
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Eksamen  

  

          2601 Norwegian Language Intermediate Level 

 

            22. 05. 2017 

                                    

 

 

 

 

Tid/Time :    3 timer/hours      

    

Målform/Language :   Norsk/Norwegian 

 

Sidetall/Pages :    7 med forsiden/including the front page 

    

  

Hjelpemiddel/Aids :  Ingen/none 

  

Merknader/Notes  Du skal svare på alle oppgavene i del 1 og 2. I 

deloppgave 3 skal du svare på en oppgave. 

 

 You are supposed to do all the tasks in part 1 and 

2. In part 3 you are supposed to choose one task. 

     

Vedlegg/Appendix :  Ingen/none 

 

 

 

 

 

 

Sensuren blir offentliggjort på studentweb 

 

        The results will be published on Studentweb. 

 

 



 

 

Delprøve/part 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. 

 

 

Oppgave 1 Les tekst og kryss av for riktig svar. 

Folkehøyskolen 

Folkehøyskolen er en skoletype som er spesielt vanlig i de nordiske landene. Den 

første folkehøyskolen ble grunnlagt i Danmark i 1844. Til Norge kom den første 

skolen tjue år senere. Det er i dag nesten 80 folkehøgskoler i drift i Norge. Man 

må som regel være 18 år for å bli tatt opp på skolen. Omkring sju tusen 

ungdommer er årlig elever på norske folkehøgskoler. Det er omtrent 10 % av et 

årskull. Noe over halvparten av elevene er jenter. 

 

Folkehøyskolene er eksamensfrie internatskoler1. Til sammen tilbyr 

folkehøyskolene mer enn 300 fag som elevene kan velge blant. Populære fag er 

musikk, dans, friluftsliv, journalistikk, miljøvern, reiseliv og idrett. På 

folkehøyskolene bor elevene sammen, og de arbeider i fellesskap med fag som 

interesserer dem uten at det er noe karakterpress2.  

 

Omtrent 10 % av ungdommene tar et år på folkehøyskole som et mellomår før de 

begynner på høyere utdanning eller i jobb. Mange unge opplever at de utvikler 

seg og blir mer modne i løpet av året på folkehøyskolen. Folkehøyskolen er den 

skoletypen der flest elever sier at de trives veldig godt på skolen.  

 

Undervisningen på folkehøyskolen er gratis, men elevene må betale for mat og 

opphold. De må også betale en del for materiale og for turer som er en del av 

undervisningen. Det er mulig å få stipend og lån i Statens lånekasse for å ta et års 

utdannelse på folkehøyskole. Ved slutten av skoleåret kan man få et vitnemål som 

forteller hvilke fag man har arbeidet med. Et år på folkehøyskole gir også 

tilleggspoeng ved opptak til universitetsstudier.  

 

          Riktig  Galt  

Den første folkehøyskolen i Norge ble etablert i 1854.   □  □ 

Elevene bor på skolen.       □  □ 

Det er flere jenter enn gutter på folkehøyskolene.    □  □ 

Elevene tar eksamen etter et år på skolen.      □  □ 

Man begynner vanligvis på folkehøyskole like etter ungdomsskolen. □  □ 

Skolen legger vekt på karakterer.      □  □ 

Skolen varer vanligvis i et år.       □  □ 

Statens lånekasse støtter utdanning ved folkehøyskolene.    □  □ 

Utdanning på folkehøyskole gir fordeler når man søker studieplass. □  □ 

 

                                                 
1 internatskole = boarding school 
2 karakterpress =grade pressure 



 

 

Oppgave 2 Les teksten og svar på spørsmålene. 

 

I juli pleier Eva og Trond Nilsen og de to sønnene deres, Karl og Simen, å reise på ferie til 

Danmark. Hele familien liker godt å bade og slappe av. De to barna liker også å spille fotball. 

Ofte har de med seg matpakke og går tur i skogen også. De bor i ei campinghytte når de er i 

Danmark. Det er ikke dyrt.  

I sommer skjedde det noe interessant i ferien: En dag kom det en liten fugl inn i campinghytta 

deres!  Den lille fuglen var syk og hadde problemer med å fly. De ga den mat og vann, og den 

fikk bo i en liten boks ved siden av senga til Karl. Guttene ble veldig glad i fuglen. Etter en 

uke var den frisk igjen, og da ville den fly bort. Karl og Simen ble triste, men Eva sa at en fugl 

må fly hvor den vil, den må være fri. 

Da fuglen var borte, tok Eva og Trond guttene med til ei badestrand. Der lekte de med mange 

andre barn, spilte fotball og fikk mye nytt å tenke på. Om kvelden grillet de pølser på stranda. 

Det var veldig hyggelig. 

 

1. Hvor liker familien Nilsen å dra på ferie? 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Hvor bor familien når de er på ferie? 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Hva pleier de å gjøre i sommerferien? 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Hvorfor måtte de hjelpe en liten fugl? 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Hva gjorde barna for å hjelpe fuglen? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

vokabular, faste uttrykk og idiomer. 

