
HVA HETER DU? 
Du svarer:  

Jeg heter ……………………………

HVOR KOMMER DU FRA?
Du svarer:  

Jeg kommer fra ……………………

HVOR BOR DU NÅ?
Du svarer:  

Jeg bor i/på …………………………

HVOR GAMMEL ER DU? 
Du svarer:  

Jeg er …………  år gammel.

HAR DU FAMILIE? 
Du svarer: 

Ja, jeg har …………………………

(f.eks. ei kone, en mann, en kjæreste, en samboer, 

et barn, 2 barn, foreldre, ei mor, en far, ei søster, 

2 søstre, en bror, 2 brødre)

HVILKE SPRÅK SNAKKER DU?
Du svarer:  

Jeg snakker ………………

HVOR LENGE HAR DU BODD I NORGE?
Du svarer:  

Jeg har bodd i Norge i …………………

FLOTT, DU VAR FLINK! DET VAR VELDIG HYGGELIG Å HILSE PÅ DEG 

Vi heter Ask og Astrid og vil lære norsk 
sammen med deg. Vi skal lese om Maria 
og Jan og det er en veldig spennende 
historie. 

Før vi begynner, kan du fortelle noe om 
deg selv? Fortell det du kan. Du kan gjøre 
masse feil, det gjør ingenting. Vi kan også 
hjelpe deg å svare! 

ASTRID ASK

Hei og  
velkommen
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PRESENS: 
Infinitivsform uten å + r

UNNTAK:

INFINITIV: PRESENS: INFINITIV: PRESENS:

å jobbe jobber å være er

å begynne begynner å vite vet

å gå går å gjøre gjør

å spørre spør

å si sier

å synes synes

å trives trives

Olaf bestiller tortellini i dag. 

I dag bestiller Olaf tortellini. 

Han drikker kaffe etter maten. 

Etter maten drikker han kaffe. 

Wow, det var lett! 
Presens er  
fantastisk!

Ja, det er sant. Du kan 
lage masse setninger alle-
rede etter 1. leksjon. Alle 
personer har samme form, 
du trenger ikke å bøye 
verb. Det eneste du må 
huske er: i en vanlig setning 
skal verbet stå på plass 2. 

PERSONLIG PRONOMEN

PRESENS

PLASSERING  
AV VERBET:  
PLASS NR 2  

I SETNINGEN

ENTALL: FLERTALL:

1. Jeg 1. Vi

2. Du 2. Dere

3. Han 
Hun 
(den, det)

3. De

Maria

Maria er ei spansk jente som bor og jobber i Oslo. 
Hun er servitør og jobber på en italiensk  restau-
rant i Oslo sentrum. Hun er vakker og hyggelig.  
Olaf er en kunde som kommer til restauranten 
veldig ofte. I dag bestiller han tortellini. 
Etter maten drikker Olaf kaffe og snakker med 
Maria. 

Olaf: Takk for maten, det var godt. 
Maria: Bare hyggelig. 
Olaf: Jeg husker at du er spansk, men hvor 

i Spania kommer du fra?
Maria:  Fra en liten bygd som heter Sitgest.
Olaf:  Hvor ligger den og kan du stave navnet 

for meg? Jeg skal sjekke det på kartet. 
Maria: S-I-T-G-E-S-T og det ligger 35 kilometer 

sørvest for Barcelona.
Olaf: Jeg elsker Barcelona, det er en flott by. 
Maria:  Ja, det er sant. Jeg savner Spania og 

familien min. 
Olaf: Når er du ferdig i dag? 
Maria:  Klokka 19, hvorfor spør du? 
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Olaf:  Har du lyst til å ta en kaffe med meg, 
kanskje? 

Maria:  Takk for invitasjonen, men i kveld skal 
jeg treffe ei venninne. 

Olaf:  Kanskje i morgen da? 
Maria:  Beklager, men jeg har kjæreste. 
Olaf:  Ok, jeg skjønner. Kjæresten din er veldig 

heldig. 
Maria:  Takk. Har du lyst på mer kaffe?
Olaf:  Nei takk. Kan jeg få regningen?
Maria:  Selvfølgelig.

Maria går til baren og snakker med en annen 
servitør Lisa fra Sverige. 

Lisa:  Maria, er det sant at du har kjæreste?
Maria:  Nei, jeg har ikke det, men jeg har ikke 

lyst å gå på date med Olaf. 
Lisa:  Skjønner, av og til er det lov å lyve litt. 
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Maria
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EUROPA

LAND 
NASJONALITETER/

SPRÅK
LAND 

NASJONALITETER/
SPRÅK

Danmark dansk Finnland finsk
England engelsk Frankrike fransk
Hellas gresk Polen polsk
Irland irsk Portugal portugisisk
Island islandsk Russland russisk
Italia italiensk Spania spansk
Latvia latvisk Sverige svensk

Litauen litauisk Tyskland tysk
Norge norsk Ukraina ukrainsk

ASIA 

LAND NASJONALITETER/SPRÅK SPRÅK 

Afghanistan afghansk pashto, dari, balutsji
Filippinene filipinsk filipino, engelsk

India indisk hindi, engelsk, urdu, panjabi, bengali
Irak irakisk arabisk, kurdisk
Iran iransk persisk, kurdisk
Kina kinesisk kinesisk

Pakistan pakistansk urdu, engelsk, panjabi, sindhi, pashto
Syria syrisk arabisk, kurdisk, armensk

Thailand thailandsk thai
Tyrkia tyrkisk tyrkisk, kurdisk, arabisk

Vietnam vietnamesisk vietnamesisk, fransk, kinesisk

AFRIKA
Egypt egyptisk arabisk

Etiopia etiopisk amharisk, arabisk
Kenya kenyansk swahili, engelsk

Nigeria nigeriansk engelsk, hausa
Somalia somalisk somali, arabisk

Sør-Afrika sørafrikansk afrikaans, engelsk, zulu

SØR-AMERIKA
Argentina argentinsk spansk

Brasil brasiliansk portugisisk

AUSTRALIA
Australia australsk engelsk

NORD-AMERIKA
USA amerikansk engelsk, spansk

Kanada/Canada kanadisk engelsk, fransk

LAND OG SPRÅKALFABETET

HIMMELRETNINGER

MariaMaria

VIKTIG Å KUNNE VIKTIG Å KUNNE 

VIKTIG Å KUNNE 
NYTTIGE UTTRYKK FOR DEG  

SOM BEGYNNER Å LÆRE

– Jeg forstår ikke.
– Kan du gjenta?
– Kan du si det en gang til?
– Kan du snakke saktere?
– Hva betyr «å forklare»?
– Hva heter «ferdig» på engelsk?

