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I. Lytteprøve
Spørsmål. Svar med hele setninger. Skriv svarene på dette arket.
1. Hvorfor var ikke Munchs far en velstående mann til tross for at han var lege?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Hva er bakgrunnen for at Munch var så opptatt av å skildre sykdom og død i
sine bilder?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Hvordan ønsket de naturalistiske malerne å framstille virkeligheten?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Da Munch malte Det syke barn, brøt han med den naturalistiske stilen. På
hvilken måte gjorde han det?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Hva framstiller billedserien Livsfrisen?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Hvor mange originalversjoner finnes det av bildet Skrik?
_____________________________________________________________________________________________
7. Hvilken tilknytning hadde Munch til Åsgårdstrand?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Hva karakteriserer Munchs veggmalerier i Universitetets aula?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Hva bestemte Munch at man skulle gjøre med bildene hans etter at han var død?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Hvorfor mente en del mennesker at Tøyen ikke var riktig sted for plassering av
Munch-museet?
_____________________________________________________________________________________________
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II: Tekst med oppgaver
— Innvandringen går for fort
Ola Mjaaland/ Kaja Korsvold
Aftenposten, onsdag 14. mars 2012
Mandag 19. mars 2012 runder Norge 5 millioner innbyggere, viser beregninger
fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

— Det er for mange utlendinger i Oslo allerede, og det er et stort problem, sier
Niaz Khan (65) på Grønland i Oslo.
Han kom fra Pakistan for 40 år siden og har fulgt utviklingen. Han har tidligere
arbeidet i SAS og er nå butikkeier på Grønland.
—Norge er et lite land, og innvandringen går for fort. Folk kommer hit uten
arbeid, og da er det fort gjort å bli kriminell, sier Khan.
—En del av verdenssamfunnet
Litt lenger bort på Grønland torg står Noor Nooraddin (25) og venninnen
Souhaila Bougrine (24).
—Det er bra at Norge og Oslo blir en del av verdenssamfunnet, på lik linje med
storbyer som Berlin, Paris og London. Bare det at vi som er født i Norge, regnes
som innvandrere, er jo ganske paradoksalt, sier Nooraddin.
De neste 28 årene vil andelen innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre øke med i snitt 7500 hvert år i hovedstaden. Dermed vil 47
prosent av oslobefolkningen være innvandrere i 2040. For første gang har
Statistisk sentralbyrå gjort disse beregningene, som viser enda sterkere vekst i
andre områder, rundt de store byene.
Derfor Norge
Norge vil ifølge beregningene ha 24 prosent innvandrere i 2040, mot 12 prosent
i dag. I Danmark beregner Danmarks Statistik at det vil være 14 prosent
innvandrere i 2040, en økning på bare 4 prosent.
—Mange innvandrere velger Norge på grunn av det gunstige arbeidsmarkedet,
men forskjeller når det gjelder landenes innvandringspolitikk og regelverk, kan
også bidra, sier Inger Texmon, som har utarbeidet rapporten.
Prognosene gjøres på bakgrunn av disse trendene de siste årene.
Det ser for øvrig ut til å være sammenheng mellom konjunkturer og
innvandring for alle grupper av innvandrere, ikke bare arbeidsinnvandrere. At
en forventer økonomisk vekst i mange land i framtiden, gjør at antallet
innvandrere til Norge avtar lenger fram i tid.
Oslo har i dag 170 000 innvandrere. Hvis de mest sannsynlige beregningene
slår til, vil andelen innvandrere i Oslo i 2040 være 380 000 personer. Det
kommer flere innvandrere fra andre verdensdeler enn Europa til Oslo.
De har høyere fruktbarhetsrate, og det bidrar til at andelen
andregenerasjonsinnvandrere i hovedstaden vil øke fra 7 prosent i dag til 13
prosent i 2040.
