
Hvis du har noe andre lekser, 

Ganske kan jeg gjøre det 

denne uken.

Snakker vi Tirsdag 24 klokka

9.

Hvis du har noen andre lekser, kan jeg 
kanskje gjøre det denne uka.

Vi snakkes tirsdag 24, klokka 9.



Ella 21 år

Ella er student. Hun sier at hun studerer Norsk 

og også hun jobber på butikk. Hun sier at hun 

hadde studerte kjemi og matematikk hjemme. 

Hun sier at hun tenke å studere oljeteknologi. 

Hun seir at hun ønsker å har en jobb i industri 

fordi de er god jobber i mange land.

norsk

… og at hun også jobber på butikk. Hun jobber 
også på butikk.

Hadde studert

Tenkte – tenker å studere – vil studere

Ha

… fordi det er gode jobber i mange land.



Amir 31 år

Amir sier at han er pleier assistant. Han sier at han 

liker jobben solvending det er hard arbeid. Han liker 

å snakke med de gammel folk. De hjelper han med 

norsk. Han sier at han jobber delvis tid og noen tid 

jobber ekstra i helgen. Han sier at han må bli bedre 

på snakker norsk fordi han vil studerer å bli legen.

Pleieassistent 
selv om det er hardt arbeid.

folkene. 

… med gamle folk. … med de gamle.

… deltid … noen ganger jobber han …

… forbedre norsken sin …. studerere til å bli lege. 



Linn 27 år

Linn sier at hun vil opprette hennes egen 

spisested. Nå jobber hun på restaurant. Hun 

mener at hun ville liker å arbeid for seg selv. Hun 

tenker at hun har mange gode ideer. Hun synes at 

det er mange løver at hun må lærer, men at hun 

skal klarer det. Hun mener å selge smørbrød og 

kaker.

… sitt eget spisested.

Hun ville like å arbeide for seg selv.

lover, som hun må lære.

Hun ønsker/planlegger …
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