Kan du stave navnet og etternavnet ditt? 
Kan du stave e-mailadressen din? 

A (a) P (pe)

B (be) Q (ku)

C (se) R (err)

D (de) S (ess)

E (e) T (te)

F (eff) U (u)

G (ge) V (ve)

H (hå) W (dobbeltve)

I (i) X (eks)

J (je/jodd) Y (y)

K (kå) Z (sett)

L (ell) Æ (æ)

M (emm) Ø (ö)

N (enn) Å (o)

O (o)

Hvor ligger hjembyen til Maria? 
Sitgest ligger i Spania, 35 km sørvest for Barcelona.
Og hvor ligger hjembyen din?

NORD

SØR

VEST ØST
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Jan

2 

Jan er en ung mann som kommer fra Polen. Han 
bor i Norge. Han har bedre jobbmuligheter her. 
Jan jobber i byggebransjen, men er utdannet so-
siolog. Nå jobber han i et polsk byggefirma, men 
han ønsker å jobbe med nordmenn. 

Jan snakker med en nabo som heter Peter og bor 
i samme etasje. 

Peter:  Hei Jan, hvordan går det med deg? 
Jan:  Bare bra, takk. Og med deg?
Peter:  Ikke så verst. Noe nytt på jobben? 
Jan:  Nei, dessverre. Sjefen utbetaler lønn for 

sent, og ingen i firmaet snakker norsk. 
Peter:  Det er ikke bra. Hvorfor prøver du ikke å 

finne en ny jobb? 
Jan:  Jeg må lære norsk først. Jeg leter etter et 

norskkurs og en god lærebok. 
Peter:  Tullprat. Du lærer best når du snakker 

med andre, ikke fra boka.  
Jan:  Jeg vet det, men det er ikke så lett. Jeg har 

en plan, men jeg må tjene litt penger først.
Peter:  Hva slags plan? 

Jan:  Jeg tenker på å åpne et eget byggefirma. 
Peter:  For en god idé! Du har erfaring,  

snakker norsk og du får lett kontakt  
med mennesker. 

Jan:  Takk for det. Jeg trenger litt mer tid, 
kanskje til neste år. 

Peter:  Si fra hvis du trenger noe, jeg kan gjerne 
hjelpe deg. 

Jan:  Tusen takk, jeg kommer sikkert til å tren-
ge litt hjelp. 

Peter:  Nå må jeg gå, Nyhetene begynner om  
2 minutter. 
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HVOR HJELPER Å LAGE MANGE ANDRE SPØRSMÅL

HVORDAN LAGER VI SPØRSMÅL?

Hvor gammel Hvor gammel er du?

Hvor mange Hvor mange barn har du?

Hvor mye Hvor mye kaffe drikker du?

Hvor lenge Hvor lenge sover du på lørdag?

Hvor langt Hvor langt er det til t-banen?

Hvor ofte Hvor ofte jogger du?

MED SPØRREORD

Spørreord + verb + subjekt + resten

Hvor kommer du fra?

Hva gjør du nå?

OBS! I noen tilfeller kommer substantivet  

rett etter spørreordet:

Hva slags mat liker du å lage?

Hvilken måned er du født i?

UTEN SPØRREORD

Verb + subjekt + resten  (Inversjon)

Har du familie?

Liker du løk?

SPØRREORD

1. Hva heter han? 

2. Hvor jobber han? 

3. Hvordan lærer han norsk?  

4. Hvem jobber han sammen med? 

5. Hvorfor lærer han norsk? 

6. Hvilken plan har han?

7. Når skal han åpne eget firma?

8. Hva slags bok leter han etter? 

Jan

GRAMMATIKK

GRAMMATIKK

GRAMMATIKK
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HVORDAN SVARER VI PÅ SPØRSMÅL UTEN SPØRREORD?

PREPOSISJONER I OG PÅ

POSITIVE:

Peter:  Jan, snakker du norsk på jobben?

Jan:  Ja, jeg snakker norsk på jobben.

 eller

 Nei, jeg snakker ikke norsk på jobben.

NEGATIVE:

Peter:  Jan, snakker du ikke norsk på jobben?

Jan:  Nei, jeg snakker ikke norsk på jobben.

 eller

 Jo, jeg snakker norsk på jobben.

Begynnelsen er ikke 
så verst. Litt for mye 

grammatikk, men den er 
ikke så vanskelig. Jan og 
Maria er hyggelige :) Jeg 
har faktisk lyst til å lese 

videre.

Det er godt å høre,  
norsk er gøy :)

JAN BOR: 

i Oslo  
(store byer)

på Holmenkollen 
(bydeler)

i Dagaliveien 33 
(gater)

i en leilighet 
(boligtype)

i andre etasje 
(etasje)

GRAMMATIKK

GRAMMATIKK

Jan blir kjent med Maria

3 

Jan er veldig tørst og går på butikken for å kjøpe 
seg en brus. Han går forbi en restaurant. Plutse-
lig ser han ei vakker jente. Jenta er servitør på 
restauranten og Jan bestemmer seg for å drikke 
noe der. 

Maria:  Hei, hva har du lyst på? Jeg kan anbefale 
pasta carbonara, den er veldig god!

Jan:  Jeg skal bare ha noe å drikke, er det 
greit?

Maria:  Helt i orden. Hva vil du ha? 
Jan:  Jeg tar gjerne en kaffe med litt melk og 

ett glass vann, takk. 

Maria lager kaffen og serverer den til Jan. 

Jan:  Kan jeg spørre deg om en ting? 
Maria:  Ja, bare spør. 
Jan:  Hva heter du?
Maria:  Maria. 
Jan:  Dette navnet passer til deg. Jeg heter 

Jan. Det er veldig hyggelig å hilse på deg, 
Maria. 

Maria:  TI like måte, men nå må jeg gå, kundene 
venter. 

Maria snakker med Lisa:

Lisa:  Se hvordan han ser på deg. Jeg tror at 
han kommer til å bli stamgjest her. 

Maria:  Lisa, slutt å tulle. 
Lisa:  Jeg tuller ikke. Hva skal du si når han 

spør om du har kjæreste?
Maria:  Haha, jeg vet ikke ennå, vi får se. 
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SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

Verb nr 1 er i presensform og verb nr 2 i full  

infinitivsform:

Jan liker å snakke med Maria. 

Olaf pleier å bestille tortellini på Marias  

restaurant. 

GJENSIDIG FORHOLD

Jan blir kjent med Maria. 

Maria snakker med Lisa.

INNHOLDET I NOE

Jan bestiller kaffe med melk. 

