Agata Niedzielska

DEMO
VERSJON
Koselig Læring

Innhold

ASK OG ASTRID
ØNSKER DEG
VELKOMMEN 

– presentere seg, 1

UTTALE

–
–
–
–
–
–
–

Alfabetet, 4
Norske vokaler, 4
Lange og korte vokaler, 5
Diftonger, 5
Andre kombinasjoner, 5
Stumme konsonanter, 6
Endringer i uttalen, 6

XI

X

TEKSTBOK
OG LÆREBOK
VI BLIR KJENT

DAGLIGE RUTINER

FAMILIEN, FORTELLE
OM SEG SELV

FINNE NY BOLIG,
PÅ VISNING

KOLLEKTIVTRANSPORT

SKAFFE SEG MØBLER,
INNREDNING

10 Maria

36 Maria bor i kollektiv

56 Her er Jan

65 Hva spør man om

81 Jan går ut med

98 Gis bort

17 Jan

42 Marias dag

61 Marias familie

69 Maria møter Per

88 Kollektivtransport

24 Jan blir kjent med Maria

50 Jan vil gå på et norskkurs

og Elisabeth

76 Oppsigelse

31 Jan kommer tilbake
Tema, uttrykk
–
–
–
–

uttrykk for nybegynnere, 12
høflighetsfraser 1, 32
på restauranten, 27
priser, 33

Grammatikk
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

personlig pronomen, 11
presens, 11
plassering av verbet, 11
spørreord, 18
hvordan lager vi spørsmål, 18
svar på spørsmål uten
spørreord, 19
preposisjoner „i” og „på”, 19
modale verb, 25
setninger med 2 verb, 25
preposisjon „med”, 25
substantiv, 26

Viktig å kunne
– himmelretninger, 12
– land, nasjonaliteter,
språk, 12, 13
– tall, 33

på visning

Tema, uttrykk
–
–
–
–
–

høflighetsfraser 2, 38
tidsuttrykk, 44
uttrykk som beskriver dagen, 45
på et norskkurs, 52
høflighetsfraser 3, 52

Grammatikk
–
–
–
–
–

refleksive verb, 37
pronomen „hverandre”, 37
konjunksjoner: «og, men,
eller, så, for», 37
preposisjoner som uttrykker
tid: «om, til, i, på», 45
pronomen som objekt, 51

Tema, uttrykk
– fortelle om familien, 56, 61

Grammatikk
– eiendomsord min/din, 57
– den brysomme familien, 57

Tema, uttrykk
– uttrykk når du er
på visning, 65-70
– hva gjør du på fritiden?, 71

Grammatikk
– ubestemt pronomen „man”, 66
– adjektiv i ubestemt form, 72
– det-setninger, 78

Viktig å kunne

Viktig å kunne
–
–
–
–
–

hva er klokka?, 43
ukedager, 44
årstider, 44
nyttige tidsuttrykk, 44
måltider, 44

Viktig å kunne
– familien (stamtre), 62

–
–
–
–

oppsigelse, 77
ordenstall, 78
måneder, 78
datoer, 78

vennene sine

eller bil?

102 På møbeljakt
107 Innredning

93 Jan tar toget
Tema, uttrykk
– få bot, 79-88
– transport i lokalmiljøet, 88-95
– reise, 94

Grammatikk
–
–
–
–
–

bøyning av verb, 82
svake verb, 82, 84
sterke verb, 83
når bruker vi preteritum?, 84
stedsadverb, 94

Viktig å kunne
– transport, transportmidler, 89

Tema, uttrykk
–
–
–
–

på møbeljakt, 103
finn.no og „gis bort”, 98-103
hvordan bor du?, 107-110
møbler, 107-109

Grammatikk
–
–
–
–
–

subjunksjoner „at” og „om”, 99
«ja, det gjør det», 103
stedspreposisjoner, 108
adjektiv i bestemt form, 110
legge/ligge, sette/stå, 110

XIII

XII

YRKER/UTDANNING
KONTRA ARBEIDSLIV,
SMÅBARNSFAMILIER

HOS LEGEN, KROPP
OG HELSE

I MATBUTIKKEN,
MATLAGING

113 Martins hverdag

130 Maria føler seg dårlig

148 Kyllingbuljong

118 Utdannelse kontra
arbeidsliv

125 Gjettelek

134

Maria ringer
legekontoret

139 Hos legen

151 I butikken
156 En fristende oppskrift

VÆR, ÅRSTIDER,
FRILUFTSAKTIVITETER

PÅ BIBLIOTEKET,
BØKER OG FILMER

I KLESBUTIKKEN,
KLÆR, FØLELSER

160 Høstværet

176 Deichmanske bibliotek

193 Maria og Jan på handletur

165 Friluftsliv om høsten?

180 For mye å velge mellom 200 Forberedelser til daten

170 Norske barn

183 En god film

og friluftsliv

186 På vei til språkkaféen
Tema, uttrykk

Tema, uttrykk
– livet til småbarnsforeldre,
113-116
– samtale om yrker og
karrieremuligheter, 118-127
– utdannelse/yrke, 118-119

Grammatikk
– måtesadverb, 114
– både … og / verken … eller, 114
– eiendomsord/possessiver
(alle), 120
– tilhørighetsuttrykk, 121
– sin/si/sitt/sine, 120-121
– også / ikke … heller, 126

Tema, uttrykk
–
–
–
–
–

bytte fastlege, 130
bestille time hos lege, 134
hos legen, 139
symptomer, 142
skriving av e-post og sms, 140

Grammatikk
– fallgruver, 131
– når bruker vi presens
perfektum?, 135
– preteritum eller presens
perfektum?, 135
– fordi og derfor, 141

Viktig å kunne
– kroppsdeler, 143
– e-postskriving, 140

203 En vanskelig uke

Tema, uttrykk

Tema, uttrykk

Tema, uttrykk
– i butikken, 151-152
– plassering av produkter
i butikken, 151-152
– handle sunn mat, 151
– oppskrifter, 156-159
– verb på kjøkkenet, 157