—Noen vil si at vi klarte oss fint da vi hadde 3,1 millioner innbyggere i Norge i
1950. Ingen vil kunne fastslå hvilket folketall som er optimalt for et land, men
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det som er klart, er at arbeidsmarkedet hadde sett ganske annerledes ut i Norge
uten arbeidsinnvandringen, sier forsker Lars Østby hos SSB.
Han forklarer at samfunnet tilpasser seg slik at næringer ikke stopper opp selv
om det blir for få pakistanere som blir taxisjåfører eller polakker som blir
snekkere. Uten innvandringen ville befolkningstallet i Norge stagnere på rundt
5,3 millioner i 2030.
Østby minner om at da den forrige millionen ble passert i 1975, trodde han
aldri at vi ville passere fem millioner i Norge, som tilfellet er nå.
Vil innvandrerne fortsette å bosette seg øst i byen?
—Hvordan Oslo vil se ut i 2040, avhenger av hvor en skal bygge bolig for
200 000 nye innbyggere og hvordan en skal bygge ut infrastruktur som
sykkelveier, kollektivtrafikk og bilveier.
Oslo har i dag en andel innvandrere på 28 prosent. I Stockholm og København
er andelen på henholdsvis 29 og 22 prosent.
(576 ord)
A. Spørsmål til teksten «Innvandringen går for fort».
1. Hvor stor vil økningen i antall innvandrere i Oslo være fram mot år 2040?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Hvorfor er det mange innvandrere som velger å komme til Norge?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Hvorfor vil andelen andregenerasjonsinnvandrere i Oslo øke fra 7 prosent i
dag til 13 prosent i 2040?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Når rundet Norge 4 millioner innbyggere?
_____________________________________________________________________________________________
5. Hva vil være med på å avgjøre bosetningsmønsteret i framtidens Oslo?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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B. Fullfør setningene (så det gir samme mening som i teksten).
1. Ettersom andelen innvandrere øker raskt ________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Norge har et gunstig arbeidsmarked. Derfor _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Hvis Norge ikke hadde hatt arbeidsinnvandring __________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Drosjenæringen stopper ikke opp selv om ________________________________________
___________________________________________________________________________________________
C. Alternative uttrykksformer
1. A. ”Det er for mange utlendinger i Oslo allerede,” sier Niaz Kahn.
B. Niaz Kahn sier _________________________________________________________________
2. A. Folk kommer uten arbeid, og da er det fort gjort å bli kriminell.
B. Når ______________________________________________________________________________
3. A. Norge vil ifølge beregningene ha 24 prosent med innvandrerbakgrunn i
2040.
B. I 2040 ____________________________________________________________________________
4. A. Økonomisk vekst i mange land gjør at antall innvandrere til
Norge vil avta i framtiden.
B. En viktig årsak_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. A. Oslo er den raskest voksende byen i Europa.
B. Ingen ______________________________________________________________________________
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D. Lag substantiver av verbene til venstre, og sett dem inn i setningene i riktig
form.
å følge

Arbeidsmarkedet i Norge har vokst som ____________ av økt
innvandring.

å velge

Innvandrernes ______________ av bosted er basert på
boligpriser og bydelens infrastruktur.

å bidra

Staten står bak mange viktige ______________ til integrering
av innvandrere.

å forvente

Innvandrere kommer fra mange forskjellige land, men de har
felles___________________ til sitt nye liv i Norge.

å forklare

Vår sterke økonomi er en av _________________ på at
mange innvandrere velger Norge.

å stoppe

Noen mener at det allerede er for mange utlendinger i Oslo, og
derfor trenger vi innvandrings___________.

