
  

 
 
Fasit til Arbeidsboka 
 

Kapittel 1 – Oppsummering 
 
 
1 Hvilke ord passer her? For eksempel: 
Bare 20 % av befolkningen her i landet bor på landsbygda i dag. De fleste bor altså i byer og tettsteder. Likevel 
ønsker de fleste politiske partier/partiene å bevilge penger til distriktene. For pengene kan man bygge bedre 
veier. Det inkluderer lange tunneler gjennom fjellene og store bruer fra fastlandet og ut til øyene utenfor kysten.   
Norske gårdsbruk er små, men de fleste bøndene eier jorda og gården de bor på. Mange bønder er avhengig av 
økonomisk støtte for å klare seg. 
 
2 Vokabular  
Jeg har lest ut bladet mitt.  Kan vi bytte? 
Han hevdet at dette var feil. 
Dette forutsetter at vi får støtte. 
Man fraktet varene over store avstander. 
Hva baserer du disse tallene på? 
Oljeproduksjonen er redusert. 
Han har investert i flere eiendommer. 
 
3 Ordstilling 
De tar ikke vare på gården sin. 
Tar de ikke vare på gården sin? 
Nei, den tar de ikke vare på. 
Hvorfor tar de ikke vare på den? 
De får økonomisk hjelp, men de tar ikke vare på den. 
 
4 Sett inn adverbialene 
Jeg hilser ofte på de gamle naboene.   
Jeg ser dem ofte.     
Men de nye naboene ser jeg ikke.   
Til oss kommer de aldri på besøk.   
Er du ikke enig i distriktspolitikken?  
Vil ikke politikerne gi mer i støtte? /Vil politikerne ikke gi mer i støtte? 



  

Det har kanskje alltid vært vanskelig?  
Det var nok ikke like vanskelig før.    
  
5 Konjunksjoner 
Hun ville flytte nærmere sentrum, for hun likte ikke å bo på landet. 
Hun likte ikke å bo på landet, men hun ble boende der i mange år. 
Hun likte ikke å bo på landet, så hun flyttet nærmere sentrum. 
Bedriften ble nedlagt, for de hadde ikke arbeid lenger. 
De mistet jobben, så bedriften ble nedlagt. 
Bedriften ble nedlagt, men de beholdt jobben. 
 


