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Testsett 
 

A) Novelle 
 

 

B) Muntlig tema: Klima 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spørsmål lyttetekst: Framveksten av byer i Norge 
 
1. Hvorfor var det viktig å legge byene ved en havn eller utløpet av en elv? 

2. Hvorfor bestemt kongen og kirken at befolkningen skulle betale skatt, og hva ble denne skatten 

kalt? 

3. Hvordan fikk håndverkere, prester og munker betalt for arbeidet de gjorde? 

4. Hvorfor ble Stavanger og Hamar viktige byer i middelalderen?  
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Forklar ord og uttrykk: Du skal nå forklare fire ord og uttrykk som eksaminator leser for deg.  



Lesetekst: Bunad og hijab 
 

Kilde: Utrop.no 
Rabia Musavi fikk på 17. mai æren av å tale og legge blomster 
ved statuen av Fernanda Nissen (1862-1920), som var en 
kvinnesaksforkjemper og sto fremst i kampen for kvinners 
stemmerett og likestilling. 
– Nå står samfunnet overfor nye utfordringer. Fattigdommen i 
velferdsstaten er økende, og barnefattigdommen i Norge er 
tredoblet på 20 år. Samfunnet som på Fernanda Nissens tid var 
delt mellom borgerskapet og arbeiderne, står fortsatt overfor 
store klasseforskjeller. Hennes kampsaker om mer likestilling 
mellom kvinner og menn og fattig og rik, er like aktuelle i dag, sa 
Musavi i talen. 

– I 1964 kom min grandonkel til Norge. Han kom til landet med 
bare ett par sko, en tynn jakke og en koffert. Dette var starten 
på vår families etablering, men det skulle ta mer enn 50 år og tre 
generasjoner før jeg tok sjansen på å kjøpe meg en festdrakt. 
For var jeg egentlig norsk nok for en bunad? Ville jeg på grunn av 
at jeg brukte min hijab til bunaden oppleve motstand og hat? På 
17. mai gikk jeg ut døren med en klump i halsen. Jeg var stolt 
over bunaden min, men engstelig, sa hun i talen. 

– Jeg som forventet hat og fordommer, ble møtt av 
komplimenter, applauser og slengkyss. Jeg som 
trodde at jeg aldri kunne bli norsk nok, tok feil. Det 
er viktig å huske at vårt samfunn ikke gjenspeiles i 
enkelte menneskers hatefulle ytringer. Vårt 
samfunn er raust, mangfoldig og fantastisk. Kvinner 
som Fernanda Nissen banet vei for oss, og jeg 
håper flere vil følge hennes fotspor og fortsette 
kampen for rettferd og likestilling i samfunnet. Vi 
har kommet langt, men vi er ikke i mål, avsluttet 
Musavi.   

1) Hvilke kampsaker mener Rabia Musavi er 
like viktige i dag som på Fernanda Nissens 
tid? 

2) Hvor lenge har Rabias familie hatt 
tilknytning til Norge?  

 
3) Hvorfor var hun engstelig da hun gikk ut 

med bunaden på for første gang?  
 

4) Hvordan beskriver hun det norske 
samfunnet?  



Les, og velg riktig ord 
 

Velg ordene under som betyr omtrent det samme som «redd», «reflekteres», «uttalelser», «sjenerøst» 

Jeg var stolt over bunaden min, men engstelig, sa hun i talen.  

Det er viktig å huske at vårt samfunn ikke gjenspeiles i enkelte menneskers hatefulle ytringer. Vårt samfunn er raust, 

mangfoldig og fantastisk. 
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Grammatikk 

Sett adjektivene og substantivene inn i teksten i korrekt form. 
 
Rabia Musavi synes det var (stor/en ære)       å få tale på 17. mai. Hun snakket om Fernanda 

Nissens (viktig/en kamp)       for likestilling. Mange av (ung/en kvinne)       

i dag forstår ikke hvor (stor/en betydning)        Fernanda Nissen har hatt for deres rettigheter i 

det moderne Norge.  

Fullfør setning B slik at meningen blir den samme som i setning A. 

A) Jeg var veldig stolt av bunaden min, men engstelig. 
B) Til tross for at hun              

A) Vi har en velferdsstat. Likevel er klasseskillene store. 
B) Klasseskillene              

A) Fernanda Nissen kjempet for stemmerett og likestilling. 
B) Det var               

 