– vær og årstider, 160-163
– aktiv friluftsliv, 165-175

–
–
–
–
–
–
–
–

på biblioteket, 176-181
skaffe seg et lånekort, 176-178
lettleste bøker, 180
fortelle om filmen, 183-184
uttrykke sin mening, 184
norske filmer, 181
forklare veien, 186-189
bildebeskrivelse (posisjonering,
nyttige ord), 188-190

– i klesbutikken, 193-195
– sangen „Jenter som
kommer”, 201

Grammatikk
– imperativ, 157

Viktig å kunne

Grammatikk
– subjunksjon „når”, 166
– plassering av ikke
i leddsetninger, 166
– gradbøying av
adjektiver, 171-172
– bruk av komparativ og
superlativ, 172
– adjektiver med uregelmessig
gradbøying, 172

Grammatikk
– substantiv i bestemt eller
ubestemt form, 190

Grammatikk
– hvilken/hvilket/hvilke, 194
– påpekende pronomen (denne,
dette, disse), 194

– matvarer, 153
Viktig å kunne
– været, 162

Viktig å kunne
– steder i byen, 188-189

Viktig å kunne
– klær, 195
– farger, 196
– følelser, 204

XV

XIV

MINIGRAMMATIKK

208 Setningstyper

–
–
–
–

helsetninger, 208
konjunksjoner, 208
det-setninger, 208
leddsetninger
og subjunksjoner, 209

210 Spørreord

– hvordan lager vi spørsmål, 210
– hvordan svarer vi på spørsmål
uten spørreord, 211

211 Pronomen

– sammensetting av pronomene
og eiendomsord, 211
– personlig pronomen, 212
– refleksivt pronomen, 212
– pronomen som objekt, 212
– determinativer, 213
– eiendomsord/posesssiver, 213
– refleksiv form: sin, si,
sitt, sine, 213
– pekeord/demonstrativer:
denne/dette/disse, den/
det/de, 214
– ubestemt pronomen
«man», 214
– pronomen «hverandre», 214

215 Substantiv

– substantiver med spesiell
bøyning, 215-216
– uregelrette substantiver, 217
– bestemt eller ubestemt form av
substantivet?, 218
– sammensatte substantiv, 218

219 Verb

verb i presens, 219
setninger med 2 verb, 219
modale verb, 219
presens futurum (framtid), 220
imperativ, 221
bøyning av verb, 222
svake verb, 222
sterke verb, 223
når bruker vi preteritum?, 224
når bruker vi presens
perfektum?, 224
– preteritum eller presens
perfektum?, 225
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

225 Adjektiv

– adjektiv + substantiv
i ubestemt form, 225
– adjektiv + substantiv
i bestemt form, 225
– være/bli + adjektiv, 225
– adjektiv med eiendomsord,
225
– adjektiver med spesielle
former, 226
– adjektiv liten, 226
– ubestemt eller bestemt form
av adjektivet?, 226
– gradbøying av adjektiver, 227
– adjektiver med uregelmessig
gradbøying:, 228
– hvordan bruker man
komparativ og superlativ, 228

Hei og
velkommen

1

229 Adverb

231 Preposisjoner

234 Alfabetisk ordliste

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!

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.

ASTRID
måtesadverb, 229
stedsadverb, 229
tidsadverb, 229
modale adverb, 229
gradsadverb, 229
adverb som uttrykker logiske
relasjoner, 229
– derfor / fordi, 229
– både... og, verken...… eller, 230
– også / ikke...… heller, 230
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

i , 231
på, 231
til, 231
for, 232
fra, 232
om, 232
av, 232
med, 233
uten, 233

ASK

HVA HETER DU?

HAR DU FAMILIE?

Du svarer:
Jeg heter

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)

HVOR KOMMER DU FRA?
Du svarer:
Jeg kommer fra

HVILKE SPRÅK SNAKKER DU?

HVOR BOR DU NÅ?

Du svarer:
Jeg snakker

Du svarer:
Jeg bor i/på

HVOR LENGE HAR DU BODD I NORGE?
Du svarer:
Jeg har bodd i Norge i

HVOR GAMMEL ER DU?
Du svarer:
Jeg er

år gammel.

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

10

Maria

Vi blir kjent

Vi blir kjent

11

Maria

PERSONLIG PRONOMEN

1

ENTALL:

GRAMMATIKK

FLERTALL:

1.

Jeg

1.

Vi

2.

Du

2.

Dere

3.

Han
Hun
(den, det)

3.

De

PRESENS

3

Maria

Maria er ei spansk jente som bor og jobber i
Oslo. Hun er servitør og jobber på en italiensk
restaurant 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 by 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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34
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35
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36

15

37

16

38

17

39

18

40

19

41

20
21
22

Olaf:
Maria:
Olaf:
Maria:
Olaf:
Maria:
Olaf:
Maria:

PRESENS:

Infinitivsform uten å + r

Har du lyst til å ta en kaffe med meg,
kanskje?
Takk for invitasjonen, men i kveld skal
jeg treffe ei venninne.
Kanskje i morgen da?
Beklager, men jeg har kjæreste.
Ok, jeg skjønner. Kjæresten din er veldig
heldig.
Takk. Har du lyst på mer kaffe?
Nei takk. Kan jeg få regningen?
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 til å gå på date med Olaf.
Lisa: Skjønner, av og til er det lov å lyve litt.

GRAMMATIKK

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

Wow, det var lett!
Presens er
fantastisk!

Ja, det er sant. Du kan lage
masse setninger allerede 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.

PLASSERING AV
VERBET: PLASS NR 2
I SETNINGEN

Olaf bestiller tortellini i dag.
I dag bestiller Olaf tortellini.
Han drikker kaffe etter maten.
Etter maten drikker han kaffe.
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Jan blir kjent med Maria

Vi blir kjent

Vi blir kjent

SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

3

1. Hvorfor går Jan på butikken?
2. Hvorfor velger han akkurat denne restauranten?
3. Hva bestiller Jan?

INFINITIV

PRESENS

(OBS! også preteritum!)

