
NORINT-OPPLEST: SETNINGER 
 

To barn matet de tamme dyrene. 

En rotte løp over matten. 

Jeg serverte spaghetti med tomater. 

Alle barna ropte "hei" til sauene. 

Bilen kjørte forbi huset vårt. 

Verdien sank på grunn av råten. 

Han takket nei til dessert etter maten. 

Kjelleren sank i verdi på grunn av rotter og råte. 

Han surret strikken rundt fingeren så hardt at han hylte. 

Den fornøyde bukken spiste kartet. 

Den sure damen spiste sjokolade. 

Han analyserte grammatikken i setningen. 

Det sure barnet hylte høyt. 

Barna hylte fordi ballongen sprakk. 

Hun kjører gjerne pene biler. 

Den fine pennen er et minne om møtet. 

Råten i hylla ble verre. 

De jaget sauene langt vekk. 

Hun spiser piller og pastiller. 

De skyter med dyre piler. 

Hun kjøpte garn og perler. 

Været ble verre etter møtet. 

Maten i hylla ble sur. 

Bukken og sauen fikk maten. 

Hun møtte mange høye folk. 

Noen surret en snor rundt boka. 

Han møtte forfatteren av den farlige boka. 

De to kundene hylte til hverandre under møtet. 

Den tamme katten var kjærlig og noe lat. 

Hun kjøpte pennen og en ny genser. 

De pene jentene spiste pastillene. 

Boka skal være i hylla. 

Noen skjøt rottene med piler. 

Han surret tauet rundt mattene. 

De kjørte da skyene ble svarte. 

Salaten serveres nøyaktig klokka sju. 

De dyre pillene skulle tas med maten. 

Boka har fått høy verdi. 

Den høye mannen fanget sauen. 

Bukken spiste sjokoladen i stedet for maten. 

Pennen lå i hylla under møtet. 

Hvordan blir været i morgen? 



Været ble pent da skyene forsvant. 

Han tok pennen og skrev ut en resept på pillene. 

Problemet med rottene ble verre. 

Den pene boka lå på matten. 

Den sure mannen skjøt pila mot ballongen. 

Han sa "hei" til den pene damen da han møtte henne. 

Råten i veggen var verre enn før. 

Hun surret skjerfet rundt seg i det sure været. 

Den gamle bukken kastet på hodet. 

Den svarte katten la seg kjærlig i fanget hennes. 

Noen av de dyre mattene var svarte og gule. 

De nye pillene smakte verre enn den gamle medisinen. 

Jenta mistet den lange fine pennen i heisen. 

Pila falt fort i bakken. 

Bilen de kjørte var mye verdt. 

Det kostet mange penger å fjerne råten. 

Vi møtte en bonde med en bukk og en geit. 

Den ærlige kjæresten fortalte alt. 

 

NORINT-OPPLEST: TEKST 
 

Anne er en dame på førti år. Hun bor i Trondheim og jobber som lege på et stort sykehus. Anne liker 

jobben sin selv om det er veldig mye å gjøre. Noen dager er spesielt travle. Da pleier Anne å svømme 

eller gå en lang tur om kvelden. Da kan hun slappe av.  

Anne er gift med Kjell. Han er førtifem år gammel og jobber som lærer på barneskolen. Akkurat nå har 

han ansvaret for en klasse på tjuefire elever. Kjell synes det er fint å være lærer. Men han må ofte 

jobbe om kvelden også. Da retter han prøver og stiler som elevene har skrevet. Kjell liker å gå på kafé 

eller kino med venner når han ikke jobber.  

Anne og Kjell har tre barn. Bjørn er minst. Han er bare to år og går i barnehagen. Ulf er åtte år og går på 

den samme skolen hvor Kjell underviser. Det eldste barnet er en jente på tolv år som heter Synnøve. 

Hun skal begynne på ungdomstrinnet snart. Synnøve har allerede bestemt seg for at hun skal bli lærer 

akkurat som faren. 

Hele familien pleier å gjøre noe hyggelig sammen hver søndag. Hvis det er pent vær, går de ofte en tur 

i skogen. Om høsten plukker de sopp og bær. Om sommeren hender det at de drar på badestranden 

for å bade og sole seg. Om vinteren går de mye på ski. Bjørn som bare er to år, kan ikke gå på ski ennå. 

Kjell pleier å dra Bjørn i en pulk eller kjelke etter seg. 


