Fasit for diktater trinn 1.

1. Hvor er de fra?
Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor
du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata.
Hvem er det? Det er Betty. Hun er fra USA, men hun bor i Norge. Bor hun også i Trondheim?
Nei, hun bor i Bergen.
Hvem er det? Det er Tor Pedersen. Han er lærer i norsk, og han kan også snakke engelsk og
spansk. Han er gift, og Tors kone heter Liv. De har to barn, en gutt og ei jente.
Hvem er han? Han heter Hassan, og han er fra Iran. Hassans kone, Sara, er også fra Iran. De
bor i Bergen. Hassan kan snakke fransk, og han har en bror i Paris. Hassan og Sara har en
gutt. Han heter Ali, og han er 3 år.

Jeg heter Tor Pedersen. Jeg er fra Bergen, og jeg bor i Storgata 2. Jeg er lærer. Kona mi heter
Liv, og vi har to barn, Per og Kari. Vennen min heter Hassan. Han bor i Tunveien 10. Han er
fra Iran. Hassan er gift. Kona hans heter Sara. De har en sønn som heter Ali. Han er 3 år
gammel. Hassan snakker litt fransk. Nå går han på norskkurs hver mandag og onsdag fra
klokka kvart over 12 til 3. Kona hans, Sara, snakker ikke norsk, bare farsi.

2. Indira er på salg.
Indira er på salg. Hun skal kjøpe nye sko. Det er mange billige sko i butikken i dag. Indira står
og ser på et par brune og et par svarte sko. Hun prøver skoene. De brune passer best. De
svarte er for store. Indira går til kassen og betaler de brune skoene. Så går hun hjem.
Mora til Indira synes at skoene er pene. Hun bruker samme nummer som Indira, så hun prøver
skoene. De passer akkurat. Hun spør om de er dyre. Indira forteller at de koster 250 kroner.
Mora sier at hun har lyst til å reise inn til byen og kjøpe sko, hun også.

3. Leiligheten til familien Andersen.
Her er leiligheten til familien Andersen. Den ligger i Kongens gate i Trondheim, i et stort
trehus. Leiligheten ligger i andre etasje. Hvordan kan du komme til denne leiligheten når du
står ved Nidarosdomen? Du kan ta Munkegata nedover til Trondheim Torg og gå videre til
venstre. Da finner du Kongens gate.
Leiligheten til familien Andersen er ganske stor, 100 kvadratmeter. Den består av kjøkken,
bad, stue og tre soverom. I kjøkkenet er det et kjøleskap, et bord, en oppvaskmaskin og mange
skap. Familien Andersen spiser alltid middag sammen klokka fem. De spiser poteter,
grønnsaker og kjøtt eller fisk. De drikker vann, saft eller brus.
I stua er det TV, bord, stoler og en sofa. På veggene er det mange bilder. På golvet er det et
gult teppe. Familien liker seg godt i stua. De ser amerikanske filmer på TV, snakker sammen,
leser bøker og hører på musikk.

Barna har sine egne rom. Anna har et lite rom med en seng, et skrivebord og en stol. Anna
liker å høre på musikk og å lese bøker. Hun går på skolen hver dag. Av og til har hun besøk
av venner. De snakker sammen om skolen og om vennene sine.
Tom har også et eget rom. Han er interessert i fotball, og han har bilder av fotballspillere på
veggene. Tom sover lenge om morgenen, og han liker ikke å stå opp og gå på skolen. Han har
aldri tid til å spise frokost. Om ettermiddagen spiller han fotball, og om kvelden går han ofte
på kino eller på konsert.
Foreldrene sover på det største rommet. Faren er bilmekaniker, og moren er lærer. De arbeider
i Trondheim. De liker å reise med tog til Oslo for å besøke venner eller med fly til utlandet for
å bade og sole seg. Vinteren er lang i Trondheim, så de trenger litt ferie og sol.

