
  

 
 
Lyttetekster til Arbeidsboka 
 

Kapittel 1 – Struktur- og lytteøvelser 
 
 
16 Tall 
Les setningene når du hører tallet til venstre. Gjenta. 
 
1   Gjennomsnittstemperaturen er 1,5 grader. 
2    Landet har 5,2 millioner innbyggere. 
3    Omtrent 70 % av Norge er fjell. 
4    Bare 3 % er dyrkbar mark. 
5    Den lengste elva er 601 km. 
6   Den største innsjøen er 368 km2. 
7    Det høyeste fjellet er 2469 moh. 
 
17 Ordenstall  

Les svarene høyt. Deretter gjentar du svarene som blir lest opp. Prøv å få din egen uttale lik den du 
hører.  
 
Når dro de?      Tolvte i femte    
Når slutter ferien?      Nittende i åttende  
Når er Frankrikes nasjonaldag?     Fjortende i sjuende 
Når er USAs nasjonaldag?     Fjerde i sjuende 
Når er Tyrkias nasjonaldag?     Tjueniende i tiende 
Når er Kinas nasjonaldag?     Første i tiende 
Når er Thailands nasjonaldag?     Femte i tolvte 
 
18 Setninger 
Hør på setningen til venstre. Begynn med ordet som er oppgitt, og les setningen når du hører tallet. 
Gjenta.  
 
Det bor likevel ikke så mange her.   1 Likevel bor det ikke så mange her. 
      2  Her bor det likevel ikke så mange. 



  

 
De kan dessverre ikke flytte hit.   1  Dessverre kan de ikke flytte hit. 
      2  Hit kan de dessverre ikke flytte. 
 
Jeg ringte til henne på onsdag.   1  På onsdag ringte jeg til henne. 
      2  Henne ringte jeg til på onsdag. 
 
19 Setningsadverbialer 
Sett inn ordene til venstre og les setningen når du hører tallet. Gjenta. 
 
1   Dette har jeg aldri sagt.   
2   Der parkerer jeg ofte. 
3   Om sommeren er det alltid varmt der. 
4   Til vinteren kommer han nok hjem igjen. 
5   Har dere aldri hatt snø i dette området? 
 
6   Vi hilste alltid på ham. 
7   Jeg har aldri sett henne. 
8   Vi liker dem ikke. 
9   De finner oss nok. 
10   Jeg forsto ham ikke. 
 
20 Setninger 
Sett ordene i parentes i riktig rekkefølge og les setningen høyt når du hører tallet til venstre. Gjenta. 
 
1   Heretter vil de ikke lete etter nye oljefelt.    
2   Hva er det du sier? Vil de ikke lete etter nye oljefelt?   
3   Hvorfor vil de ikke lete etter nye oljefelt? 
4   Jeg vet ikke, men de vil ikke lete etter nye oljefelt. 
 
21 Reklame 1  
Hør på dialogen og svar. 
Hun: Se på plakaten av gutten og jenta der borte. 
Han: Ja, det skulle ikke vært lov å sette opp svære reklameplakater overalt. Det er rett og slett stygt. 
Hun: Men se på teksten, da! «Små gutter vil ha sko de kan leke i, mens små jenter vil ha vakre sko.»  
Han: Litt kjedelig tekst, kanskje. Men jeg reagerer mest på at plakaten tar så mye plass. 
Hun: Du er ikke sann, altså. Har du hørt om likestilling? Denne plakaten river jeg ned. 



  

22 Reklame 2 
Hør og sett kryss ved riktig svar. 
 
Nå er årets store lageropprydding i gang. Ferien går mot slutten, og butikken vår skal gjøres klar til 
høstens og vinterens nyheter, så her er det mange gode tilbud. Hør bare på dette: Kjøp tre lakener og 
betal for to. Vi spanderer det billigste. Har du forresten skaffet deg den klassiske dynen «Dovrefjell»? 
Den er fylt med gåsedun og holder deg varm, selv høyt til fjells. Også prisen kan gjør deg varm. I går 
kostet «Dovrefjell» 1799, men i dag har vi satt ned prisen til det halve. Dette kan du ikke gå glipp av. 
  