 

 

1 Substantiv 

A. Skriv inn substantivet i riktig form/Fill in the noun in the right form. 

gutt - gutten - gutter - guttene 

Det er mange ___________ i vår klasse. 

Mange av________________ i klassen er hyggelige. 

Noen__________________ er litt bråkete3. 

Hvilken ________________ liker du best? 

Alle ______________ er hyggelige. 

 

oppgave - oppgaven - oppgaver - oppgavene 

Vi har mange__________________ i hjemmearbeid. 

Denne______________________ er ikke så vanskelig. 

Disse___________________________ er lette. 

Vår_______________________ er viktig. 

Hvilke_____________________ skal vi gjøre? 

 

B. Sett inn substantivet i riktig form/Fill in the noun in the right form. 

                                                 
3 bråkete=noisy 

en venn 

Har dere mange ______________her? 

En av ____________mine er dansk. 

Den beste ________________min bor i 

Bergen. 

 

ei bok 

Er denne ______________di? 

Lærerens __________________ er ny. 

Jeg kjøpte noen __________________. 

 

en bonde 

Faren min er ___________________.  

I Norge er det mange ________________. 

Få av ___________________ i Norge har 

store gårder. 

et land 

Hvilket ________________kommer de 

fra? 

Jeg har bodd i mange ______________. 

Hvilke _______________har du bodd i? 



 

 
 

 

 

 

2 Verb 

 

A. Sett inn verbene i riktig form/Fill in the verb in the right form (tense). 
 

(snakke)  Jeg vil gjerne _______________med deg. Nå ____________ jeg litt norsk.  

(lese)   Vi _____________ om Norge i klassen. Liker du å _______________ aviser?  

(spise)  Vi skal _____________ klokka fem. Vi ___________ alltid klokka fem.  

(komme)  Kan du _________________i dag? Jeg_______________ klokka to.  

(dra)   Når skal dere _______________? Vi ____________ i neste uke.  

 

 

 

B. Fill in the verb in the right form (infinitive (with or without å), present tense, past tense,    

    perfect tense, future) 

 

Eksempel: Hvor ønsker du å  bo til høsten. 

 

bo 

1. I gamle dager _______________ flere generasjoner sammen. 

2. Jeg _____________________ her i seks år nå. 

3. De _____________________ hos onkelen sin når de flytter til Australia. 

4. Det ________________ ingen der nå. 

5. Hvor vil du helst ___________________, på landet eller i byen? 

6. Jeg foretrekker (prefer) __________________ på landet. 

 

arbeide 

7. Da jeg var ung ____________________ jeg ti timer om dagen. 

8. Nå må du bli ferdig! Du ____________________ uten pause i fire timer nå! 

9. Jeg liker ___________________ uten lange pauser. 

10. Før ____________________ han i en sportsforretning, men nå _________________ 

han i et reklamebyrå. 

11. Jeg ___________________ altfor lenge i denne bedriften. Nå må jeg skifte jobb snart! 

12. Hva håper du ____________________ med når du blir ferdig med skolen? 

 



 

 

3 Ordstilling (word order) 

A. Setninger med ikke/Sentences with ikke. Sett inn ikke/Put ikke in the right place. 

 
Det er nok arbeidsplasser her i bygda. 

___________________________________________________________________________ 

 

Eldresenteret ble pusset opp i fjor. 

___________________________________________________________________________ 

 

Barnehageprisen kommer til å gå ned i år. 

___________________________________________________________________________ 

 

På sykehuset må du betale for behandlingen. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

B. Sett inn ordene på riktig plass i setningene/Place the words in the right order in the    

     sentences.      

 

1 han er 

 

Hakim er ikke på skolen fordi ______________________ syk, så i dag _________________ 

hjemme. Hvis ______________________ bedre i morgen, kommer han på trening.  

 

2 han er ikke 

 

Men __________________________ veldig syk.  Han bør ikke trene i morgen selv om 

__________________________ veldig syk. Hvis __________________________ frisk, må 

han gå til legen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Adjektiv 

Sett inn riktig form av adjektivet/Fill in the right form of the adjective. 

 

Eksempel:  vakker  De bor på et vakkert sted. 

 

 

vakker  De blir ikke lei av å se på den __________________ naturen. 

  Det er aller ________________ der om vinteren. 

  Fjellene her er ________________, mye _________________enn fjellene  

lenger sør. 

Er det _________________ her om våren eller om høsten? 

viktig  Turismen blir en __________________ og ________________ næringsvei. 

  Det er veldig __________________ at du kommer! 

  Det ___________________ er at du kommer! 

  Er dette et _________________ spørsmål?  

 

 

 

 

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. 200 ord eller mer) 

Choose one task and write a text (app. 200 words or more) 

 

 

Oppgave 1  

Fortell om en skoledag da du var liten. 

 

Oppgave 2 

Fortell om familielivet i et land du kjenner. 

 

Oppgave 3 

Hva er drømmejobben din? 

 

 

 

 