Jan blir kjent med Maria

Jan er veldig tørst og går på butikken for å kjøpe
seg en brus. Han går forbi en restaurant. Plutselig
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 et
glass vann, takk.
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(mer på side 219-220)

å kunne

KAN

Kan du hjelpe meg?

å skulle

SKAL

Vi skal gå på kino i morgen.

å ville

VIL

Hva vil du ha å drikke?

å måtte

MÅ

Jeg må gå nå.

å burde

BØR

Du bør spise mer frukt.

Kan jeg
hjelpe deg
med noe?

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.

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

SETNINGER MED 2 VERB

GRAMMATIKK

11
12

14
15

Kan jeg spørre deg om en ting?
Ja, bare spør.
Hva heter du?
Maria.
Det navnet passer til deg. Jeg heter Jan.
Det er veldig hyggelig å hilse på deg, Maria.
Maria: I like måte, men nå må jeg gå, kundene
venter.
Jan:
Maria:
Jan:
Maria:
Jan:

BRUK AV MODALE VERB

GRAMMATIKK

Men det kan vi ikke i andre tilfeller.
– Jeg skal kaffe. (Hva skal du med den? Drikke, kjøpe,
bestille, lage? Vi må bruke et verb
sammen med modalverb.)

PREPOSISJON ”MED”

GRAMMATIKK

10

13

Maria lager kaffen og serverer den til Jan.

SPØRSMÅL

4. Hva ser Lisa?
5. Hva betyr en stamgjest? Prøv å forklare
det på norsk.

MODALE VERB

7

25

Jan blir kjent med Maria

16
17
18

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

19
20
21

Jan bestiller kaffe med melk.
Han spiser pizza med skinke.

22
23

REDSKAP/MIDDEL
Jan kommer seg til restauranten med en bil.
Han spiser med gaffel.

26

Jan blir kjent med Maria

Vi blir kjent

Vi blir kjent
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Jan blir kjent med Maria

SUBSTANTIV

GRAMMATIKK

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?

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

EI

EN

ET

hunkjønn / femininum
ei jente, ei mor, ei lampe

hankjønn / maskulinum
en gutt, en bil, en måned

Ja, det er også riktig. Mange nordmenn bruker kun hankjønn- 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 :)

intetkjønn / neutrum
et hus, et teppe, et barn

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

ENTALL

ei mor - mora eller
ei dame - dama eller

en mor - moren
en dame – damen

FLERTALL

UBESTEMT FORM

BESTEMT FORM

UBESTEMT FORM

BESTEMT FORM

en gutt

gutten

gutter

guttene

ei jente

jenta

jenter

jentene

et hus

huset

hus*

husene

et frimerke

frimerket

frimerker

frimerkene

* intetkjønnsord med én stavelse har samme ubestemt form
i entall og flertall

Agata, finnes det
noen regler, noen
ordgrupper som har
samme artikkel? Hvordan
skal jeg klare å huske
artikler til alle
verdens ord?

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

Det er dessverre noe vi må prøve å lære. Det er noen endelser 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 intetkjønnsord og
skrive opp alle intetkjønnsord du lærer der, eller bruke en annen farge når
du noterer nye intetkjønnsord.

8

UTTRYKK NYTTIG PÅ RESTAURANTEN
SERVITØR
Har du bestemt deg?

Hva har du lyst på?

Hva vil du ha?
Smakte maten?

NYTTIGE UTTRYKK

KUNDE
Ja, jeg tar gjerne..., takk. / Jeg skal ha..., takk.
Jeg vil gjerne ha en kaffe og et stykke
sjokoladekake, takk.
Jeg vet ikke ennå, hva kan du anbefale?
Ja, det var kjempegodt. Kan jeg få regningen?

28

Jan blir kjent med Maria

Vi
Viblir
blir kjent

OPPGAVER

Vi blir kjent

29

Jan blir kjent med Maria

d.

er på 89 kvm og har fire
(en leilighet, et soverom, ei/en stue)

e.

I

har de

og

,

.

, og

med

. …(ei stue, en sofa, en TV, ei/en hylle, ei/en bok*)

MIN HUSKELISTE
f.

De sitter ofte på
(en sofa)

og ser på TV sammen.

g. Maria liker også å lese
(ei bok, ei stue)

som de har i

h. De kjøper disse
(ei bok)

.

på loppemarkeder.

*ei bok – boka – bøker – bøkene

3. Skriv 5 ting som du bruker daglig (f.eks. på jobben) og bøy dem
1. Sett inn det modale verbet som passer.
a.

Jan

b. Du
c.

f.

Dere

UBESTEMT FLERTALL

BESTEMT FLERTALL

en bil

bilen

biler

bilene

4. Skriv flertallsformer til disse ordene:

g. et bord

mange

mange barn

h. et skrivebord

mange

b. et teppe

mange

i.

et vindu

mange

c.

et mål

mange

j.

et land

mange

d. et spørsmål

mange

k.

et firma

mange

e.

et glass

mange

f.

et frimerke

mange

gå nå, taxisjåføren venter.

d. Når
Hva slags te

BESTEMT ENTALL

ikke spise så mye sjokolade.

Vi

e.

UBESTEMT ENTALL
gjerne drikke kaffe med Maria.

dere besøke oss?
du ha?
ikke røre det! Det er veldig farlig!
du hjelpe meg?

g.
h. Hvorfor

du gå nå? Klokka er bare 20.

a.

et barn

2. Sett inn bestemt og ubestemt form av ordene, både entall og flertall.
a.

Maria bor sammen med to
(en gutt, ei jente)

b.

og

heter Eddie og Bastian og

.

heter Klara.

(en gutt, ei jente)
c.

De bor i
(en leilighet)

i Nobelsgate.

30

5.

Jan blir kjent med Maria

Vi blir kjent

Infinitivsform, med eller uten «å»?

Jan liker

(å reise/reise) Han vil gjerne

Han pleier

(å dra/dra) til Australia en dag.