23 Reklame 3 
Hør og skriv ned riktig svar. 
 
Kom og opplev Svalbard og bli med på tur til vår fantastiske isgrotte. Vi starter i Longyearbyen, der våre 
hunder står klare til å føre oss videre. Etter en sju timers sledetur er vi framme. Inne i isgrotten er det 
mørkt, men vi har med hodelykt til alle. Dypt nede i grotten kan vi se hvordan isen har dannet vakre 
former og farger. 
Og prisen? 
Bare 1990 kroner per person. Da henter vi deg og kjører deg tilbake til overnattingssted i 
Longyearbyen. En lett lunsj får du også. Antall deltakere kan variere fra 1 til 8. Minimumsalder er 12 år. 
 
24 Hva gjør han? 

Hør og sett kryss ved riktig svar. 
 
Jeg heter Frode Kristiansen og driver egen gård på Vestlandet. Det innebærer varierte arbeidsdager, der 
jeg både sitter bak en gravemaskin og foran pc-en. Det beste med jobben er at jeg er min egen sjef, 
med frihet til å styre arbeidsdagen selv. Og som sagt er arbeidet variert. Våren og sommeren er en fin 
tid, synes jeg. Da arbeider jeg mye ute på jordet, og dyra kan være ute. Om vinteren skal hus og 
maskiner vedlikeholdes, og i tillegg er det en del administrative oppgaver. 
Det jeg misliker aller mest, er at yrket er så væravhengig. Blir det regn i morgen, slik at jeg bør slå 
gresset i dag, eller bør jeg vente? Inntektene er heller ikke så mye å skryte av, og mange av oss har 
derfor en bijobb i tillegg. Det er også slitsomt at man hele tiden må argumentere for at dette er en 
viktig jobb. Etter min mening er dette verdens viktigste yrke, og det bør politikerne skjønne. 
 
  



  

25 Hvilket land kommer de fra? 
Sett inn riktig tall for hver person og skriv ned informasjon om landet. 
 
Person 1  
Landet mitt består av massevis av øyer, fire store og omtrent 3000 små. Øyene ligger i et 
jordskjelvområde, og noen ganger kan det oppstå store skader. I 1923 ble store deler av hovedstaden 
vår ødelagt av jordskjelv. Ellers kan jeg nevne at landet mitt er et høyindustrialisert land med stor 
produksjon av blant annet biler. Vi har flere tett befolkede storbyer, og hovedstaden vår var lenge 
verdens største by.  
 
Person 2  
Jeg kommer fra et land med mye ørken. De fleste innbyggerne bor i de fruktbare dalene som ligger 
rundt den berømte elva som renner gjennom landet. Landet mitt er et gammelt kulturland med mange 
minnesmerker fra tidligere sivilisasjoner, slik som de store pyramidene. 
 
Person 3 
Ja, jeg kommer fra verdens nest største land, jeg, og her ligger noen av de største innsjøene i verden. Vi 
har også enorme skogsområder. Man regner med at de første menneskene i landet mitt kom fra Asia. I 
dag har vi en ganske blandet befolkningsgruppe med to offisielle språk, engelsk og fransk. Siden landet 
er så stort, varierer selvfølgelig klimaet mye. I nord er det polarklima med kort sommer, i sør er det 
kontinentalt klima. 
 
Person 4  
Landet mitt er flatt, veldig flatt, og det ligger så lavt at 1/3 faktisk ligger under havets nivå. Derfor har 
vi bygd diker langs kysten. Dikene skal hindre at havet strømmer inn. Ellers er vel landet mest kjent for 
vindmøllene, og så for alle tulipanene, da. Mange er forresten også opptatt av at landet har en ganske 
liberal lovgivning. Blant annet er det lov å gi aktiv dødshjelp. 
 
Person 5 
Landet mitt har en dramatisk historie. Det har tidligere vært invadert av nederlendere, portugisere og 
engelskmenn som alle røvet eller kjøpte slaver som de solgte i andre land. Landet ligger ut mot kysten i 
Vest-Afrika, og klimaet er ganske fuktig, særlig i sørvest. Det finnes mye gull og diamanter her, og det 
forstår man når man tenker på hva landet het før 1957, nemlig Gullkysten. Landet er også en av verdens 
fremste produsenter av kakao. 
  



  

 
Person 6 
Jeg kommer fra et stort land med verdens største regnskog nord i landet. Fra 1500- til 1800-tallet var 
vi en portugisisk koloni, og vi har beholdt språket fra kolonitida. Vi produserer blant annet mye kaffe og 
bananer, og vi har en berømt by med en spesiell fjelltopp som ligger ut mot havet. Ellers kan jeg nevne 
karnevalstida, det er nok noe landet er kjent for. 
 
 
 


