
 

  

Sommer 2021 

TESTSETT TRINN 2 



Kandidatinstruks for muntlig eksamen NORA0120IN sommeren 2021 

  
Velkommen til muntlig eksamen.  

  

Denne eksamenen varer i 45 minutter og består av tre deler.  

Du trenger penn og papir for å kunne ta notater underveis.   

Du må være i et rom hvor du ikke blir forstyrret. Ingen andre kan være i rommet sammen med deg.    

Telefonen din må være slått av, og den må ligge i et annet rom. Hvis du ikke har lagt den i et annet rom, kan du gjøre det nå.  

  

Det er ikke tillatt å bruke noen hjelpemidler. Du kan altså IKKE ha lærebøkene dine (Stein på stein) i rommet.   

Hvis eksaminator mistenker deg for fusk under eksamen, vil forsøket ditt avsluttes, og du vil ikke bestå eksamen. Fusk kan f.eks. være å bruke 

læreboka, å bruke jukselapper, snakke med andre, få hjelp underveis eller ta eksamen på vegne av noen andre.  

  

Får du tekniske problemer underveis som fører til at forbindelsen blir brutt, må du ta eksamen på nytt. Hvis dette skjer, må du kontakte oss så 

raskt som mulig slik at vi får satt opp et nytt tidspunkt for muntlig eksamen.   

  

Når eksamineringen er ferdig, vil du bli plassert tilbake i venterommet. Etter ca. 5-10 minutter vil du bli hentet inn igjen i møtet, og du vil få 

vurderingen din presentert. Du har også mulighet til å be om begrunnelse. Det er ikke mulig å få verken en skriftlig eller muntlig begrunnelse på 

et senere tidspunkt.  

  



Testsett 
 

Presentasjon og eksaminering i muntlige ferdigheter: Erfaringer og planer 
 
 

1) Hva slags utdannelse har du? 
2) Hva slags jobb har du nå? 
3) Hva tror du at du jobber med om 10 år? 

 

 Hjemmeværende 

 Et vikariat 

 En gründer 
 
 
 
  



Eksaminering i lytteferdigheter 
 

Menneskerettigheter 
 

Teksten handler om menneskerettighetene som ble definert av FN i 1948. Vi får høre om konkrete rettigheter som vi 

mennesker har. Teksten forteller også om en organisasjon som jobber for at alle skal respektere menneskerettighetene. 

 

 

Spørsmål lyttetekst «Menneskerettigheter» 
 

1. Hvorfor skal menneskerettighetene gjelde for alle mennesker?  

2. Hva heter organisasjonen som jobber for at menneskerettighetene skal respekteres av alle? 

3. Hva har vi rett til å gjøre hvis vi f.eks. er uenige i noe statsministeren har sagt? 

4. Hvilke rettigheter skal en person som er arrestert ha? 

5. Hva betyr det at du har rett til å bestemme over din egen kropp? 

 

 
 

  

https://www.uio.no/english/studies/summerschool/for-employees/all-year-staff/lererressurs/eksamen-host-2020/trinn-ii/lyttetekst-trinn-ii_menneskerettighetene.mp3


Eksaminering i leseferdigheter 
 

Hvorfor klarer vi ikke å slutte å spise usunn mat? 
 
Det kan være vanskelig å stoppe å spise når man først har 
åpnet en pose potetchips eller en stor sjokolade. Nå viser det 
seg at vi er litt unnskyldt. 
 

Michael Bom Frøst er ekspert på matvarer og arbeider ved 
Københavns Universitetet i Danmark. Han forteller at lysten på 
usunne matvarer skyldes at de inneholder mye fett og mye sukker, 
noe vi fra naturens side er utviklet til å hungre etter. 
 

«I tidligere tider var tilgangen til karbohydrater og fett veldig 
dårlig, og derfor var det viktig å få i seg så mye som mulig når man 
fant det. De samme driftene eksisterer i dag, men muligheten til å 
finne slike matvarer har blitt veldig mye bedre» sier Frøst. 
 
Ifølge Frøst er mennesket utviklet til å gå etter fire 
forskjellige egenskaper i matvarene. De fire egenskapene er: 
fett, karbohydrater, protein og sprøhet.  
 
De tre første er næringsstoffer som er livsnødvendige for oss. 
Derfor er vi innrettet slik at vi hele tiden forsøker å få tak i 
dem. I tillegg kommer sprøheten (at matvaren er «chrispy»), 

som forteller oss at en matvare ikke har ligget lenge, enten 
det dreier seg om et eple, en gulrot eller potetchips. 
 
«Det er meningen at vi biologisk reagerer på det vi spiser. Vi 
liker å spise de tingene som indikerer at de har høyt innhold  
av det vi trenger, nemlig fett, karbohydrater og proteiner» 
sier Frøst. Fett og sukker er nemlig bare usunt når vi spiser for 
mye av det. 
 
 

Spørsmål 
 

1) Hvorfor har vi lyst på usunne matvarer ifølge Michel 

Bom Frøst? 

2) Hvorfor var det viktig å få i seg så mye som mulig av 

karbohydrater og fett i tidligere tider? 

3) Hvilke næringsstoffer er livsnødvendige for oss? 

4) Hva forteller «sprøheten» ved en matvare oss? 

  



Les, og velg riktig ord 
 
Velg de ordene som her betyr omtrent det samme som «prøver» og «gir oss informasjon om» 

 

De tre første er næringsstoffer som er livsnødvendige for oss. Derfor er vi innrettet slik at vi hele tiden forsøker å få tak i 

dem. I tillegg kommer sprøheten (at matvaren er «chrispy»), som forteller oss at en matvare ikke har ligget lenge. 

 

 

Velg de ordene som her betyr omtrent det samme som «kort sagt» og «fremdeles» 

 

Problemet er med andre ord at samfunnet har forandret seg veldig mye siden forfedrene våre løp rundt og lette etter 

mat, mens de medfødte smakspreferansene våre fortsatt er de samme. 

  



Grammatikk 
Sett inn riktig form av adjektivene og substantivene i parenteser. 

 
Live sitter i stua og jobber, men hun klarer ikke å konsentrere seg. Hun har så lyst på noe godt! Hun vet at det ligger en 

sjokolade i (stor/et skap)      på kjøkkenet. Der er det også flere (ny/en pose)      

med potetgull. Plutselig kjenner Live en veldig god lukt fra kjøkkenet. (huslig/en samboer)       

hennes har bakt fire brød, og (nybakt/et brød)       hans lukter himmelsk. Live glemmer både 

sjokoladen og potetgullet. Ingenting smaker så godt som nybakt brød med en god kopp te. Mye sunnere er det også  

 

Syntaks 
Si disse setningene en gang til. 

 

Ifølge Frøst er mennesket utviklet til å gå etter fire forskjellige egenskaper i matvarene. 

Mennesket                   . 

 

Vi er utviklet til å ha lyst på fett og sukker, og derfor kan det være vanskelig å stoppe å spise sjokolade. 

Fordi                   . 

 

«I tidligere tider var tilgangen til karbohydrater og fett veldig dårlig» sier Michael Bom Frøst. 

Michael Bom Frøst sier                . 

 

 


