Vedlegg til prøvebevis - norskprøven
NIVÅBESKRIVELSER

LYTTEFORSTÅELSE

SKRIFTLIG FRAMSTILLING

A1 (elementært nivå)

A1 (elementært nivå)

På nivå A1 kan man forstå kjente ord og svært enkle
uttrykk som har med egen person, familie og nære
omgivelser å gjøre, forutsatt at det snakkes langsomt
og tydelig og med mange pauser.

På nivå A1 kan man fylle ut enkle skjemaer med en del
personlige opplysninger som navn, fødselsdato, nasjonalitet
og adresse. Man kan skrive korte, svært enkle beskjeder og
meldinger ved å bruke enkeltstående setninger og faste
formuleringer.

A2 (elementært nivå)
På nivå A2 kan man forstå vanlige ord, uttrykk og ytringer
knyttet til egen person, arbeid og nære relasjoner, forutsatt at det snakkes tydelig. Man kan få med seg hovedinnholdet i korte, enkle beskjeder og meldinger når det
snakkes langsomt og tydelig.

A2 (elementært nivå)
På nivå A2 kan man skrive korte, enkle beskjeder og meldinger
knyttet til hverdags- og arbeidsliv. Man kan gjengi opplevelser
og hendelser med enkle fraser og setninger.

B1 (selvstendig nivå)
B1 (selvstendig nivå)
På nivå B1 kan man forstå enkel informasjon om dagligdagse eller jobbrelaterte emner og oppfatte både hovedbudskapet og detaljer når det snakkes tydelig. Man kan
forstå hovedpunktene i klar, normert tale om kjente
temaer knyttet til for eksempel jobb, skole og fritid. Man
kan forstå hovedinnholdet i mange nyheter.

B2 (selvstendig nivå)
På nivå B2 kan man forstå i detalj det som sies på et
normert talespråk. Man kan oppfatte informasjon,
holdninger og synspunkter i forelesninger, nyheter
og andre presentasjoner. Man kan følge komplekse argumentasjonsrekker hvis saken er kjent og oppbygningen
er klar. Man kan forstå dialekter når taleren modererer
språket noe.

LESEFORSTÅELSE
A1 (elementært nivå)
På nivå A1 kan man lese og forstå kjente ord og svært
enkle setninger, for eksempel i beskjeder, skjemaer og
oppslag.

På nivå B1 kan man skrive sammenhengende tekster med en
del detaljer om kjente emner eller emner av personlig interesse.
Man kan skrive korte rapporter med oppsummering, og man
kan begrunne handlinger.

B2 (selvstendig nivå)
På nivå B2 kan man skrive klare, detaljerte tekster om et vidt
spekter av emner. Man kan skrive saklig og argumentere for
og/eller imot ulike standpunkt, underbygge sine synspunkter,
gi eksempler og trekke konklusjoner.

MUNTLIG KOMMUNIKASJON (snakke og
samtale)
A1 (elementært nivå)
På nivå A1 kan man forstå og bruke enkle uttrykk og setninger
for å fortelle om stedet der man bor og mennesker man
kjenner. Man kan stille og svare på enkle spørsmål knyttet
til egen person. Man kan delta i en enkel samtale om svært
kjente emner hvis samtalepartneren snakker langsomt og er
støttende, for eksempel ved å omformulere og gjenta.

A2 (elementært nivå)

På nivå A2 kan man lese og forstå enkel skriftlig informasjon knyttet til privatliv og egen arbeidssituasjon. Man kan
lese og forstå korte, enkle skriftlige instruksjoner, beskjeder
og meldinger.

På nivå A2 kan man forstå og bruke enkel dagligtale og
snakke om emner knyttet til egen person og familie, nære
omgivelser og arbeid. Man kan delta i enkle samtaler om
kjente emner hvis samtalepartneren er støttende og snakker
langsomt og tydelig, men det vil ofte være nødvendig å be
om gjentakelser og oppklaringer for å unngå misforståelser.

B1 (selvstendig nivå)

B1 (selvstendig nivå)

På nivå B1 kan man lese og forstå hovedinnholdet og
detaljer i klare og enkle tekster om kjente emner knyttet til
for eksempel arbeid, skole, hjem og fritid. Man kan oppfatte
viktige punkter i korte, offentlige brev og dokumenter.

På nivå B1 kan man uttrykke seg enkelt og sammenhengende
om kjente emner og emner av personlig interesse. Man kan
kort begrunne og forklare egne meninger, erfaringer og planer.
Man kan delta i samtaler i dagliglivet og på jobb, forutsatt at
emnet er kjent, og at samtalepartneren snakker tydelig.

A2 (elementært nivå)

B2 (selvstendig nivå)
På nivå B2 kan man lese og forstå hovedpunkter og
detaljer i ulike typer tekster om et vidt spekter av emner og
oppfatte synspunkter og holdninger.

B2 (selvstendig nivå)
På nivå B2 kan man uttrykke seg klart om et vidt spekter av
emner. Man kan presentere en sak, argumentere for sitt syn
og underbygge synspunktene sine. Man kan delta aktivt i en
samtale slik at samtalen ikke er anstrengende for noen av
partene.

