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TEMATICA EXAMENULUI DE LICENȚĂ  

 LIMBA ȘI LITERATURA NORVEGIANĂ 

SESIUNEA: IULIE 2022 

 

A. LIMBĂ 

1. PĂRȚILE DE VORBIRE ALE LIMBII NORVEGIENE. 

2. DERIVAREA ȘI COMPUNEREA CUVINTELOR ÎN LIMBA NORVEGIANĂ. 

3. TOPICA FRAZEI SPECIFICĂ LIMBII NORVEGIENE. 
 

 
B. LITERATURĂ 

1. CURENTELE LITERARE NORVEGIENE ȘI REPREZENTANȚII ACESTORA. 

2. INTERPRETARE DE TEXTE LITERARE. 
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Model de subiecte online: 

 

EXAMEN DE LICENȚĂ 

SESIUNEA IULIE 2022 

SPRÅK 

 
1. Eksempeltekst: I løpet av 100 år (1820-1920) utvandret ¾ million nordmenn til Amerika. Dette 

var en av største hendelser i nyere norsk historie. Utvandringen gikk i bølger. Alt i alt var det ca. 

800 000 nordmenn som krysset havet. Bare Irland hadde større emigrasjon sett i forhold til 

folketallet. 

 
a) De to ordene som er markert med fet skrift er avledninger. Forklar fra hvilke ord og på 

hvilken måte de er avledet. (4,0 poeng) 

b) Gi en morfologisk analyse av ordene som er markert med kursiv skrift. (2,5 poeng) 

c) Forklar hva som er spesielt med ordstillingen i de to frasene som er markert med 

understrekning. (3,0 poeng) 
 

NB! 
Det gis 0,5 poeng for deltakelsen i prøven. 
Det kan trekkes 0,5 poeng for feil uttrykksmåte og for grammatiske feil. 

 

LITTERATUR 

2. 

“Ja, si jeg ønsker at på mitt bryst 

den rose lå du fra meg har kyst; 

og, gyllenlakk, vær i dødens hus 

dens brudebluss!” (Henrik Wergeland, Til min gyllenlakk) 

 
 
 
 
 
 
 

NB! 

a) Til hvilken litterær periode hører denne teksten og hvordan vil du plassere den i den 

litterære perioden den hører til? (3,0 poeng) 

b) Hva symboliserer blomstene og hvilken funksjon har de i diktet? (2,5 poeng) 

c) Redegjør for stilistiske virkemidler som Wergeland bruker i teksten og kommenter 

diktet med utgangspunkt i verset ovenfor? (4,0 poeng) 

Det gis 0,5 poeng for deltakelsen i prøven. 
Det kan trekkes 0,5 poeng for feil uttrykksmåte og for grammatiske feil. 



EXAMEN DE LICENȚĂ 

SESIUNEA IULIE 2022 

SPRÅK 

 
1. Eksempeltekst: Norge har i de siste tiårene blitt et mer flerkulturelt samfunn enn tidligere. 

Mange opplever dette som noe positivt, men noen nordmenn er redde for det som er fremmed. 

Når folk fra forskjellige kulturer skal bo og arbeide sammen, kan det oppstå kulturkonflikter. [...] 

I et flerkulturelt samfunn har vi en unik sjanse til å lære av hverandre. 
 
 

a) Forklar strukturen til de to sammensatte ordene som er markert med fet skrift. (4,0 

poeng) 

b) Gi en morfologisk analyse av de to ordene som er markert med kursiv skrift. (2,5 poeng) 

c) Forklar hva som er spesielt med ordstillingen i de to frasene som er markert med 

understrekning. (3,0 poeng) 

 

NB! 
Det gis 0,5 poeng for deltakelsen i prøven. 
Det kan trekkes 0,5 poeng for feil uttrykksmåte og for grammatiske feil. 

 
 

LITTERATUR 

2. 

“I alle år hadde Bent klippet seg hos Frank, i Franks Salong. Fra han var 29, og slo seg ned i dette 

strøket av byen, hadde han gått dit, den siste fredagen i annenhver måned. Hvert besøk tok 

omtrent en time, selv om han hadde et lettstelt hode, som heller ikke ble vanskeligere å ha med 

å gjøre ettersom tiden gikk, snarere tvert imot.” 

(Lars Saabye Christensen, Den misunnelige frisøren) 

 
a) På hvilken måte vil du si at konfliktene mellom individet og samfunnet er en viktig 

forutsetning for spenningsoppbyggingen i novellen? (3,5 poeng) 

b) Hvordan brukes samvittigheten som stilistisk virkemiddel i denne novellen? (3 poeng) 

c) Tolk novellens tittel med utgangspunkt i utdraget ovenfor og plasser den i den litterære 

perioden den hører til. (3 poeng) 

NB! 
Det gis 0,5 poeng for deltakelsen i prøven. 
Det kan trekkes 0,5 poeng for feil uttrykksmåte og for grammatiske feil.



EXAMEN DE LICENȚĂ 

SESIUNEA IULIE 2022 

SPRÅK 

 
1. Eksempeltekst: I Norge ønsker man at alle skal få en utdanning. Barn og unge skal ha lik rett til 

utdanning. All obligatorisk utdanning i Norge er gratis. 

Det er ca. 4,5 millioner innbyggere i Norge, og av disse er ca. 900 000 underutdanning. I tillegg 

er det ca. 1 million mennesker som deltar i voksenopplæringskurs hvert år. 

 

a) Forklar strukturen til de to sammensatte ordene som er markert med fet skrift. (4,0 

poeng) 

b) Gi en morfologisk analyse av de to ordene som er markert med kursiv skrift. (2,5 poeng) 

c) Forklar hva som er spesielt med ordstillingen i de to frasene som er markert med 

understrekning. (3,0 poeng) 

NB! 
Det gis 0,5 poeng for deltakelsen i prøven. 
Det kan trekkes 0,5 poeng for feil uttrykksmåte og for grammatiske feil. 

 
 

LITTERATUR 

2. 

«Vred var Vingtor 

da han vaknet 

og hammeren sin 

han brått saknet, 

ristet på skjegget, 

slengte med håret, 

Jords sønn famlet 

fåfengt rundt seg». 

(Trymskvadet) 
 

a) Til hvilken litterær periode hører denne teksten og hvilken litterær betydning har den for 

norsk litteratur? (3,5 poeng) 

b) Hvilke symboler og språklige virkemidler finner du i utdraget? Hva symboliserer dem? (3 

poeng) 

c) Tolk tittelen med tanke på heltenes funksjon i teksten! (3 poeng) 

NB! 

Det gis 0,5 poeng for deltakelsen i prøven. 
Det kan trekkes 0,5 poeng for feil uttrykksmåte og for grammatiske feil. 

 