4. Hos tannlegen.
Trondheim, den 8. november 2001.
Kjære mor og far!
Takk for brevet som jeg fikk i går. Jeg har det bra her i Trondheim, men i går fikk jeg vondt i
ei tann. Tanna verket veldig mye. Jeg snakket med en venn, og han sa at jeg måtte ringe til
tannlegen og bestille time. Jeg liker ikke å gå til tannlegen, men tanna var så vond at jeg måtte
bestille time hos tannlegen.
Tannlegen hadde ikke time før klokka to, så jeg måtte ta en tablett mens jeg ventet. Tannlegen
spurte om når jeg var født og hvor jeg bodde. Jeg svarte at jeg var født den 27. januar 1970,
og at jeg bodde på Moholt Studentby.
Tannlegens kontor lå i fjerde etasje. Jeg tok heisen opp til venteværelset. Det gjorde så vondt i
tanna. Endelig kom en assistent og sa at det var min tur. Tannlegen undersøkte tennene mine
og fant et stort hull. Han spurte om jeg gikk ofte til tannlegen. Jeg svarte at det gjorde jeg
ikke. Han bedøvde og plomberte tanna, og så var jeg ferdig. Det gjorde ikke så veldig vondt,
men jeg måtte betale nesten 1000 kroner. Jeg syntes at det var veldig dyrt, men det sa jeg ikke
til tannlegen.
Ellers kan jeg fortelle dere at det er snø i Trondheim. Været er kaldt, men når sola skinner på
snøen, er det veldig pent. Jeg gleder meg til å komme hjem til jul!
Hilsen Martin.

5. Skolen i Norge.
I Norge begynner barna på skolen når de er 6 år gamle. Før dette går de i barnehagen. Det
første året på skolen leker barna for det meste, men etter hvert lærer de å lese, å skrive og å
regne. Grunnskolen, det vil si barneskolen og ungdomsskolen, er obligatorisk. I barneskolen
lærer barna norsk, samfunnsfag, engelsk, naturfag og matematikk. De lærer også om
kristendommen og andre religioner i et fag som heter KRL. I barneskolen får elevene ikke
karakterer. De har mye samarbeid med andre. Også barn som har ulike handikap blir integrert
i vanlig skole.
I ungdomsskolen får elevene karakterer. Her får de også tilbud om å lære tysk og fransk. I
videregående skole kan de velge ulike studieretninger som forbereder til yrke eller videre

studier. Videregående skole er ikke obligatorisk, men de fleste velger å gå på skole fordi det
er vanskelig å få arbeid for unge mennesker. Mange vil studere videre på universitet eller på
høyskole. Også voksne som av en eller annen grunn ikke studerte da de var unge, kan få
mulighet til å studere, selv om de ikke har studiekompetanse. Ved universiteter og høyskoler
fins det også mange utenlandske studenter som ønsker å være et år i utlandet, eller som ønsker
å ta en doktorgrad i Norge. Mange norske studenter studerer i utlandet.

6. Julefeiring.
Det er snart jul. Julen er fra gammelt av en av de viktigste religiøse høytidene, men også før
kristendommen kom til Norge, var det vanlig å ha en vinterfest i desember. I vår tid er julen
mest barnas og familiens fest.
Julefeiringen i Norge begynner kl. 17 på julaften, 24. desember. Da ringer klokkene fra alle
kirkene. De fleste butikkene og kafeene stenger, og alle som har mulighet til det, tar fri for å
være sammen med familien sin.
Julefeiringen har mange tradisjoner. De fleste nordmenn kjøper juletre og pynter og vasker
ekstra mye i huset før jul. Det er også mange spesielle matretter som blir laget bare til jul.
Barna tenker mest på julegavene. Lang tid før jul begynner de å skrive liste over hva de
ønsker seg.
I noen familier er det vanlig at en voksen person tar på seg julenissekostyme og kommer inn
på julaften med sekk på ryggen for å dele ut gaver. Mange familier går rundt juletreet og
synger julesanger som Glade jul eller På låven sitter nissen.

7. Teresa forteller
Teresa bor på et lite sted i Nord-Norge som heter Storbakken. Der bor det bare 900 personer.
I sentrum er det fem butikker, en grunnskole, et legesenter og en barnehage. Men det er ikke
noen tannlege i kommunen. Når Teresa skal til tannlegen, må hun reise to timer med buss til
nabokommunen. Teresa er gift og har tre barn. Den eldste er 17 år gammel og går på
videregående skole. Han bor hjemme, men han må reise langt med buss hver dag. Det liker
han ikke, fordi han må stå opp klokka halv seks om morgenen. De to yngste barna er
tvillinger. Det er to jenter på 4 år, og de går i barnehagen begge to. Teresa er så glad for at de
har fått plass der, for hun har ventet på barnehageplass i over ett år.
For åtte år siden var Teresa heldig og fikk jobb i Storbakken. Hun arbeider på et kontor som
prøver å hjelpe alle de gamle i kommunen. Jobben er interessant, men Teresa synes det er trist
at kommunen har så lite penger. Teresa liker seg godt i Storbakken. Hun kjenner alle, og alle
kjenner henne. Det er så hyggelig å snakke med folk hun treffer på gata eller i butikken.
Storbakken er også et pent sted med fin natur. Derfor vil hun ikke flytte for alt i verden.