(å se/se) alle programmer om Australia på National Geographic. Han trenger ikke
… (å lære/lære) et nytt språk, når han skal

Jans drøm er

Vi blir kjent

31

Jan kommer tilbake

4

(å reise/reise) dit.

(å se/se) kenguru og koalabjørn. Han drømmer også om
(å dykke/dykke) med skilpadder. En dag skal han

(å oppfylle/oppfylle)

denne drømmen.

6. På restauranten. Sett inn ordene som kan passe til dialogen.
a.

Har du bestemt deg?

b. Ikke helt, kan du
c.

Jan kommer tilbake

noe?

Ja, pizza speciale er

.

d. Er det noe

på den? For jeg er vegetarianer.

e.

Ja, den er

skinke.

f.

Kan jeg få den

g. Ja,

Jeg tar

j.

Det bør ikke ta mer enn 25

k.

Det er

Jan:
Maria:
Jan:
Maria:
Jan:

skinke?
, ingen problem.

h. Vi du ha noe
i.

Tre dager senere kommer Jan tilbake til den
samme restauranten.

?
et glass vann, takk. Hvor lenge skal jeg
.
, takk.

på pizzaen?

Maria:
Jan:
Maria:
Jan:
Maria:

Jan:
Maria:
Jan:

Hei Maria! Hyggelig å se deg igjen.
Takk, i like måte.
Hvordan står det til?
Ikke så verst, men vi har mye å gjøre.
Ja, jeg kan se det. Maria, jeg vil ikke mase,
men kan jeg stille deg et spørsmål til?
Ja, vær så god.
Hvor kommer du fra?
Jeg er fra Spania og hører dette
spørsmålet cirka fem ganger om dagen.
Beklager, jeg...
Det går bra. Jeg ser ikke norsk ut,
snakker med aksent, så folk spør. Og du,
hvor er du fra?
Polen.
Hvorfor er det så mange polakker her i
Norge?
Jeg vet ikke. I Norge får man god lønn
og polakker liker å jobbe. Men vi er ikke
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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!

9

Kollektiv transport

93

Jan tar toget

15

Kollektiv transport
94

SPØRSMÅL

SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

1.
2.
3.
4.

Hva skal Jan gjøre på Hønefoss?
Hvor kjøper han togbilletter?
Hva synes han om billettprisen?
Er det samme pris for togbilletter hvis man kjøper
dem samme dag?
5. Er det dyrt å fly til Polen?
6. Hvor lang tid tar togturen fra Oslo til Hønefoss?

MUNTLIG/
SKRIFTLIG

Jan tar toget

Jan:

Hei, jeg skal til Hønefoss på torsdag, kan jeg
kjøpe billetter hos deg?
Damen: Ja, selvfølgelig, når på dagen vil du reise?
Jan:
Jeg har et møte der kl.9, så jeg vet ikke helt...
Damen: Skal vi se... Det går et tog kl.6:30 som er
framme 7:55. Neste tog går først kl.8:30.
Jan:
Det første toget passer bra. Da vil jeg gjerne
ha en billett.
Damen: Vil du kjøpe returbillett også?
Jan:
Nei takk, jeg vet ikke hvor lenge møtet vil
vare. Tror du at jeg kan kjøpe billett samme
dag?
Damen: Ja visst, det kan du gjøre. Men den blir
dyrere når du kjøper samme dag.
Jan:
Det er greit.
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HUSKELISTE
a.
b.
c.
d.
e.
f.

en ombygging
et møte
selvfølgelig
likevel
å fly (fløy, har fløyet)
et lavprisselskap

DISKUSJONSSPØRSMÅL

STEDSADVERB

Reiser du ofte hjem? Hvordan kommer du deg dit og hvor mye koster det?
30

NYTTIGE UTTRYKK

Om noen dager skal Jan på en befaring i Hønefoss
som ligger ca. 60 km nordvest for Oslo. Flere tuneller
i Oslo er under ombygging og derfor er det lange
køer i byen. Det er et viktig møte og Jan vil ikke
komme for sent. Derfor bestemmer han seg for å ta
toget dit. Han er på Jernbanestasjonen, så han går til
skranken for å kjøpe billett.

Kollektiv transport
94

Jantar
tartoget
toget
Jan

Damen: Ja, da blir det 207 kroner for billetten.
Jan:
Jeg vil betale med kort.
Damen: Vær så god. Takk og ha en fin dag videre!
Jan:
I like så!
Jan går og tenker på hvordan man reiser i dag.
Sist fløy han hjem til Polen for 39 kr en vei. Han
syntes at det var en veldig lav pris, men han betaler
sjelden mer enn 200-300 kr per billett. Kanskje
er han ekstra heldig fordi han bor i Polen, og
mange lavprisselskaper, som Ryanair, Wizzair og
Norwegian flyr dit. Men likevel synes han at 207
kroner for 90 minutter på toget er litt mye.

Å REISE

Hvor mye koster en bussbillett
til Trondheim?
Er det direktefly?

Har dere noen studentrabatt?

Kan jeg sjekke inn på flyplassen?

31

– Én vei koster 399 kr og
tur-retur 599 kr.
– Nei, dessverre, du må bytte
fly i Berlin.
– Ja, men du må ha gyldig
studentbevis.
– Ja, det kan du, men det koster
ekstra hos Ryanair, så det er
best å sjekke inn på internett
eller via ryanair-appen.

Han går hjem.

Han er hjemme.

DYNAMISK

STATISK

hjem

hjemme

inn

inne

ut

ute

opp

oppe

ned

nede

fram

framme

bort

borte

hit

her

dit

der

14
15
16
17

Hvor stor håndbagasje kan jeg ha?

– Du kan ta med deg ett kolli
håndbagasje inn i kabinen
uten ekstra kostnader.
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Gis bort

Skaffe seg møbler, innredning

16

Skaffe seg møbler, innredning

99

Gis bort

SPØRSMÅL TIL TEKSTEN
Rett, galt eller ingen informasjon?