Han spiser pizza med skinke. 

REDSKAP/MIDDEL

Jan kommer seg til restaurant med en bil. 

Han spiser med gaffel. 

SETNINGER MED 2 VERB PREPOSISJON ”MED”

1. Hvorfor går Jan på butikken?

2. Hvorfor velger han akkurat denne restauranten? 

3. Hva bestiller Jan?

4. Hva ser Lisa?

5. Hva betyr en stamgjest? Prøv å forklare  

det på norsk. 

INFINITIV 
(OBS! også preteritum!)

PRESENS BRUK AV MODALE VERB  
(mer på side...)

Å kunne KAN Kan du hjelpe meg?

Å skulle SKAL Jeg skal reise på ferie i neste uke. 

Å ville VIL Hva vil du ha å drikke?

Å måtte MÅ Jeg må gå nå. 

Å burde BØR Du bør spise mer frukt.

MODALE VERB

OBS!  Når vi nevner sted, kan vi droppe verb og  
bare bruke modalverb: 
– Jeg må på do. 
– Han skal på jobb nå.

Men det kan vi ikke ved andre tilfeller. 
– Jeg skal kaffe. (Hva skal du med den? Drikke, 

kjøpe, bestille, lage? Vi må bruke et verb  
sammen med modalverb.)

GRAMMATIKK

Jan blir kjent med Maria

SPØRSMÅL

I tillegg har hvert substantiv bestemt og ubestemt form i entall og flertall:

ENTALL:

UBESTEMT FORM BESTEMT FORM
en gutt gutten

ei jente jenta

et hus huset

et frimerke frimerket

FLERTALL:

UBESTEMT FORM BESTEMT FORM
gutter guttene

jenter jentene

hus* husene

frimerker frimerkene

Det er dessverre noe vi må prøve å lære. Det er noen en-
delser som alltid har samme artikkel, men det gjelder lengre og 
mer kompliserte ord. I dag er dessverre alt jeg kan si at du 
må lære substantivene sammen med deres artikler. Og vær 
ekstra oppmerksom på substantiv i intetkjønn. Det vil skje mye 
rart med dem:) Du kan f.eks. lage en liste med bare intet-
kjønnsord og skrive opp alle intetkjønnsord du lærer der, eller 
bruke en annen farge når du noterer nye intetkjønnsord.  

Agata, finnes 
det noen regler, 
noen ordgrupper 

som har samme ar-
tikkel? Hvordan skal jeg 
klare å huske artikler 

til alle verdens 
ord?

SUBSTANTIV

Jan blir kjent med Maria

I norsk har vi tre kjønn og hvert av dem har sin karakteriske artikkel: 

EN
hankjønn / maskulinum

en gutt, en bil, en måned

EI
hunkjønn / femininum

ei jente, ei mor, ei lampe

ET
intetkjønn / neutrum

et hus, et teppe, et barn

GRAMMATIKK

et barn 
et hus
et bord
et glass 
et spørsmål
et firma
et ……..

* intetkjønnsord med én stavelse har samme ubestemt form 
i entall og flertall
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UTTRYKK NYTTIG PÅ RESTAURANTEN

KUNDE: 
Jeg vil gjerne ha en kaffe og et stykke  
sjokoladekake, takk. 
Jeg tar gjerne..., takk. / Jeg skal ha..., takk. 
Hva kan du anbefale? 
Takk for maten, det var godt. 
Kan jeg få regningen?

SERVITØR: 
Har du bestemt deg? 
Hva har du lyst på? 
Hva vil du ha? 
Jeg kan anbefale... 
Smakte maten?

Ja, det er også riktig. Mange nordmenn bruker kun han-
kjønn- og intetkjønnsform. Alle hunkjønnsord kan være 
hankjønnsord og det er også korrekt. Noen synes at det 
å bruke hunkjønnsform ikke er pen norsk, men begge 
formene er helt riktige og like fine :) 

ei mor - mora eller  en mor - moren  
ei dame - dama eller en dame – damen

Jan blir kjent med Maria

NYTTIGE 
UTTRYKK 

Jeg vil også spørre 
om en ting. Jeg snakket 

med ei dame sist, og hun 
sa at jeg bør si: moren og 
ikke mora. Er det riktig?

NYTTIGE UTTRYKK 

Jan blir kjent med Maria

Jan kommer tilbake 

4

Tre dager senere kommer Jan tilbake til den sam-
me restauranten. 

Jan:  Hei Maria! Hyggelig å se deg igjen. 
Maria: Takk, i like måte. 
Jan:  Hvordan står det til?
Maria: Ikke så verst, men vi har mye å gjøre. 
Jan:  Ja, jeg kan se det. Maria, jeg vil ikke mase, 

men kan jeg stille deg et spørsmål til?
Maria: Ja, vær så god.  
Jan:  Hvor kommer du fra? 
Maria: Jeg er fra Spania og hører dette spørs-

målet cirka fem ganger om dagen. 
Jan: Beklager, jeg... 
Maria: Det går bra. Jeg ser ikke norsk ut, snak-

ker med aksent, så folk spør. Og du, hvor 
er du fra? 

Jan:  Polen. 
Maria: Hvorfor er det så mange polakker her i 

Norge? 
Jan: Jeg vet ikke. I Norge får man god lønn 

og polakker liker å jobbe. Men vi er ikke 
bare her i Norge, det er også polakker i 

Spania, Tyskland, England, Irland, USA 
og mange andre land. Flere millioner 
polakker jobber i utlandet. 

Maria: Og hvor mange mennesker bor i Polen? 
Jan: Cirka 38 millioner. Minus de som er i 

utlandet. 
Lisa:  Unnskyld at jeg forstyrrer, men dine 

pizzaer er ferdige. 
Maria: Oi, jeg må gå. Vi snakkes! 
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SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

HØFLIGHETSFRASER DEL 1.

Rett, galt eller ingen informasjon?

Rett Galt
Ingen  

informasjon

1. Mange kunder spør Maria om nasjonaliteten hennes. 

2. Polakker jobber i mange land i hele verden. 

3. Det skjer ikke så mye på restauranten i dag.

4. Maria må gå fordi en bestilling venter på henne.

5. Det bor 100 000 polakker i Norge.

Ask, du trenger ikke å 
kunne alt nå. Det er mye 
grammatikk i begynnelsen, 
det stemmer. Men norsk 
grammatikk er ikke så van-
skelig, vi er på leksjon 4 og 
du kan så mye allerede :) 
Vi skal øve masse, så du 
lærer alt godt, men det vil 
ta litt tid. 

Endelig litt fri 
fra grammatikken. 

