Fasit til Arbeidsboka
Kapittel 1 – Helsetninger

7
Om vinteren er ikke temperaturene så lave langs kysten.
I Norge er omtrent 70 % fjell og områder som ikke kan dyrkes.
Der burde det ikke bo folk.
Bergen var Norges største by fram til 1830.
Opprinnelig vokste byene fram der det var næringsgrunnlag.
Fisken ble eksportert til andre land fra Bergen/ Fisken ble eksportert fra Bergen til andre land.
I internasjonal sammenheng er norske gårdsbruk ikke så store. / I internasjonal sammenheng er ikke
norske gårdsbruk så store.
8
Søker de ikke om økonomisk støtte?
Hvorfor søker de ikke om økonomisk støtte?
De har dårlig råd, men de søker ikke om økonomisk støtte.
De har dårlig råd, men likevel søker de ikke om økonomisk støtte.
Selv om de trenger det, søker de ikke om økonomisk støtte.
9a
De får seg ikke arbeid her.
De må kanskje flytte fra bygda. / Kanskje må de flytte fra bygda. / Kanskje de må flytte fra bygda.
Før gikk jeg sjelden ut.
Nå for tida går jeg alltid ut etter middagen.
Jeg bør kanskje besøke dem. / Kanskje bør jeg besøke dem. / Kanskje jeg bør besøke dem.
9b
I fjor traff jeg dem ikke.
I år ser jeg dem sjelden.
Han ringer henne ofte.
Hun liker ham ikke.

De spiser det ikke.
Vi selger den kanskje. / Kanskje selger vi de. / Kanskje vi selger den.
10
For eksempel:
Hvor lang kystlinje har Norge?
Hvilket land har lengst kystlinje?
Hvor mange innbyggere har Norge?
Hvor mye av landet kan ikke dyrkes?
Hvorfor er klimaet ganske mildt i Norge?
Hva er Golfstrømmen?
11
De fikk dessverre ikke se nordlyset.
Alle er kanskje ikke enige i dagens distriktspolitikk. Kanskje er ikke alle enige i dagens distriktspolitikk.
/ Kanskje alle ikke er enige i dagens distriktspolitikk.
De er nok ikke enige.
Du kan ikke alltid stole på det politikerne sier.
De gjør ikke alltid de riktige valgene.
De er nok ikke alltid til å stole på.
Han vil helst ikke flytte fra hjemstedet sitt.
De bør absolutt ikke gi mer penger til distriktene.
13
Det var godt og varmt ute, men han gikk ikke ut.
Besøker du meg snart, eller kommer du ikke i det hele tatt?
Velger de å bygge nye veier, eller bruker de heller penger på buss og trikk?
Oljeprisen har falt, og av den grunn minker oljeinntektene.
Det er ikke arbeid å få her, men de vil ikke flytte.
14
Han skrev til statsministeren, for han ville ikke ha oljeboring i nord.
Han ville ikke ha oljeboring i nord, så han skrev til statsministeren.
Han var ikke fornøyd, for han fikk aldri noe svar på brevet.
Han fikk aldri noe svar på brevet, så han var ikke fornøyd.

