Vedlegg 7: Beskrivelse av innhold i Norskprøven C1 – høyere akademisk
nivå
Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå måler ferdighetene lytting, lesing, skriving og
muntlig kommunikasjon. Prøven består av to delprøver:
•
•

Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling er en heldigital prøve, mens delprøve i
leseforståelse og muntlig kommunikasjon er delvis digital.
På Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå er resultatet kandidatene kan få enten C1
eller Ikke bestått. Kandidater som får Ikke bestått på en delprøve, kan få informasjon om
hvilke kriterier som ble vurdert til å være under nivå via Min side.

Om delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling består av to oppgaver, og gjennomføres
på pc. Kandidatene får oppgavene på skjermen og skal skrive inn svaret på
datamaskinen. Begge oppgavene må besvares, og besvarelsen leveres inn elektronisk.
Dersom kandidaten ikke har besvart begge oppgavene, blir resultatet «Ikke bestått».
Prøven varer i 2,5 timer.
Oppgave 1 er en integrert oppgave som måler både lytteforståelse og skriftlige
ferdigheter. I denne oppgaven får kandidatene høre en lengre samtale mellom en mann
og en kvinne. Kandidatene velger selv når de vil begynne å høre på samtalen ved å
klikke på en «Spill av»-knapp. Samtalen spilles av to ganger, med ett minutts pause
mellom avspillingene. Mens samtalen spilles av, kan ikke kandidaten navigere frem og
tilbake i prøven ved hjelp av «Forrige» og «Neste»-knapper.
Kandidatene skal skrive en oppsummering av innholdet i samtalen, slik at en som ikke
har hørt samtalen, kan få et klart inntrykk av hva personene mener. Oppsummeringen
skal være en sammenhengende tekst (ikke punkter) på maks 350 ord.
Oppgave 2 er en ren skriftlig oppgave. Kandidatene får velge mellom to ulike tema.
Oppgaven inneholder en problemstilling og en kort informasjonstekst til hvert tema.
Kandidatene skal ta stilling til problemstillingen og argumentere for sitt syn. Teksten skal
være mellom 300 og 400 ord.
For nærmere informasjon om vurdering av delprøven, se vurderingsskjema på nettsidene
til Kompetanse Norge.

Om delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon
Denne delprøven er en individuell prøve med tre oppgaver. Delprøven er delvis digital og
består av to deler: en forberedelsesdel og en eksaminasjonsdel. Prøven varer mellom 45
og 55 minutter til sammen.
I forberedelsesdelen skal kandidatene logge seg inn på PC og lese tre tekster og
forberede svar på to oppgaver. Kandidatene skal også bli tilbudt en utskrift av
lesetekstene. Forberedelsestiden er 30 minutter.
I oppgave 1 skal kandidatene forberede en oppsummering av lesetekst 1. Denne teksten
er en faktatekst eller forskningsnyhet.

I oppgave 2 skal kandidatene lese tekst 2 og 3. Tekstene er meningsytringer og vil være
uttrykk for to ulike synspunkter på eller holdninger til en sak. Kandidatene skal forberede
en kort presentasjon av synspunktene som kommer frem i tekstene, og etterpå skal de
argumentere for egne synspunkter på saken.
Når forberedelsesdelen er ferdig, skal kandidatene bli kalt inn til eksaminasjon.
Eksaminator skal lede kandidaten gjennom prøven og gjøre et lydopptak av det som blir
sagt. Kandidaten avgir svarene han eller hun har forberedt til oppgave 1 og 2, og får
deretter en tredje og siste oppgave av eksaminator. Denne siste oppgaven er en ren
muntlig oppgave, som ikke er knyttet til noen tekst. I denne oppgaven får kandidatene
velge mellom to ulike tema, hvor de skal ta stilling til en påstand og argumentere for sitt
syn. Eksaminasjonen tar 15–25 minutter.
Lydopptaket av eksaminasjonen blir vurdert av sensorer fra et sentralisert sensorkorps
senere.
Gjennomføring av delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon og krav til
eksaminatorer er beskrevet i Prøvereglementet, Veiledning til gjennomføring av muntlig
prøve i norsk (vedlegg 8) og i Eksaminatorinstruksen (finnes under «Filer og ressurser» i
PAD). For nærmere informasjon om vurdering på muntlig prøve, se vurderingsskjema på
nettsidene til Kompetanse Norge.