Fire tekster og så mye 
grammatikk? Spørreord, 

spørsmål, setninger i presens, 
modale verb, substantiv. Det 

er altfor mye for meg! 
Hvordan skal jeg lære 

alt dette så fort?

NÅR VI MØTER NOEN: 
- Hei! 

- God morgen! 
- God dag!

- God kveld! 
- God natt! (Natta!)

-Hvordan har du det?  
- Bare bra, takk, og du? 

 
-Hvordan står det til? / Står til?  

- Ikke så verst, takk, og du? 
 

-Hvordan går det?  
- Ikke så bra, alle hjemme er syke.  

-Går det bra med deg? 
 - Ja, det går fint, og med deg?

NÅR VI MØTER EN NY 
PERSON:

- Hyggelig å hilse på deg!
- I like måte!

NYTTIGE UTTRYKK 

SPØRSMÅL

Jan kommer tilbake

TALL

PRISER

1  en 11  elleve 10  ti

2  to 12  tolv 20  tjue

3  tre 13  tretten 30  tretti (tredve)

4  fire 14  fjorten 40  førti

5  fem 15  femten 50  femti

6  seks 16  seksten 60  seksti

7  sju (syv) 17  sytten 70  sytti

8  åtte 18  atten 80  åtti 

9  ni 19  nitten 90  nitti

10 ti 20  tjue (tyve) 100  ett hundre

21 tjueen 1000 ett tusen

1 000 000 en million

579 fem hundre og syttini

Hvor mye koster det? Hva koster det? Hvor mye blir det til sammen?

78   syttiåtte kroner  
(eller åtteogsytti)

12,50  tolv femti  
(eller tolv kroner og femti øre)

1600  ett tusen seks hundre  
(eller seksten hundre) 

Du har helt rett. Veldig mange nordmenn bruker 
fortsatt en gammel tellemåte. De sier:

21 enogtyve (tjueen)
59 niogfemti (femtini)

Agata, jeg er sikker 
på at jeg har hørt 
andre tall også. 

Godt å høre, 
for tall er viktige 
og det er lett å 

misforstå. 

NYTTIGE UTTRYKK 

VIKTIG Å KUNNE 

Jan kommer tilbake 
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Maria bor i kollektiv

5

I dag er Maria forsinket. Alt går galt. Først ringer 
ikke vekkerklokken, så er det lang kø til badet. Etter-
på glemmer Maria mobilen. Hun skynder seg veldig, 
men kommer på jobb en time forsinket. Der møter 
hun sjefen Marco. 

Marco:  Hei Maria, så hyggelig å se deg. 
Maria:  Beklager Marco, jeg har hatt skikkelig uflaks 

i dag. Du vet at jeg pleier å være presis.…
Marco:  Jeg vet det, og jeg forstår at ting kan gå galt. 

Men det er derfor vi har mobiltelefoner: for å 
si fra at vi blir forsinket. 

Maria:   Mobilen min ligger hjemme, jeg glemte den. 
Marco:  Ok, det er en god unnskyldning. 
Maria:   Marco, jeg er litt lei av å bo i kollektiv. Det 

er hyggelig å snakke med andre, se på filmer 
sammen. Men jeg vil ikke vente en halv time 
for å bruke badet.

Marco:  Ja, det kan være frustrerende. Hvor mange 
bor du sammen med? 

Maria:   Vi er fire stykker og hver av oss har eget 
soverom, men vi deler bad og kjøkken. Hel-
digvis har vi separat WC. 

Marco:  Krangler dere ofte?
Maria:  Vanligvis ikke, alle er flinke til å rydde 

etter seg, vi har god kontakt med hver-
andre, vi avtaler fester og gjestebesøk. 
Vi koser oss sammen, men av og til føler 
jeg meg litt sliten, vil gjerne ha litt mer 
ro. Jeg vil ikke at noen banker på døra 
når jeg steller meg.  Jeg vil også legge 
meg tidlig, men kan ikke gjøre det fordi 
andre bråker. 

Marco:  Jeg kan spørre noen venner som leier ut 
hybler om de har noe ledig. 

Maria:  Så snilt av deg. Jeg vet at det kommer 
masse mennesker på alle visninger som 
blir annonsert på finn.no og at det er 
veldig vanskelig å finne leilighet. 

Marco:  Ikke noe stress, vi kommer til å finne 
noe! 

Maria: Tusen takk Marco, så snill du er! 
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SPØRSMÅL TIL TEKSTEN HUSKELISTE

REFLEKSIVE VERB

PRONOMEN HVERANDRE

1. Hvorfor kommer Maria på jobben for sent?

2. Hvordan reagerer Marco?

3. Hva betyr å bo i kollektiv? 

4. Hva liker Maria ved å bo i kollektiv? 

5. Har Maria lyst til å finne et annet sted å bo?

6. Hvordan vil Marco hjelpe henne?

7. Er det vanskelig å finne en hybel gjennom finn? 

SPØRSMÅL

a. forsinket 
b. en kø
c. å pleie
d. en unnskyldning
e. å dele
f. flink til å
g. hyggelig
h. kommer til å

ENTALL

1. Jeg legger MEG

2. Du legger DEG

3. Han, hun legger SEG

FLERTALL:

1. Vi legger OSS

2. Dere legger DERE

3. De legger SEG

Jan liker Maria. Maria liker Jan = De liker hverandre.

Maria og Marco snakker sammen = De snakker med hverandre. 

Kjære Ask, jeg forstår deg godt, 
tekstene er lange og det er 
mange nye ord, men du trenger 
ikke å lære alle! Du kommer til 
å lese mange av dem i tekster 
og du vil forstå dem automa-
tisk etter hvert. Men fra nå av 
kommer du til å få ei huskeliste 
etter hver tekst. Og det er de 
ordene du skal pugge.

Agata, det er 
så mange nye ord 

i tekstene. Det er for 
vanskelig å lære seg 
alle. Jeg er deppa og 
mister motivasjonen.

Ok da, jeg 
kan prøve. Det 
er bedre enn å 
måtte lære alle 

på en gang. 

Og en viktig ting til. Jeg skal for-
telle deg om den beste måten 
å lære nye ord på (i hvert fall 
for meg).

Maria bor i kollektiv

GRAMMATIKK

GRAMMATIKK
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HØFLIGHETSFRASER DEL 2

Det du trenger er: papir, saks og penn. 
Eller mobil.

Du klipper ut små lapper (ca 4x6 cm). 

På den ene siden skriver du et ord 
på norsk (husk artikkel hvis det er et 
substantiv). Og på den andre siden det 
samme ordet på morsmålet ditt).

