio file and cross out 

the phone numbers you hear. 

1. 55 22 30 41 55 72 30 41 

2. 815 49 300 850 43 900 

3. 32 58 89 57 32 50 18 57 

4. 16 78 24 06 60 78 24 16 

5. 92 05 15 52 92 05 50 52 

6. 45 71 16 03 45 17 60 03 

7. 800 46 631 800 47 631 

8. 91 19 01 24 19 91 10 24 
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6 Samtale på restaurant | Conversation at the restaurant 

Lytt til lydfilen og fyll inn prisene du hører i menyen. Listen to the audio file and fill in the 

prices you hear in the menu. 
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7 Samtale på bakeri | Conversation at the bakery 

Lytt til lydfilen og skriv svar på spørsmålene. Listen to the audio file and write answers to the 

questions.  

1. Hvor møtes Eri og Ville?

___________________________________________________________________________. 

2. Hva bestiller Eri?

___________________________________________________________________________. 

3. Hva drikker Ville?

___________________________________________________________________________. 

4. Hvem betaler og hvor mye koster det?

___________________________________________________________________________. 
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8 Norske måltider | Norwegian meals 

Lytt til lydfilen og fyll inn de manglende ordene. Listen to the audio file and fill in the missing 

words.  

I Norge er det vanlig å spise fire ________________: ________________ om morgenen, 

________________ rundt klokken halv tolv, ________________ rett etter jobb og 

________________ om kvelden. Det er vanlig å spise ________________ eller knekkebrød 

med pålegg og å drikke ________________, ________________ eller ________________ til 

frokost. Til lunsj ________________ vi ofte det samme. Mange har med ________________ 

til jobb eller skole. Middag er et varmt måltid. En typisk norsk middag er for eksempel 

________________ og ________________ med råkost, ________________ og poteter med 

brun ________________ eller ________________ med poteter og ________________. Men 

nordmenn elsker også internasjonal mat, for eksempel ________________, sushi og 

________________. Mange spiser taco hver fredag. Det er ________________ vanlig å spise 

et par brødskiver til kvelds.   
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