Vedlegg 6: Beskrivelse av norskprøvens innhold (A1–B2)

Norskprøven måler ferdighetene lytting, lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.
Ferdighetene testes hver for seg. Delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig
framstilling gjøres på pc.

Lytteforståelse og leseforståelse: Adaptive prøver
Delprøvene i lytteforståelse og leseforståelse er utviklet for at alle som tar prøven, skal få
et resultat. Disse delprøvene tester alle nivåene fra A1 til B2 samtidig, og alle får et nivå
som resultat. Dette er en fordel som fører med seg noen ulemper: kandidatene får
forprøver som kan virke for lette eller vanskelige, alt etter hvilket nivå de er på.
Hovedprøven de kommer til etter forprøvene, tester to nivåer, for eksempel A1–A2. De
som er på A1-nivå, trenger bare å klare en god del av A1-oppgavene for å få resultatet
A1. Det vil si at de får mange oppgaver de ikke klarer, og vil lett føle at prøven er
vanskelig. For kandidater som er på B2-nivå, vil prøven derimot virke lett, og de må
gjennom mange oppgaver på A2 og B1-nivå før de når de oppgavene som passer best for
dem. For disse kandidatene er det viktig å gjøre også de letteste oppgavene, fordi alle
teller med i resultatet.
Siden man har begrenset tid på leseprøvene, er det viktig at kandidater på nivå A1 ikke
bruker for mye tid på vanskelige oppgaver.

Gangen i de adaptive delprøvene
Alle kandidatene starter lytte- og leseprøvene med forprøve 1. Derfra sendes de videre til
en lett (A2-nivå) eller vanskelig (B1-nivå) forprøve 2. Hver forprøve har 7–8 oppgaver.
Hvor mange poeng de får på forprøvene, bestemmer hvilken hovedprøve de kommer til,
A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Alle kandidater får altså to korte og en lang del.
Strukturen på lytte- og leseprøvene endres i september 2020. En av hensiktene med
endringen var å gjøre det lettere å forberede kandidatene på det de møter i prøven. I
tillegg slipper de som er på B1 og B2-nivå, å gjøre veldig mange A1- og A2-oppgaver før
de kommer til hovedprøven. Flesteparten av kandidatene får nå en prøve som passer
bedre til deres nivå. Ulempen er at kandidater som er på A1-nivå eller under, møter
mange oppgaver de ikke klarer, spesielt i forprøvene. Prøvene vil for noen føles
vanskeligere, men det er ikke vanskeligere å oppnå nivåene. Det betyr at selv om noen
kandidater klarer færre oppgaver enn de ville gjort med den gamle strukturen, vil de få
samme resultat.
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Delprøve i lytteforståelse
Prøven varer mellom 25 og 50 minutter. Hovedprøven på A1-A2-nivå har færre oppgaver
enn de to andre hovedprøvene, og oppgaver på lave nivåer er kortere og avspillingen tar
kortere tid enn oppgaver på høyere nivå. Prøven har derfor ulik lengde alt etter
kandidatens nivå.
Lytteprøven har to forprøver og én hovedprøve. Prøven går videre av seg selv, og
kandidatene vil ikke merke overgangen mellom forprøver og hovedprøver på annen måte
enn at de kan se antall oppgaver i den delen de holder på med. Nederst på siden er det
en progresjonsbar som viser hvor de er i den aktuelle delen. For lytteprøven er det ikke
viktig å følge med på dette.
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Bildetekst: Denne progresjonsbaren viser at det er 9 oppgaver i denne delen. Kandidaten
har svart på de fire første oppgavene, og er nå på oppgave 5.
Kandidaten får høre oppgavene som måler på nivå A1 til B1 to ganger. Oppgaver som
måler på nivå B2, spilles kun av én gang, og det blir opplyst om dette i prøven.
Kandidaten kan ikke gå fram og tilbake mellom oppgavene i lytteprøven.

Delprøve i leseforståelse
Kandidatene har til sammen 75 minutter på alle tre delene av leseprøven.
Leseprøven har tre deler, to forprøver og en hovedprøve, for alle kandidater. Hver
forprøve har 7–8 oppgaver, og hovedprøven har 16–23 oppgaver. Det er færrest
oppgaver i A1–A2-prøven, men nøyaktig antall i hver hovedprøve kan variere.

Kandidatene kan se om de er i en forprøve eller en hovedprøve ut fra lengden på
progresjonsbaren:

Forprøve – bare sju oppgaver

Hovedprøve – mange oppgaver
Kandidaten bør ikke bruke mer enn 15 minutter på hver forprøve, og det kan være en
fordel å gå videre til neste del før det er gått 15 minutter, hvis alle oppgavene er besvart.
Da får kandidaten mer tid til oppgavene i hovedprøven. For at kandidater ikke skal bli
sittende veldig lenge med for vanskelige oppgaver i forprøvene, bør de gå videre til neste
del etter 15 minutter. Hvis det er mulig, bør vaktene be kandidatene gå videre etter 15
minutter.
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Når kandidatene er kommet til den lange hovedprøven, betyr det at det ikke kommer
flere deler, og de kan disponere tiden de har igjen.
I leseprøven kan kandidatene gå frem og tilbake mellom oppgavene i samme del, men de
kan ikke gå tilbake til en tidligere del. Det kan være lurt å gjøre de letteste oppgavene
først, og gå tilbake til de vanskelige hvis man får tid. Kandidaten kan se av
progresjonsbaren hva de har svart på. Oppgaver som er grå er ikke svart på, mens de
som er lyseblå er besvart. Kandidatene kan gå tilbake ved å klikke på oppgavenummeret
på progresjonsbaren, eller bruke «forrige»-knappen.