Disse små lappene kan du ta med 
overalt – de er små, så du kan ha noen 
i lomma og pugge f.eks. mens du ven-
ter på t-banen, har pause på jobben, 
er på tur. Se på siden med ordet på 
morsmålet ditt først, og prøv å hus-
ke hva det heter på norsk. Du tvinger 
hjernen din til å jobbe, lager assosia-
sjoner og finner din egen metode til å 
huske dette ordet.

Det er også mulig å lage sånne «flash-
cards» på mobilen. Det er flere gratis 
apper der du kan lage egne flashcards 
og bli testet av mobilen din. Kjempegøy 
og effektivt!

NÅR VI TAKKER: 
– Takk for hjelpen!
– Takk skal du ha!

– Tusen takk!

NÅR VI SVARER PÅ AT 
NOEN SIER TAKK:

– Bare hyggelig 
– Vær så god!
– Ingen årsak! 

PÅ SLUTTEN AV  
SAMTALEN/ 

ARBEIDSDAGEN: 
– Ha det bra!

– Takk for i dag!
– Ha en fin dag!

– God helg! 
– Vi snakkes!

– Vi ses!
– På gjensyn!

to share
å dele

Maria bor i kollektiv

NYTTIGE UTTRYKK 

Den ideen likte jeg, 
men vi får se om  

det funker.

Jan blir kjent med Maria

Marias dag

6

Maria elsker å sove lenge, hun står sjelden opp 
før klokken ni. Først sjekker hun om badet er 
ledig. Klara, jenta som Maria bor sammen med, 
elsker å dusje lenge. Hun tenker ikke på andre. 
Av og til må Maria vente i 40 minutter. Maria 
dusjer bare i 5-7 minutter, hun vet at det er 4 
personer som deler ett bad. Under dusjen pusser 
hun også tennene for å spare tid. Det tar henne 
bare 3 minutter å sminke seg og så er hun klar. 

Maria elsker kaffe, hun kan ikke starte dagen 
uten en stor kopp kaffe. Til frokost spiser hun en 
croissant eller et smørbrød med ost og agurk. Når 
hun har en fridag, pleier hun å steke vafler. Maria 
elsker vafler med melis og frukt. 

Vanligvis begynner hun på jobb klokka tolv, men 
to ganger i uka har hun senvakt og begynner 
klokka fem. Da jobber hun til klokka tolv eller ett. 
Hun liker ikke å være ferdig så sent, fordi hun 
ofte mister siste buss og må gå hjem til fots. 

Maria liker å gå tur eller jogge og hennes favo-
rittsted er Sognsvann. Hun tar t-banen dit og 
løper cirka 6 km. Om kvelden liker hun å lese 
bøker. Hun ringer også familien og vennene i 
Spania. Rundt midnatt legger hun seg og sovner 
fort etter bare noen minutter. Ca 9 timer senere 
våkner hun og starter en ny dag. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



20 Vi blir kjent Vi blir kjent 21

SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

1. Hvorfor må Maria ofte vente på badet?

2. Hva pleier Maria å spise om morgenen?

3. Når er Maria ferdig på jobben når hun  

har senvakt?

4. Hvor liker Maria å jogge? 

5. Har Maria problemer med å sovne? 

DISKUSJONSSPØRSMÅL

HVA ER KLOKKA / HVOR MYE ER KLOKKA?

SPØRSMÅL

a. å elske
b. sjelden
c. å tenke på 
d. vanligvis
e. sent
f. å miste
g. å gå til fots

Fortell om dagen din. Bruk gjerne klokke, tiddsuttrykk og ord som du finner på de to neste sidene. Lykke til. 

17:05  Klokka er fem over fem
17:15  Klokka er kvart over fem
17:25  Klokka er fem på halv seks
17:30  Klokka er halv seks

17:40  Klokka er ti over halv seks
17:45  Klokka er kvart på seks
17:50  Klokka er ti på seks

Åååå, 
hvorfor må 

det være så 
vanskelig å lære 
seg klokken??? Og 
hvorfor i all ver-
den er det to 

klokker?

Du har rett, det virker litt komplisert, men når du 
forstår systemet, så er det ganske lett. Dessuten: 
Husk at du alltid kan bruke «elektronisk» klokke:
15:35 femten trettifem
16:23 seksten tjuetre 

Jeg har laget to klokker for lærere er ikke helt 
enige her :) Noen påstår at 14:18 heter: atten over 
to, mens andre sier at det er: tolv på halv tre. 
Spør de nordmennene du kjenner hva de vil si :)

Marias dag

VIKTIG Å KUNNE 

HUSKELISTE

MUNTLIG/ 
SKRIFTLIG

eller 

FØRST Først vasker jeg meg. 

SÅ Så lager jeg frokost og drikker kaffe. 

ETTERPÅ Etterpå kler jeg på meg. 

DERETTER Deretter drar jeg på jobben. 

ETTER+SUBSTANTIV Etter jobben handler jeg mat eller  
går på treningsstudio. 

SENERE Senere går jeg hjem og spiser middag. 

AV OG TIL Av og til møter jeg ei venninne på kafé…. 

DA Da snakker vi sammen i flere timer. 

OM+SUBSTANTIV I BESTEMT FORM Om kvelden spiser jeg middag og ser litt på TV.

KLOKKESLETT Klokken 23 legger jeg meg.  

NYTTIGE TIDSUTTRYKK

UKEDAGER

ÅRSTIDER

ANDRE NYTTIGE TIDSUTTRYKK

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag

lørdag
søndag

vår
sommer

høst
vinter

et minutt har 60 sekunder
en time har 60 minutter
et døgn/en dag har 24 timer

en uke har 7 dager
en måned har 30/31 dager
et år har 12 måneder 

5 10 13 19 23

morgen 
(OBS! Vi sier:  
i morges)

formiddag ettermiddag kveld natt

i går i dag i morgen hverdager

ei helg

Marias dag

NYTTIGE UTTRYKK 

VIKTIG Å KUNNE 
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PREPOSISJONER SOM UTTRYKKER TID

NYTTIGE UTTRYKK SOM BESKRIVER DAGEN

OM  
Noe som gjentar seg regelmessig  
(OBS! Substantivet er i bestemt form)
• Maria liker å lese om kvelden. 
• Om ettermiddagen pleier hun å jogge,  

men bare om våren og om sommeren,  
ikke om vinteren. 

Om tid i framtid
• Han kommer om to uker. 
• Bussen går om fem minutter, vi må  

skynde oss. 

TIL
Tid i framtid
• Vi flytter inn til sommeren.  