Rett

SPØRSMÅL

Galt

Ingen
informasjon

1. Nordmenn handler lite.
2. På «gis bort» kan man kjøpe ting veldig billig.
3. Maria skal prøve å finne møbler på finn.
4. Flyttefirmaer kaster gamle møbler gratis.
5. Maria er også interessert i det vanlige torget på finn.
6. Jan har fri på fredag.

32

Gis bort

Jan besøker Maria på restauranten. Det gjør han
minst en gang i uka nå. I dag er det stille og lite folk
på restauranten, så de kan snakke sammen.
Maria: Jan, jeg husker det vi snakket om og lurer på
om du kan hjelpe meg med å handle møbler
til hybelen min. Kan vi dra på IKEA på lørdag?
Jan:
Det passer fint, jeg har ingen planer på
lørdag. Men vil du ikke sjekke finn og
«gis bort» først?
Maria: Finn kjenner jeg til, men «gis bort»?
Hva er det?
Jan:
Det er en del av torget på finn.no, der du
kan få ting helt gratis.
Maria: Helt gratis? Hvordan er det mulig?
Jan:
Det er lett å forklare. Norge er et rikt land,
folk tjener bra og har nok penger til å kjøpe
mye og ofte.
Maria: Ja, de kjøper masse klær for eksempel.
Jan:
Ja, og tenk deg følgende situasjon: Kari
Nordmann ser en fin sofa på IKEA. Kari
har en ganske fin, bare 2 år gammel sofa
hjemme, men hun bestemmer seg for å
kjøpe en ny likevel. Hun har jo råd til det.
Men hva skal hun gjøre med den gamle
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sofaen? Det er for tungt å bære den ned fra
4.etasje, flyttefirmaet skal ha penger for å
kaste den, det tar litt tid å selge en brukt
sofa og Kari har ikke plass til to sofaer
hjemme. Så hva gjør Kari Nordmann?
Hun legger ut en annonse på finn der hun
skriver at hun gir bort en sofa og etter et
par timer er hun kvitt problemet.
Maria: Ja, det er en logisk forklaring. Fantastisk,
da kan jeg spare mye penger!
Jan:
Men det er ikke så lett. Det er en side mange
besøker, så man må være veldig rask for det
er alltid førstemann til mølla. De beste
tingene forsvinner etter noen minutter.
Maria: Ja, det vil jeg tro. Men på lørdag har jeg fri,
så jeg kan prøve.
Jan:
Du kan også sjekke det vanlige torget på
finn, der kan du også gjøre fantastiske
kupp og du har litt bedre tid. Hvis prisen er
høy, kan du alltids prute.
Maria: Det skal jeg gjøre. På lørdag skal jeg på
møbeljakt!
Jan:
Lykke til, jeg krysser fingrene.

HUSKELISTE
a. å lure på (-te, -t)
b. å forklare (-te, -t)
c. å spare (-te, -t)
d. å prute (-et, -et)
e. å ha råd til (hadde, har hatt)
f. å gi bort (ga, har gitt)
g. å være/bli kvitt noe (var, har vært/ ble, har/er blitt)
h. å forsvinne (forsvant, har forsvunnet)
i. førstemann til mølla
j. et kupp

MUNTLIG/
SKRIFTLIG

1. Handler du noen ganger på internett? Hvilke
websider bruker du?
2. Hva synes du om finn.no og om “gis bort”?

Dette her var
skikkelig lurt. Tror du
at jeg kan prøve å skaffe
meg noen ting fra
«gis bort»?

SUBJUNKSJONER AT OG OM*
Kari skriver i annonsen: „Jeg gir bort en fin sofa.”
Kari skriver i annonsen at hun gir bort en fin sofa.
Det tar litt tid å selge en brukt sofa. Det vet Kari.
Kari vet at det tar litt tid å selge en brukt sofa.
Maria spør Jan: «Har du fri på lørdag?»
Maria spør Jan om han har fri på lørdag.

24
25

DISKUSJONSSPØRSMÅL

OBS! Vær oppmerksom på at pronomen ofte skifter sin form.
Maria spør Jan: „Kan du hjelpe meg?»
Maria spør Jan om han kan hjelpe henne.

Ja, absolutt. Et lite tips: snakk norsk. Det er
god trening og i tillegg har du større sjanse for
å lykkes. En dag så en venn av meg mange
fine møbler i en annonse på «gis bort». Han
ringte og spurte på norsk om annonsen var
aktuell (og han var ikke så veldig flink i norsk
ennå) Mannen sa: “Du er den tredje personen
som ringer, men den første som snakker norsk.
Du kan få disse møblene.”
* mer om subjunksjoner på siden 209

100

Gis bort

Skaffe seg møbler, innredning

Skaffe seg møbler, innredning

Gis bort

101

b. Maria spør Jan: «Er du nødt til å gå nå? Klokka er bare ni.»

OPPGAVER

c.

Togbillettene i Norge er ganske dyre. Jan synes det.

MIN HUSKELISTE
d. I morgen skal det bli dårlig vær. Det sier de på værmeldingen.

e.

Kan Jan hjelpe Maria med å flytte? Maria lurer på det.

3. Hva kan man gjøre på websiden www.finn.no? Nevn minst 10 ting.
1. Her er ordene fra huskelisten. Sett inn ordet i riktig form.
a.
b.
c.
d.

e. å ha råd til (hadde, hatt)
f. å gi bort (ga, gitt)
g. å være/bli kvitt noe (var,
vært/ ble, blitt)

å lure på (-te, -t)
å forklare (-te, -t)
å spare (-te, -t)
å prute (-et, -et)

De som

h. å forsvinne (forsvant,
forsvunnet)
i. førstemann til mølla
j. et kupp

hva som er Norges mest populære nettside, finner svaret her: www.finn.no Der kan

man finne masse ting: jobb, bolig til leie og til salgs, biler, reiser, møbler og mye mer. Alt sammen på ett sted. Det
hvorfor nesten alle i Norge elsker den og bruker den daglig.
Finn.no er også perfekt for dem som ikke
ting helt gratis, eller selger veldig billig, for å
med en gang, kan man gjøre et skikkelig
fleste tingene

dem fort. Sjekker man websiden ofte og ringer
og

veldig fort fordi som oftest er det

bør man ringe fort. De som ikke har muligheten til å sjekke websiden så ofte, kan prøve å …
prisen på litt dyrere produkter.