Denne progresjonsbaren viser at kandidaten har svart på de lyseblå oppgavene og nå er
på oppgave 13. Man kan gå til oppgave 4, for eksempel, ved å trykke på tallet 4, eller
klikke seg bakover ved hjelp av «forrige»-knappen.

Kandidatene kan også gå frem og tilbake i prøven ved hjelp av Forrige- og Nesteknappene.

Delprøve i skriftlig framstilling
Til delprøven i skriftlig framstilling meldes kandidatene opp til prøven på nivå A1–A2,
nivå A2–B1 eller nivå B1–B2. Kandidatene kan få et resultat som er lavere enn nivået de
er meldt opp til, men ikke høyere.
På delprøven i skriftlig framstilling har kandidatene 90 minutter på nivå A1–A2 og A2–B1,
og to timer på nivå B1–B2. Kandidatene får oppgavene på skjermen og skal skrive inn
svaret på datamaskinen. Besvarelsen leveres inn elektronisk.
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Delprøvene som måler på nivåene A1–A2 og A2–B1, inneholder tre oppgaver med ulik
vanskegrad. Delprøven på nivå B1–B2 inneholder to oppgaver med ulik vanskegrad. For
at kandidatene skal få et resultat, må de besvare alle/begge oppgavene i prøven. Hvis én
eller flere oppgaver ikke er besvart, eller hvis kandidaten ikke svarer på det oppgaven
spør om, vil det stå «Ikke nok grunnlag for vurdering» på prøvebeviset.
For nærmere informasjon om vurdering på skriveprøven, se "Vurderingsskjema skriftlig" på nettsidene til Kompetanse Norge, samt "Forklaring til kriteriene" i samme
dokument.
Skriveprøven har en tilsvarende progresjonsbar som leseprøven. Skriveprøven består
ikke av flere deler slik lytte- og leseprøvene gjør, og kandidatene kan derfor bevege seg
helt fritt mellom oppgavene. Vi anbefaler at kandidatene ser gjennom oppgavene før de
begynner å skrive, slik at det blir lettere å disponere tiden riktig.
På de fleste oppgavene står det oppgitt et anbefalt antall ord. Dette er ment som en
hjelp for kandidatene, for å sikre at sensorene får nok vurderingsgrunnlag, uten at
kandidatene bruker mer tid enn nødvendig på oppgavene. Sensorene leser alltid hele den
innleverte teksten.
Delprøve i muntlig kommunikasjon
Gjennomføring av muntlig prøve og krav til sensorer og eksaminatorer er beskrevet i
Prøvereglementet og Vedlegg 4 – Veiledning til muntlig prøve. For nærmere informasjon
om vurdering på muntlig prøve, se "Vurderingsskjema - muntlig" på våre nettsider, samt
"Forklaring til kriteriene" i samme dokument.
Kandidatene meldes opp til prøven på nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2. Som på
skriveprøven kan kandidatene få et lavere nivå enn det de er oppmeldt til. På muntlig
prøve kan man dessuten få et resultat som er høyere enn det man er meldt opp til (i
motsetning til skriveprøven, der de ikke kan få et høyere resultat).
Muntlig prøve foregår ved at to og to kandidater kalles inn samtidig. De vil få både
individuelle oppgaver og en samtaleoppgave der de skal snakke med hverandre. Den
muntlige prøven tar 25 til 30 minutter å gjennomføre.
A1–A2: Muntlig prøve starter alltid med at kandidatene blir bedt om å fortelle litt om seg
selv. På A1–A2-prøven er denne oppgaven en del av vurderingsgrunnlaget. Så får de en
oppgave der de skal beskrive et bilde hver. Deretter skal de samtale om et oppgitt tema,
og de skal vise at de kan utveksle informasjon. Til slutt kommer en individuell oppgave
der de blir bedt om å fortelle eller beskrive.
A2–B1: Kandidatene presenterer seg kort (dette teller ikke med i vurderingen), før de
får en individuell oppgave der de skal fortelle eller beskrive. Så kommer en
samtaleoppgave, der de skal vise at de kan kommunisere med hverandre og utveksle
meninger. Den siste oppgaven er individuell, og kandidatene skal uttrykke meninger.
B1–B2: Kandidatene presenterer seg kort (dette teller ikke med i vurderingen). Deretter
får de en oppgave som er den samme på nivå A2–B1, nemlig å uttrykke meninger. I
samtaleoppgaven skal kandidatene utveksle meninger og forklare synspunktene sine.
Den siste oppgaven er individuell, og de blir bedt om å argumentere for eller mot en
oppgitt påstand.
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