(OBS! Årstider er i bestemt form)
• Han reiser hjem til jul.
I
Om den nærmeste tida
• Jeg skal lære meg å stå på ski i vinter. 
• Vi ses i kveld! 
PÅ
Med ukedager: 
• På mandager er det ofte stille på restauranten. 
• På lørdag er det ofte mye å gjøre. 

våkner vekker barna

barberer meg kler på meg

vasker meg

lager frokost pusser tennene

drikker kaffe handler mat tar en dusj

sminker meg

slutter på jobben

ser på tv går på jobb

trener 

besøker venner

surfer på nettet jogger

lærer norsk

kjeder meg leser bøker

legger meg ringer familien min sovner

JEG

Marias dag

NYTTIGE UTTRYKK 

GRAMMATIKK

Jan blir kjent med Maria

Jan vil gå på et norskkurs
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Jans dager er ganske like. Han står opp veldig tidlig fordi 
han begynner på jobben klokka sju. Han tar en dusj, bar-
berer seg og spiser mye til frokost. Han trenger det fordi 
han jobber fysisk. Vanligvis er han ferdig på jobben klokka 
tre, men av og til jobber han overtid. Om ettermiddagen 
har han litt tid for seg selv. Han går tur, mekker på bilen, 
men nå vil han også gå på et norskkurs. Jan kan snakke 
norsk, han lærer norsk hjemme, på egen hånd, men det 
er ikke nok. Han vil lære flere nye ord og forstå mer. 

I Oslo er det veldig mange språkskoler, så det er ikke lett 
å velge én. Folk sier at det er læreren og ikke skolen som 
er viktig. Men hvordan kan man sjekke om læreren er 
flink? Jan har en idé. Han pleier å spise kebab på Bislett, 
og der jobber det en hyggelig gutt som heter Ahmed. 
Ahmed går på et norskkurs nå, så Jan prater med ham 
neste gang han er der:

Jan:  Hei Ahmed! Står til? 
Ahmed:  Bare bra, takk, og du? Men det er ganske lenge 

siden sist, jeg trodde at du var syk. 
Jan: Det går bra med meg. Jeg har det litt travelt, 

men alt er i orden. Jeg vil gjerne ha det vanlige, 
men uten løk i dag.

Ahmed: Ja visst, stor kebab med sterk saus, med ekstra 
mais, men uten løk. 

Jan: Du husker så godt! Men jeg vil spørre deg  
om noe. Hvordan liker du norskkurset som  
du går på?

Ahmed:  Jeg liker det veldig godt, læreren er flink. 
Hun blir ikke sint når jeg glemmer å gjøre 
hjemmeleksen. 

Jan:  Hvor mange er dere i klassen?
Ahmed:  Første dag kom det 23 personer, men nå 

kommer ca. 13-15. 
Jan:  Jeg forstår ikke, folk betaler og skulker? 
Ahmed:  Ikke alle betaler. Mange får 600 timer norsk 

helt gratis. Jeg også, fordi jeg er asylsøker. 
Jeg trenger ikke å betale, men jeg vil lære. 
Jeg trenger norsk for å bo her. 

Jan:  Jeg trenger norsk også, men Polen er med i 
EU, så vi har ikke rett til gratis norskkurs. 

Ahmed:  Så dumt, jeg synes det er urettferdig. Jeg 
kjenner mange som går på norskkurs bare 
fordi de må, skulker hele tiden og lærer 
ingenting. 

Jan:  Og jeg kjenner mange som vil gå på norsk-
kurs, men de har ikke råd. 

Ahmed:  Det er urettferdig. 
Jan:  Men jeg kan ikke klage. Jeg jobber i Norge, 

og kan betale norskkurs selv. Det blir en 
investering i meg selv. Jeg skal lære så mye 
jeg kan, og derfor vil jeg velge en veldig god 
skole. 

Ahmed: Vær så god, håper det smaker! Og lykke 
til med jakten på et norskkurs, jeg krysser 
fingrene! 
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SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

Rett, galt eller mangler informasjon? 

Rett Galt
Ingen    

informasjon

1. Jan vil bli bedre i grammatikk. 

2. Å skulke betyr å ikke komme på skolen.

3. Jan pleier å spise hamburger med ekstra mais.

4. Ahmed er fornøyd med norskkurset. 

5. Ahmed får masse hjemmelekser på kurset.

6. Jan og Ahmed trenger ikke å betale for norskkurs.

7. For Jan er det viktig å velge et godt norskkurs.

SPØRSMÅL

DISKUSJONSSPØRSMÅL

HVA GJØR DU PÅ ET NORSKKURS? 

Går du på et norskkurs? 
Hva gjør du på norskkurset? 
Hvor ofte har du undervisning? 
Hvordan liker du kurset? 
Hvorfor lærer du norsk? 

a. tidlig
b. lett 
c. viktig 
d. sint
e. å begynne
f. å velge 
g. å sjekke
h. å ha det travelt
i. å huske
j. å glemme
k. å trenge

Lærer: nye ord, grammatikk
Leser: tekster, artikler, annonser
Noterer: ord, uttrykk
Skriver: setninger, dialoger, stiler
Lytter til: lytteoppgaver, diktater 

Øver på: norsk uttale, setningsbygging
Svarer på spørsmål
Stiller spørsmål
Snakker med læreren og andre

Jan vil gå på et norskkurs

NYTTIGE UTTRYKK 

HUSKELISTEMUNTLIG/ 
SKRIFTLIG

Hva spør man om på visning?

HØFLIGHETSFRASER DEL 3:

Når du møter noen etter  
en fest eller lang tid:

– Takk for sist!
– Lenge siden sist!

Når noen er syk:

– God bedring!
– Jeg håper du kommer deg raskt!

Når noen f.eks. skal ta eksamen: 

– Lykke til!
– Jeg krysser fingrene!

Når noen er vert og serverer mat: 

– Vær så god!
– Vel bekomme!

– Jeg håper det smaker!

Når noen nyser: 

– Prosit!

Jan vil gå på et norskkurs

NYTTIGE UTTRYKK 
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Hva spør man om på visning?

8

Maria skal på visning i dag. Sjefen hennes, Marco, 
kjenner en mann som vil leie ut en hybel. Hybelen 
er på 30 kvm og ligger i underetasjen. Maria skal dit 
klokken åtte, men er litt nervøs og derfor kommer 
hun hjem til Marco for å få noen tips. 

Maria:  Hva spør man om når man er på visning?
Marco:  Spør om det som interesserer deg. Det er 

viktig å få vite hva er inkludert i prisen. 
Maria:  Ja, jeg vet at strøm, internett og varmt vann 

kan være inkludert i prisen, men ikke alltid. 
Marco:  Du bør sjekke om du har lov til å bruke 

hagen. 
Maria:  Ja, det er flott hvis man kan invitere gjester 

og ha en liten grillfest i hagen. 
Marco:  Eieren heter Per, jeg liker ham veldig godt, 

men pass på kona hans. Hun er meget 
ryddig og liker at alt er rent og ligger på sin 
plass. 