2. Bind sammen setningene med subjunksjonene at og om
a.

kilde:
www.finn.no

å kjøpe nye ting. Mange

Maria sier til Emma og Klara: «Dere kan besøke meg i morgen, jeg har ingen planer»

masse penger. Men de
prinsippet. Derfor
på

Yrker/utdanning...

113

Martins hverdag

19

Yrker/utdanning...
114

SPØRSMÅL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

Hva vet vi om Martin?
Hva driver Martin med?
Hva jobber han med akkurat nå?
Hvordan var den siste natten?
Hvordan oppførte jentene seg ved frokosten?
Rakk Tove å skifte bleie på Susanne?
Hvor skulle de kjøre?

MUNTLIG/
SKRIFTLIG

Martins hverdag
Jan jobber nå for en mann som heter Martin. Han
er 33 år gammel, norsk og jobber som arkitekt.
Sammen med hele familien sin, som består av
kone og to døtre, bor han i Oslo, i en flott villa.
Jan fikk som oppgave å pusse opp ett av de tre
baderommene i huset deres. Badet ble pusset opp
for 3 år siden, men nå ønsker de en ny design.
Martin jobber i et kjent arkitektfirma, er alltid stilig
kledd og jobber effektivt.
For en uke siden gikk han ut i pappapermisjon. For
å gi dere et innblikk i livet til småbarnsforeldre, skal
jeg nå fortelle om en dag i Martins liv.
Både Martin og kona hans Tove våknet midt på
natten. Døtrene deres, Mia på 3,5 år og Susanne på
11 måneder, sov dårlig den natten. De gråt høyt, og
derfor fikk de lov til å sove med foreldrene. Martin
hadde problemer med å sovne igjen fordi noen små
føtter sparket ham i ansiktet. Etter enda en sovnløs
time våknet Mia, klar til å leke med pappa. Klokken
var 5:30 og det betydde at Martin sov cirka 4 timer til
sammen – tredje natt på rad.
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De lekte en lek, der Mia var prinsesse og Martin
hesten hennes, og etter en stund våknet også
Susanne. Hun var veldig sur.

Yrker/utdanning...
114

Martinshverdag
hverdag
Martins

Barna maste ved frokosten, Mia ville spise verken
grøt eller yoghurt. Mesteparten av grøten havnet på
Mias kjole, så hun måtte få på seg noen nye klær.
Martin fikk også en porsjon yoghurt på skjorten og
i ansiktet. Han skjønte at han måtte vurdere å ha
på seg noe mer praktisk enn en skjorte når han var
i pappaperm.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

å bestå av (besto, har bestått)
å pusse opp (-et, -et)
å få lov til (fikk, har fått)
å gråte (gråt, har grått)
å mase (-te, -t)
å sparke (-et, -et)
å hate (-et, -et)
å skifte bleier (-et, -et)
sur

DISKUSJONSSPØRSMÅL

1. Skriv videre på historien om Martins dag. Hvis
du har barn, kan du fortelle om noen morsomme
situasjoner du har opplevd :)

GRAMMATIKK

HUSKELISTE

2. Hvordan er livet til småbarnsforeldre? Hva har man
tid til, og hva rekker man ikke?

MÅTESADVERB
Adverb beskriver verb, det forteller hvordan ting blir gjort.

Måtesadverb lager vi sånn:
ADJEKTIV + T (der det er mulig)

Mia ville ikke gå i barnehagen og Susanne gråt
hele tiden.
Martin var nesten ferdig med å sette jentene i bilen
da Susanne bæsjet. Martin hater å skifte bleier,
men han hadde ingen valg, for Tove var allerede på
vei til jobben. Han følte seg mye mer sliten enn etter
en hel dag på jobben og klokka var bare 8:30. Det
han ikke visste, var at flere ting kom til å gå galt…...

Martin kler seg stilig.

GRAMMATIKK

Han jobber effektivt.

BÅDE... OG

Barna gråter høyt.

Jentene sov dårlig.

VERKEN... ELLER

Men det er DU som skal fortelle resten av historien.
Både Mia og Susanne sov dårlig denne natten. = Begge jentene sov dårlig denne natten.
Både Mia og Susanne maste ved frokosten. = Begge jentene maste ved frokosten.
Verken Mia eller Susanne ville spise grøt. = Ingen av jentene ville spise grøt.
Verken Martin eller Tove liker å skifte bleier. = Ingen av dem liker å skifte bleier.

Det gikk galt.

118

Utdannelse kontra arbeidsliv

Yrker/utdanning...

20

Yrker/utdanning...

119

Utdannelse kontra arbeidsliv

SPØRSMÅL TIL TEKSTEN
Hvem kunne ha sagt det?

SPØRSMÅL

Gloria Fernando

Ali

Mirko

Maria

Jan

«Det var ikke lett å finne en jobb uten å kunne norsk,
men en venn som åpnet en restaurant hjalp meg»
«Jeg likte den gamle jobben min, en gang intervjuet
jeg til og med Mila Jovovich. Men hvordan kan jeg
intervjue noen her, når jeg gjør så mange feil?»
«Jobben min er helt grei, men jeg vil gjerne ha mer
ansvar. Jeg tror jeg er en ledertype»

37

Utdannelse kontra arbeidsliv

«Lørdagene er de verste. Alle har dårlig tid, de skal
sikkert på fest. Og jeg er så sliten etter jobben at jeg
bare går hjem og legger meg»
«Denne jobben er bare en mellomstasjon på vei til
målet: å jobbe med barn»

Maria fant ut at hun ville ha en liten innflytningsfest.
Hun inviterte venner og bekjente, til sammen ca. 10
personer. De startet kl. 17 og gjestene tok den siste
t-banen til sentrum litt over tolv. Det var en meget
vellykket fest, de spiste god mat, danset litt, men det
mest interessante var samtalene.
Jan:
Gloria:
Jan:
Gloria:

Og du Gloria, hva driver du med?
Jeg jobber på en klesbutikk.
Spennende.
Tuller du? Det er alt annet enn spennende.
Mye jobb, mye stress, mange misfornøyde
kunder, lite penger og lørdagsjobbing.
Jan:
Mhm, da skjønner jeg ikke hvorfor du jobber
der.
Gloria: Jeg er utdannet jurist, men utdanningen min
fra Italia er ikke godkjent her i Norge.
Jan:
Var det vanskelig å få jobb som jurist i Italia?
Gloria: Jeg vet ikke. Jeg kom til Norge rett etter
studiene fordi kjæresten min fikk et
spennende jobbtilbud her.
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Ali jobbet som selger i Marokko. Her i Norge er
han kjøkkensjef, og er faktisk ganske fornøyd med
den nye jobben.
Mirko jobber i et byggefirma, men det er ikke noe
han vil fortsette med. Han har studert media og
kommunikasjon i Bosnia-Hercegovina, men tror
ikke at han kan jobbe i yrket sitt her i Norge. For
å gjøre det må man snakke flytende norsk og han
sliter med grammatikken.
Jan og Maria jobber heller ikke i yrkene sine.
Men det er en forskjell mellom dem. For Maria
er det en drøm og et mål å jobbe i sitt yrke, altså
som pedagog, mens Jan liker seg ganske godt i
byggebransjen, selv om han er utdannet sosiolog.

«Jeg er litt lei av å bare jobbe med malerkost
og hammer»

DISKUSJONSSPØRSMÅL

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1. Hva er din utdannelse?
2. Jobber du i yrket ditt?

38

HUSKELISTE

MUNTLIG/
SKRIFTLIG

en innflytningsfest
å invitere (-te, -t)
en bekjent
vellykket
å tulle (-et, -et)
misfornøyd
et yrke

UTDANNELSE/ YRKE

h.
i.
j.
k.
l.

utdannet
en utdanning
godkjent
et mål
å slite med
(slet, har slitt)

NYTTIGE UTTRYKK

21
22

Og så begynte alle å fortelle om seg selv. Det viste seg
at ikke alle jobber i sitt yrke.

Fernando er ganske heldig og jobber i resepsjonen
på et hotell. Han har utdanning i turistliv og
ledelse og målet hans er å bli manager.

23
24

Hva er ditt yrke?
– Jeg er snekker. Jeg har fullført 3-årig yrkesfaglig
videregående skole i Litauen.

Hva er du utdannet som?
– Jeg er utdannet økonom, og jobber
som forsikringsmegler.

Hva er din utdannelse?
– Jeg har bachelorgrad i pedagogikk og mastergrad
i spesialpedagogikk.

Har du fått godkjent utdannelsen din i Norge?
– Ikke ennå, men jeg skal søke om det snart.

180

For mye å velge mellom

På biblioteket, bøker og filmer

32

På biblioteket, bøker og filmer

SPØRSMÅL TIL TEKSTEN

181

For mye å velge mellom

Maria laget en liste over norske filmer hun vil se.
SPØRSMÅL

1. Hva er lettleste bøker?
2. Hvem kan ha utbytte av å lese barnebøker?
3. Hvorfor bestemte Maria seg for å låne filmen
«De urørlige?»
4. Hvordan har det seg at Driss og Philippe fra
filmen møtes?
5. Tror du historien fra filmen kunne ha skjedd
i virkeligheten?

– Buddy (2003)
– Nord (2009)
– Bølgen (2015)
– Oslo, 31.august (2011)
– Hawaii, Oslo (2004)
– Reprise (2006)

HUSKELISTE

57

For mye å velge mellom

Maria fant mange spennende bøker på biblioteket,
men hun hadde problemer med å velge hva hun
skulle låne først.
Hun gikk først til avdelingen med barnebøker.
Bibliotekaren sa at disse bøkene var flotte både
for pedagoger og for dem som lærte norsk. Maria
bestemte seg for en av dem, men så også minst
10 andre som hun fikk lyst til å lese. Bibliotekaren
viste henne også hyllen med lettleste bøker for
voksne. Dette er bøker som er tynnere, har enklere
språk og færre kompliserte og lange setninger enn
vanlige bøker. De passer for alle som har lesevansker
og passer bra for dem som akkurat har begynt å lese
på norsk. Maria valgte en bok fra denne hylla også.
Hun tilbrakte også en del tid på avdelingen
for språkopplæring. Hun fant noen spennende
lærebøker i norsk der, men de fleste kunne hun ikke
låne med seg hjem, det var eksemplarer man kun
kunne lese på biblioteket. Maria bestemte seg for å
bestille noen av dem på nettet.
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Til slutt gikk hun til filmhyllen. Der var det mange
filmer både norske og utenlandske (også mange
spanske). Men den hun syntes så mest spennende
ut var «De urørlige». Hun leste setningen som sto
på omslaget «Noen ganger må du involvere deg i
andres liv for å forstå hva som mangler i ditt eget»
og tenkte at den måtte hun bare se. På baksiden fant
hun en kort beskrivelse:

Fransk dramakomedie fra
2011. Mangemillionæren
Philippe havner i rullestol
etter en paraglider-ulykke.
Han er på jakt etter en
personlig assistent og
til slutt ansetter han
arbeidsledige Driss, som
går på intervju kun for ikke
å miste trygdepengene
sine. En film om vennskap, tillit, ærlighet og
humor, basert på en sann historie.

