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Merknader/Notes    Du skal svare på alle oppgavene. I deloppgave 3     
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Delprøve 1 Tekstforståelse 

Nærlesing – å forstå meninger og synspunkter. Kandidaten skal vise at han/hun forstår hva 

teksten dreier seg om ved å svare på spørsmål. 
 

Les teksten «75-åring vil ha russefeiring for pensjonister» og svar på spørsmålene etter 

teksten. 

 

75-åring vil ha russefeiring for 
pensjonister 

 
Pensjonister over hele landet bør ha egen russedress, 

russefeiring og eget russetog for å feire sine årelange 

bidrag til samfunnet, mener 75 år gamle Eldrup A. 

Hansen. 
NTB Publisert: 12.03.2016 13:28 Sist endret: 12.03.2016 13:40 

 

– Pensjonistene i Norge har arbeidet flittig i over 40 år og bygd opp verdens beste 

land å bo og leve i, men av mange ses vi på som et problem. Vi er en del av 

eldrebølgen som skaper utfordringer for samfunnet. Vi er ikke produktive og koster 

mye, mener mange. Våre kunnskaper, erfaringer og arbeid, det vi har bygd landet på, 

betyr ingenting lenger. De unge uten erfaring skal overta. Jeg er 75, lever fortsatt og 

vil være med på moroa, sier Hansen til Agderposten. 

 

Hansen, som er en lokal kulturpersonlighet og tidligere politiker, oppfordrer alle 

landets pensjonister om å bli eldreruss, og på denne måten feire sine årelange bidrag 

til fedrelandet. Målet er at ordningen skal bli landsomfattende. 

 

– Hvert år heretter etablerer vi et pensjonistrussestyre der vi bor. Hvert år feirer vi 

russetid, og kronen på verket setter vi 17. mai. Vi lager fester og tilstelninger. Og, sist 

men ikke minst, vi går i russetog, sier Hansen. 

 

75-åringen har allerede begynt arbeidet med å samle norske pensjonister og 

understreker at eldre som er dårlige til beins, kan sitte på traktorhengere gjennom 

russetogene. 
 
Hovedkilde:  

http://www.t-a.no/notiser/2016/03/12/75-%C3%A5ring-vil-ha-russefeiring-for-pensjonister-12271081.ece  

(Teksten er noe endret) 

mailto:
http://www.t-a.no/notiser/2016/03/12/75-%C3%A5ring-vil-ha-russefeiring-for-pensjonister-12271081.ece


 

 

Ordforklaringer: 

bidrag = contribution 

flittig = diligent 

moroa = the fun 

tilstelning = event 

 

 

Spørsmål til teksten (svar på eget ark): 

 

1. Hvem er Eldrup A. Hansen, og hvor gammel er han? 

2. Hvorfor vil Hansen ha russefeiring for de eldre? 

3. Hvorfor mener noen at de eldre skaper utfordringer i samfunnet? 

4. Hvordan vil han at russefeiringen skal være? 

5. Hvordan kan eldreruss som har dårlige bein være med i russetoget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delprøve 2 Språk og grammatikk 
Denne delprøven skal måle formelle ferdigheter og kjennskap til og bruk av nyansert 

vokabular, faste uttrykk og idiomer. 

 

 

Oppgave 1: Sett inn substantivene i parentes i riktig form. Noen ganger må du bruke 

artikkel. 

 

I fjor kom det ca. 100 (student) _______________ fra ulike (land) _________________ til 

(høyskole) ____________________ som ligger i Bø, (bygd) _____ lita _____________ i 

Telemark. Telemark er (fylke) __________________ som ligger sørøst i Norge, og (høyskole) 

___________________ er en viktig arbeidsplass i (område) ________________. (Student) 

________________ liker å være med på mange (aktivitet) ___________________ utenom 

skolen. De klatrer, synger i kor eller går på (fjell) _____________ eller i (skog) 

______________. Du kan se (student) ________________ når de går til (skole) ___________. 

Noen har også kjøpt seg (sykkel) _______________. Det er fint å sykle lange (elv) 

_____________ i Bø. I (helg) ______________er det ofte (konsert) ________________ på 

KROA. KROA er (studentsted) ____________________ i Bø, og dit har det kommet mange 

kjente og ukjente (musiker) _______________, (artist) _______________ og band. En gang i 

året arrangerer de ex-russefest. Det er populært for de som tidligere har vært russ og som 

gjerne vil gjenoppleve (russetid) __________________ si. 