Maria:  Det er ikke noe problem, jeg liker også å ha 
orden rundt meg. Jeg tror at jeg kommer til 
å komme godt overens med henne.

Marco:  Prisen er ikke så lav, men du kan for eksem-

pel klippe gresset eller måke snø. Da vil 
de sikkert redusere husleien. Selvfølgelig 
hvis du har lyst.

Maria:   Ja visst, hvorfor ikke. Jeg liker å arbei-
de i hagen, så det høres ut som en god 
løsning. 

Marco:  Hybelen ligger i et veldig pent område 
med villaer og det er kort vei til t-bane. 

Maria:  Det høres veldig bra ut, jeg håper at de 
kommer til å like meg og at jeg får denne 
hybelen!  

Marco: Jeg tror det, jeg fortalte dem om deg og 
de stoler på det jeg sier.

Maria:  Tusen takk Marco, du er kjempesnill, jeg 
er veldig takknemlig. Du fortjener en 
stor klem! 
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SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

1. Hva vet vi om hybelen som Maria skal se i 

kveld?

2. Hva vil Maria bruke hagen til?

3. Hvordan er kona til Per?

4. Er Maria en ryddig person?

5. Hvor bor Per og kona hans?

SPØRSMÅL

a. en visning 
b. en løsning
c. ryddig
d. takknemlig
e. inkludert 
f. alltid 
g. å ligge
h. å bruke 
i. å stole på
j. å høres ut

DISKUSJONSSPØRSMÅL

PRONOMEN SOM OBJEKT

UBESTEMT PRONOMEN MAN

Hva spør du om når du er på visning. Lag minst 10 spørsmål.

1. meg

2. deg

3. ham/han

henne 

den/det

Kan du hjelpe meg? 

Kan jeg hjelpe deg? 

Kan du hjelpe henne?

Kan du hjelpe ham?

1. oss 

2. dere 

3. dem 

Kan du hjelpe oss?

Kan vi hjelpe dere?

Kan du hjelpe dem?

Pronomenet MAN har en generell betydning. Når vi 

bruker det, tenker vi ikke på en konkret person eller 

ting. MAN bruker vi bare som subjekt. 

– Man kan ikke parkere her. 

– På visning kan man spørre om alt man vil. 

Hva spør man om på visning?

GRAMMATIKK

GRAMMATIKK

HUSKELISTE

MUNTLIG/ 
SKRIFTLIG
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På visning hos Per og Elisabeth

9

Klokka er tjue og Maria ringer på døra hos Per og Eli-
sabeth. En høy mann åpner  døra og smiler vennlig 
til henne.

Maria:  Hei, jeg heter Maria og skal på visning. 
Per:  Hei Maria, så hyggelig å hilse på deg. 
Maria:  I like måte, takk for at jeg kunne komme.  
Elisabeth:  Hei Maria! Jeg ser at du er veldig punkt-

lig og det er et godt tegn. 
Per:  Har du lyst å se hybelen? 
Maria:  Selvfølgelig, veldig gjerne!
Elisabeth:  Bare gå, jeg kommer ned til dere om 5 

minutter, jeg må bare ta en viktig tele-
fon først. 

Per og Maria går ned: 

Per:  Som du ser, er hybelen ikke så veldig 
stor, men passer bra for en person. Her 
er det ei koselig stue med store vinduer 
og en liten peis og til høyre har du en 
sovealkove, dessverre uten vindu. 

Maria:  Det er ikke noe problem, jeg tror at det 

kommer mye lys inn gjennom stuevin-
duene. 

Per:  Her er det en liten kjøkkenkrok med 
alt du trenger: et stort kjøleskap, en 
komfyr, stekeovn. Det eneste er at det 
ikke er plass til oppvaskmaskin, så 
oppvasken må du ta manuelt.

Maria:  Det er greit, jeg liker å vaske opp!
Per:  Du må også skaffe deg møbler. Som du 

ser, er leiligheten umøblert. 
Maria:  Det er ikke et stort problem. 
Per:  Og her er badet, ganske fint, synes jeg. 
Maria:  Hybelen er veldig fin, jeg elsker utsik-

ten og peisen, og gardinene er så søte. 
Det er bare 10 minutter til t-banen, så 
for meg passer alt utmerket.

Per:  Da er leiligheten din, hvis du har lyst på 
den. Husleien er 7000 kr per måned.

Maria:  Jeg vet det, men hva er inkludert i hus-
leien?

Per:  Varmt vann og internett er inkludert, 
mens strøm må du betale ekstra for. 

Maria:  Hvor mye er det per måned?
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Per:  Det spørs, om sommeren ca. 200 kr, om 
vinteren kan det bli 1000 kr.

Maria:  Det er ikke så verst.  
Per:  Du kan også gjøre noe hus-, eller hage-

arbeid for oss, da vil husleien gå ned. 
Maria:  Det er flott, jeg hjelper dere gjerne. 

Jeg har et spørsmål til: kan jeg bruke 
hagen?  

Per:  Ja, selvfølgelig! Den delen av  hagen 
her er til din disposisjon, vi har terrasse 
oppe og mye plass foran huset. 

Elisabeth kommer ned: 

Elisabeth:  Jeg er ferdig nå, beklager. Maria, hva 
synes du? 

Maria:  Jeg liker hybelen veldig godt og vil 
gjerne bo hos dere.

Elisabeth:  Det er bra, men jeg har også noen 
spørsmål til deg. Du røyker ikke, håper 
jeg?

Maria:  Nei, selvfølgelig ikke! 
Elisabeth:  Hva med fester og gjestebesøk? 

Maria:  Jeg pleier å ha bursdagsfest, men invi-
terer ikke særlig mange. Av og til får jeg 
noen venner på besøk, men ikke så ofte. 
Vi møtes i byen vanligvis. 

Elisabeth:  Hva gjør du på fritiden?
Per:  Elisabeth, er det et jobbintervju?
Elisabeth:  Kjære, jeg må spørre, kanskje Maria 

liker å spille trommer?
Maria:  Nei, absolutt ikke! Jeg liker å male, å 

lese bøker, men framfor alt er jeg glad 
i naturen, så jeg er mye ute. Jeg ser at 
det er fantastiske turmuligheter her. 

Per:  Ja, absolutt. Du kommer sikkert til 
å trives her. 