– Hodejegerne (2011)
– Tusen ganger godnatt (2013)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

en avdeling
lettlest
å tilbringe (tilbrakte, har tilbrakt)
et omslag
å mangle (-et, -et)
å havne (-et, -et)
en ulykke
å ansette (ansatte, har ansatt)
arbeidsledig
et vennskap
(en) tillit
(en) ærlighet

– Elling (2001)
– UNO (2004)
– Kon-Tiki (2012)
– Upperdog (2009)
– Max Manus (2008)
– Kongens Nei (2016)
– Børning (2014)

OPPGAVER
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På biblioteket, bøker og filmer

34

På biblioteket, bøker og filmer

DISKUSJONSSPØRSMÅL
1.
2.
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På vei til språkkaféen

I går var Maria på biblioteket igjen. Denne
gangen var hun på filialen på Majorstuen og på
oppslagstavla der fant hun en spennende annonse.
I annonsen stod det at alle som har lyst til å
praktisere norsk og møte nye mennesker kan komme
til Deichmanske bibliotek i sentrum på språkkafé.
Maria syntes det var en strålende idé og fortalte sin
gode venninne Emma om det. Emma er fra England
og vil også gjerne øve mer på å snakke norsk. De tok
t-banen til sentrum sammen.
Maria: Jeg gleder meg. Jeg snakker så lite på
jobben. Kunder spør meg bare om mat, hvor
jeg kommer fra og noen ganger om jeg er
ledig på kvelden.
Emma: Ha ha, da har du flere muligheter til å snakke
norsk enn meg. Jeg jobber på kjøkkenet,
kokken er fra Thailand, han snakker nesten
ikke norsk, bare litt engelsk. Jeg snakker
med servitører, men de er heller ikke så gode
i norsk, alle foretrekker engelsk.
Maria: Ja, det høres ikke bra ut. Jeg håper at vi får
snakket mye og om alt mulig på biblioteket,
og at jeg lærer mange nye ord.
Emma: Eller at vi får lyst til å lære dem hjemme.
Jeg tror at jeg vil føle at jeg mangler ord!
Maria: Av og til er det ord man ikke kan, men
man klarer å forklare hva man mener med
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andre ord, ved å bruke kroppsspråk eller tegne.
Og de ordene du mangler kan du slå opp
i ordboka hjemme og bruke neste gang du
snakker med noen.
Emma: Ja, det har du rett i! Og kanskje vi møter noen
kjekke gutter der?
Maria: Hehe, kanskje, det har jeg ikke tenkt på.
Men nå må vi gå av, vi er på Stortinget.

HUSKELISTE

MUNTLIG/
SKRIFTLIG

a. strålende
b. å foretrekke

Hva synes du om konseptet «språkkafé»? Hvilke fordeler har
en språkkafé?
Sjekk på internett hvor og når neste språkkafé arrangeres.
Har du lyst til å ta turen?

SPØRSMÅL TIL TEKSTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPØRSMÅL

Hvor fant Maria informasjon om språkkaféen?
Hvor jobber Emma og hvilket språk bruker hun mest på jobben?
Hva kan man gjøre når man ikke kan et ord som man vil bruke?
Hvorfor har jentene problemer med å finne veien?
Kan den første mannen de møter hjelpe dem?
Beskriv veien til Deichmanske bibliotek.

61

RETNING
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

(foretrakk, har foretrukket)
å mene (-te, -t)
å slå opp (slo, har slått)
kjekk
å gå av (gikk, har gått)
plutselig
å gå forbi (gikk, har gått)
rett frem
å følge (fulgte, har fulgt)
å svinge (-te, -t)

UNNSKYLD, HVOR LIGGER... ?
INSTRUKSER

VIKTIGE PUNKTER

NYTTIGE UTTRYKK

BELIGGENHET
Det ligger/er/befinner seg:

til venstre

ta/sving til venstre

en rundkjøring
på høyre/venstre side av gaten

Maria og Emma gikk av på Stortinget, men de tok feil
utgang og hadde plutselig problemer med å finne
veien. De spurte en mann på gaten.

til høyre

ta/sving til høyre

venstre felt

Maria:

Unnskyld, vi leter etter Deichmanske
bibliotek. Vet du hvor det er?
Mannen: Beklager, eg veit ikkje. Eg er ikkje fra Oslo.

en avkjøring

rett fram

gå forbi

høyre felt

til venstre/høyre for

et felt
ved siden av

De går videre og spør en annen mann.
snu
Mannen: Deichmanske bibliotek? Selvfølgelig. Dere
må ta første vei til høyre og så fortsetter dere
til et lyskryss. I lyskrysset går dere rett frem,
dere går forbi en klesbutikk og et teater.
Deretter følger dere veien som svinger litt
til venstre. Og så må dere gå over veien, gå
opp trappa og biblioteket er på venstre side.
Maria: Oj, det var mye informasjon, jeg håper at vi
husker alt sammen. Tusen takk for hjelpen.
Mannen: Bare hyggelig, og lykke til!

et lyskryss
rett ved

fortsett rett fram
et veikryss

et fotgjengerfelt /
en fotgjengerovergang

overfor

Boken du holder i hendene er ikke bare en norskbok med
alle de viktige temaene som de som lærer norsk bør vite noe
om. Det er også en spennende historie om Maria og Jan som
møtes i Oslo en fin sommerdag. Boken dekker nivået A1 og er i samsvar med ”Læreplan
i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere”,
men det er noe som gjør at den skiller seg ut fra andre
bøker. Den har veldig rask progresjon (spor 3) og derfor
er det en bestemt gruppe som vil ha mest utbytte av den:
Mennesker som kan noen andre
fremmedspråk og som har lett
for å lære, som liker utfordringer
og vil lære språket fort.
Folk som har bodd i Norge en
stund og hører mye norsk i

Boken er tekstbok og arbeidsbok

hverdagssituasjoner, er vant til

i ett. Det gir mulighet til å sjekke

norsk, og som kanskje til og med

hva man har lært og gir den viktige

har begynt å snakke litt norsk.

mestringsfølelsen.

De som har gått på noen

Med boken følger det også en CD

norskkurs før, men ønsker å

med innleste tekster samt flere

repetere eller bare oppfriske

ord og uttrykk, slik at du har det

det de har lært.

viktigste på plass.

Husk: Det skal være gøy å lære norsk, og jeg håper at det blir det med denne boken :)