å huske på

Flyktninger som kommer fra krigsherjete områder, trenger
psykologhjelp til å bearbeide opplevelsene som har satt seg fast
i _____________.
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E. Bøy substantivene og adjektivene ifølge skjemaet.
Sett inn ubestemt og bestemt artikkel der det er nødvendig.
ubestemt form entall

bestemt form entall

ubestemt form flertall bestemt form flertall

det andre problemet
en høy fruktbarhetsrate
en sterk økonomi
de små landene
det gunstige
arbeidsmarkedet
nye innbyggere
den voksende byen
de sannsynlige
beregningene

F. Setningsbinding
Knytt sammen de to setningene ved hjelp av ordene som står i parentes. Du
kan bytte om på rekkefølgen av setningene, men det logiske innholdet må
være det samme.
Vi har fremdeles en sterk økonomi.
Det vil sikkert komme flere innvandrere til Oslo i framtiden.
(siden)_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(derfor) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(så)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(for)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(fordi) ______________________________________________________________
______________________________________________________________
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G. Lukeøvelse
Fyll inn de åpne lukene.
Myter om holdninger til innvandring
I en kommentar til boka Liker – liker ikke om den norske nettdebatten, skriver
journalist _________ Dagbladet, Geir Ramnefjell, at kritikken av nettdebattantene
smaker ______ elitisme.
At nordmenn flest _________ ha en mer restriktiv innvandringspolitikk, er en av
mange myter __________ har fått bre seg om nordmenns holdninger. Den bygger
opp under høyreekstremisters oppfatninger om at nesten alle «egentlig» er enige
___________ dem. Går vi til de tørre tall, får vi imidlertid et _____________ bilde.
Det finnes en stor minoritet ____________ vil ha en strengere innvandringspolitikk,
men det er en minoritet. Det finnes to store undersøkelser rundt nordmenns
holdninger ________ innvandring, en fra IMDI og en fra SSB.
Dersom vi starter med IMDI, har de siden 2005 spurt nordmenn om de var enige i
påstanden «vi bør ikke slippe inn flere innvandrere i Norge». De siste tallene fra 2012
viser _______________ 55 prosent mente påstanden passet «ganske dårlig» eller
«ikke i det hele _______________». Undersøkelsen viser også at i underkant av 60
prosent mener at det bør bli lettere for flyktninger bosatt i Norge å bli gjenforent med
_______________ familie, og over halvparten mener at Norge bør ta inn flere
flyktninger som har behov _________ beskyttelse.
Om vi går til SSB, får vi bekreftet inntrykket. Andelen som synes at det
_______________ bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i
Norge, har gått _______________ fra 53 prosent i 2002 til 43 prosent i 2012. Siden
2004 har denne gruppen hele tiden utgjort under 50 prosent. Helhetsinntrykket er at
nordmenn sakte, _______________ sikkert blir mer tolerante overfor innvandrere.
Det er kunnskap som er viktig å ha i bakhodet _______________ man stilles overfor
nettdebattanter med ekstreme meninger som påberoper seg å snakke på vegne av
folket. De gjør ikke det.
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III. Stil
Velg bare én av oppgavene. Skriv en stil på ca. 300 ord.
1. Oslo har i dag en andel innvandrere på 28 %, og ifølge Statistisk sentralbyrå vil
47 % av oslobefolkningen være innvandrere i 2040. I likhet med andre storbyer i
Europa har enkelte bydeler i Oslo en uvanlig stor konsentrasjon av innvandrere.
Enkelte mener at dette begynner å likne på gettoer.
Hvilke tanker gjør du deg om en slik utvikling?
Går innvandringen for fort i Norge?
Bruk som overskrift: Innvandring
2. I det norske velferdssamfunnet tar staten ansvar for mange ulike oppgaver.
Gi eksempler på hvilke oppgaver staten tar ansvar for.
Drøft deretter i hvilken grad du synes staten skal ta ansvar for disse oppgavene.
Bruk som overskrift: Velferdsstaten
3. Hva kjennetegner det norske monarkiet?
Drøft ulike måter å se monarkiet og det norske kongehuset på.
Hva mener du om monarkiets rolle i det norske samfunnet?
Bruk som overskrift: Monarkiet
4. Ekteskap og parforhold er i stadig utvikling.
Pek på eventuelle fellestrekk og ulikheter mellom Nora og Helmers ekteskap i Et
dukkehjem og ekteskap og parforhold i dagens Norge.
Bruk som overskrift: Ekteskap og parforhold
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