8. Nordmenn og fritid.
Fritid er viktig for de fleste nordmenn. I en europeisk undersøkelse sier ni av ti nordmenn at
ferie og fritid er viktigere enn jobb og utdanning. Andre europeere synes at karriere er
viktigst for å leve et godt liv. Nordmenn vil bli tidlig ferdig på jobb, slik at de kan nyte fritida
si.
Nordmenn er kjent for at de liker å gå tur ute i naturen. Vi sier at det er typisk norsk å gå på
tur og å bruke mye tid ute i skog og mark.
De fleste nordmenn driver med mange forskjellige aktiviteter i fritida. Det kan være sport,
musikk eller et kurs i språk. Det er for eksempel mange som går på språkkurs. Man kan lære
seg spansk, fransk, tysk og andre språk i fritida. Kanskje har det blitt mer populært fordi
nordmenn reiser mer nå enn de gjorde før.
Mange nordmenn liker også å gå på kafé eller kino og å være sammen med venner i fritida. I
familier med barn bruker foreldrene mye tid på å bringe barna til organiserte aktiviteter. Det
er vanlig at barn deltar på flere ulike aktiviteter i løpet av uka.
Mange nordmenn gleder seg til de blir pensjonister, for da vil de få god tid til å gjøre mer av
det de har lyst til!

9. Nordmenn og naturen.
Norge er et land med fin natur, og for mange nordmenn er det å være ute i naturen en viktig
del av livet.
Det er ganske lett for folk i Norge å komme seg ut i skog og mark. Mange bor i nærheten av
områder hvor man kan gå på skitur eller fottur. I Trondheim tar det for eksempel bare 20 eller
30 minutter med buss fra sentrum og opp til Bymarka. Ved Dragvoll og Lade er det også fine
turområder.
Mange norske barn er med foreldrene på tur fra de er bare noen måneder gamle, og når de er
rundt 3 år, får mange sine første ski. I barnehagen og på skolen er det også vanlig at barna er
mye ute. De fleste lærerne mener at elevene kan lære både matematikk og naturfag når de er
ute i skogen.
Mange familier har også ei hytte på fjellet eller ved sjøen. Dit drar folk i helgene og i feriene
både om sommeren og vinteren. Ei typisk norsk hytte er primitiv og har ikke vann eller
elektrisitet, men folk som bygger hytte i dag, vil at hytta skal være praktisk. Derfor vil de
helst ha komfyr, oppvaskmaskin og dusj. På den måten får de også mer tid til å være ute i
fritida si.

10. Ole.
I dag er det er onsdag. Ole står opp klokka kvart på sju. Han må gå tidlig på jobb i dag. Først
spiser han frokost. Han lager ei brødskive med ost og skinke og drikker en kopp te. Etterpå
kjører han til jobben.
Ole er lærer på norskkurs og jobber på universitetet. I dag skal studentene snakke norsk og
skrive litt.
Mellom klokka tolv og ett sitter klassen i kantina. De spiser lunsj eller drikker kaffe. De
snakker norsk, men noen ganger snakker de engelsk også.
Etter norskkurset leser Ole e-post. Han går hjem klokka halv fem og spiser middag. Han
spiser fiskeboller og poteter. Mellom sju og ni ser han på TV. Han leser også avisa og ei bok.
Han legger seg klokka elleve.

11. Bymarka i Trondheim
Trondheim er den tredje største byen i Norge. Trondheim er en stor by, men det er lett for folk
å komme ut i naturen. Bymarka ligger bare tjue minutter med buss fra sentrum.
Om søndagene er det mange mennesker ute i Bymarka. Når det er sommer, går de på tur. De
tar med seg mat og kaffe og sitter i sola og koser seg. Noen har med seg hundene sine når de
er ute i Bymarka. Om vinteren går folk på ski. Nesten alle nordmenn liker å gå på ski, også
barn og gamle mennesker.
Det kan ofte være dårlig vær i Trondheim, men mange drar også på tur når det snør og blåser.
Folk i Trondheim sier at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær.
Nordmenn liker veldig godt å dra på tur. Det er typisk norsk.