 

 

Oppgave 2: Verb. Sett verbet i riktig form. Noen steder må du bruke infinitivsmerket å. 

 

Hvert år (feire) _______________ russen at de (være) ___________ ferdige med 13 års 

skolegang. Noen (kjøpe) _____________ seg russebil og (pusse) _____________ den opp, 

mens andre (like) _______________ best (bruke) ______________ pengene sine på andre 

ting. Uansett (være) ___________ russefeiringen dyr, og mange (jobbe) 

___________________ i flere år for (få) __________________ nok penger til feiringen. 

Da jeg (være) _______________ ung (være) ____________ det ikke slik. Vi (ha) __________ 

ikke så store arrangementer som (koste) ___________________ så mange penger. Vi (møte) 

_____________ og (spille) ____________ musikk og (danse) ______________ og (synge) 

_______________. Likevel (mene) _________________ mange eldre den gang at russen 

(være) _____________ vill og gal og (gjøre) _____________ mye ugang* da også. Sånn 

(være) ____________ det vel med generasjonene. Kanskje vi (komme) ____________ til (si) 

_____________ sånn om neste generasjon?   (*ugang = pranks) 



 

 

Oppgave 3: Adjektiv.  

Velg blant adjektivene i kolonnen og sett dem inn i teksten i riktig form slik at de gir god 

mening i teksten. Du kan bruke samme adjektiv flere ganger. 

 

tykk                        glad                   positiv                        kald                              sint 

varm                       grå                     trøtt                            fornøyd                        misfornøyd 

sur                          pen                     god                            hyggelig                       liten 

 

Aksel ser ut av vinduet. Det er kaldt og ________________ ute, mye _________________ 

enn dagen før, synes han. Han kler på seg ________________ og __________________ klær 

og går mot bussen. Himmelen er _____________ og overskyet, og på bussholdeplassen står 

folk og fryser. Noen ser _______________ og _________________ ut, men ei ____________ 

jente står og smiler ut i lufta. Hun ser veldig __________________ ut. Aksel blir i godt humør 

når han ser på henne. Jeg liker sommeren __________________ enn høsten, tenker han. Folk 

er mye __________________ om sommeren enn om høsten. 

 

 

Oppgave 4: Ordstilling 

Skriv den samme setningen i a og b, men begynn setning b med det oppgitte ordet. 

 

a. Det er snart sommer. 

b. Nå ______________________________________________________________________. 

 

a. Vi skal ha eksamen. 

b. I dag ____________________________________________________________________. 

 

a. Det går greit. 

b. Foreløpig _________________________________________________________________. 

 

a. Jeg var student. 

b. Før jeg kom hit, ___________________________________________________________. 

 

a. Hun går på norskkurs. 

b. To ganger i uka ____________________________________________________________. 

 

a. Jeg skal bade. 

b. Når det blir varmt i været ____________________________________________________. 



 

 

 

Delprøve 3 Tekstproduksjon 

Denne oppgaven skal måle kandidatens ferdigheter i å skrive en sammenhengende tekst ved at 

han/hun skal presentere eller redegjøre for et emne eller en erfaring, drøfte en problemstilling 

eller en sak, argumentere for eller mot en sak eller gi begrunnet uttrykk for en mening.  

 

 

Velg en oppgave og skriv en tekst (ca. 300 ord eller mer) 

 

1. Du har vært på studentutveksling i Norge. Hvordan har du opplevd 

utvekslingsoppholdet i Norge? Hva var det beste du opplevde/erfarte? Hva var det 

vanskeligste du opplevde/erfarte? Hvilke råd vil du gi til andre som har lyst til å dra 

på utveksling hit? 

 

 

2. Mange mennesker flytter i dag? De migrere, emigrerer eller immigrerer. Hvorfor 

gjør de det? 

 

 

 

3. Har dere noen ritualer eller festtradisjon i deres samfunn, som er viktige og som 

dere feirer? Du kan godt fortelle om hvordan dere feirer skoleavslutningen er i ditt 

hjemland. 
 