Elisabeth:  Ja, velkommen skal du være!
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SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

Rett, galt eller ingen informasjon? 

Rett Galt
Ingen    

informasjon

1. Maria kommer på visning litt forsinket.

2. Hybelen har ikke vaskemaskin.

3. Soverommet har store vinduer.

4. Maria liker å spille trommer.

5. Strøm og internett er ikke inkludert i husleien.

6. Maria kan bruke terrassen til Pål og Elisabeth.

7. Hybelen har fine møbler.

SPØRSMÅL
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a. vennlig 
b. ferdig
c. koselig
d. dessverre
e. å hilse på 
f. å skaffe 
g. å møtes
h. å trives 
i. det spørs

DISKUSJONSSPØRSMÅL

HVA DRIVER DU MED PÅ FRITIDA? / HVA GJØR DU I FRITIDA? 

Hva liker du å gjøre på fritiden? 

sykle

jogge / løpe trene på  
treningsstudio

gå på tur

danse spille tennis

gå på ski

spille gitar

stå på ski

gå på kino lese bøker

se på tv møte venner

surfe på internett

tilbringe tid med 
familien

lære norsk

LIKER 
DU Å

Maria møter Per og Elisabeth

NYTTIGE UTTRYKK 

HUSKELISTEMUNTLIG/ 
SKRIFTLIG Så fint at 

Maria har fått seg en 
hybel. Men jeg ser at det kan 

være vanskelig uten et 
godt nettverk. 

Du gjør ikke jeg.  

Nettverk er viktig i Norge, både når du leter etter et nytt 
sted å bo og søker jobb. Det er lettest å få leilighet eller 
jobb når noen anbefaler deg. Spør alltid venner og bekjen-
te, det er den beste metoden! Men selvfølgelig kan du også 
få leilighet gjennom en vanlig visning, og jobb ved hjelp av en 
vanlig jobbannonse. 

ADJEKTIV I UBESTEMT FORM

Dette er et vanlig mønster ved bruk av adjektiver i ubestemt form:

 

HANKJØNN

en høy mann 

en viktig telefon

en liten kjøkkenkrok

leiligheten er fin

HUNKJØNN

ei koselig stue 

stua er koselig

INTETKJØNN

et godt tegn

et stort kjøleskap

varmt vann

et stort problem

badet er fint

FLERTALL

store vinduer 

fantastiske turmuligheter

gardinene er søte

Intetkjønn + T  
= sant

Flertall + E  
= sant

Love 
is in the air. 

Jan elsker Maria, 
intetkjønn elsker T, 
flertall elsker E og 
jeg elsker norsk

Maria møter Per og Elisabeth

GRAMMATIKK
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Oppsigelse 

10

Maria kommer tilbake hjem, hun er veldig fornøyd. 
Elisabeth virker ganske streng, men Per er en veldig 
hyggelig mann. Hjemme snakker hun med Eddie og 
Klara som hun bor sammen med. 

Klara:  Hva skjer? Skal du forlate oss snart?
Maria:  Ja, jeg skal bo på Holmenkollen. 
Eddie:  Gratulerer, jeg visste at du får denne hybe-

len! Vi kommer til å savne deg. Når skal du 
flytte ut?

Maria:  Oj, jeg glemte å spørre om det og det er jo 
veldig viktig! Jeg ringer dem med en gang. 

Maria tar telefonen og slår nummeret til Per: 

Maria:  Beklager at jeg ringer så sent, men jeg glem-
te å spørre om noe viktig. 

Per:  Ingen problem. 
Maria:  Når kan jeg flytte inn? Jeg må si opp avtalen 

på rommet mitt her.
Per: Ja, det er et viktig spørsmål. Hvor lang opp-

sigelsestid har du?
Maria:  Bare en måned. 

Per:  Skal vi se... … I dag er det 23.(tjuetredje) 
august, og det betyr at du må si opp rom-
met denne uka. Da kan du flytte inn til oss 
1.(første) oktober.

Maria:  Det er perfekt, tusen takk.
Per:  Du kan selvfølgelig møblere hybelen når du 

vil, den står tom. 
Maria:  Jeg kan gjerne komme med møblene 

helgen før jeg flytter, dvs 26-27.(tjuesjet-
te-tjuesjuende) september. Passer det?

Per:  Ja, ingen problem. Jeg kan sende deg lei-
ekontrakten på e-post, så du kan lese den 
hjemme. Kan du sende meg en melding 
med din e-postadresse? 

Maria:  Ja visst, det skal jeg gjøre. God natt!
Per:  God natt til deg også. 
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Maria liker ikke å utsette ting, 

så hun skriver oppsigelsen med 

en gang

a. å virke
b. å forlate
c. å savne 
d. å spørre 
e. å si opp 
f. å bety
g. en oppsigelsestid
h. fornøyd

Maria Santinos
Nobelsgate 17
0268 Oslo 

Kristoffer Johansen
Bærumsveien 178
1357 Bærum 
 Oslo, 26.08.2016

Oppsigelse av leieforhold

Jeg vil si opp min avtale om å leie et rom i leilighe-
ten i Nobelsgate 17 i Oslo. Jeg flytter ut den 30. 
september 2016. 

Mvh 

Maria Santinos 

SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

1. Hvor bor Maria nå?

2. Hva heter de hun bor sammen med?

3. Hva heter Marias nåværende utleier?

4. Hvorfor kan hun ikke flytte til ny hybel med en gang?

5. Når kan hun møblere hybelen?

SPØRSMÅL

Oppsigelse 

HUSKELISTE
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MÅNEDER

DATOER

ORDENSTALL

1.  første 11.  ellevte 21.  tjueførste / enogtyvende

2.  andre 12.  tolvte 30.  trettiende / tredevte

3.  tredje 13.  trettende 31.  trettiførste

4.  fjerde 14.  fjortende

5.  femte 15.  femtende ÅRSTALL
6.  sjette 16.  sekstende 1960  nitten seksti

7.  sjuende / syvende 17.  syttende 1984  nitten åttifire

8.  åttende 18.  attende 2002  to tusen og to

9.  niende 19.  nittende 2013  to tusen og tretten / 

tjue tretten10. tiende 20.  tjuende / tyvende

1. Januar

2. Februar

3. Mars

4. April

5. Mai

6. Juni

7. Juli

8. August

9. September

10. Oktober

11. November

12. Desember

Når er du født? 

Hva er din fødselsdato?

Jeg er født 21. juni 1987 

tjueførste juni nitten åttisju 

tjueførste i sjette nitten åttisju

Oppsigelse 

VIKTIG Å KUNNE 

VIKTIG Å KUNNE 


