Eksempler på oppgaver i delprøven i muntlig
kommunikasjon
Nivå B1-B2
Prøven på nivå B1-B2 har tre oppgaver. Kandidatene skal snakke alene i to
oppgaver, og snakke sammen i én oppgave. Kandidatene kan spørre hvis de ikke
forstår oppgavene.
Før første oppgave begynner, blir kandidatene bedt om å fortelle helt kort om
seg selv. Dette er en oppvarmingsøvelse som ikke skal være del av
vurderingsgrunnlaget. Eksaminator stopper hver kandidat etter 1-2 minutter.

OPPGAVE A

INDIVIDUELL

B1

UTTRYKKE SYNSPUNKTER
/ MENINGER

I oppgave A skal kandidatene snakke én og én om ett tema hver.
Eksempler på oppgaver:

1. Synes du det er bra at folk er opptatt av kropp og helse? Hvorfor/hvorfor
ikke?
2. Synes du det er viktig å ta vare på kulturen fra hjemlandet ditt når du bor
i Norge?
3. Synes du at alle ungdommer bør ta en utdanning?
4. Hva er positivt og negativt med å jobbe veldig mye?

Eksaminator kan stille oppfølgingsspørsmål for å få kandidaten til å snakke mer.
Eksaminator stopper hver kandidat etter 2-3 minutter.

OPPGAVE B

SAMTALE

B1-B2

UTVEKSLE SYNSPUNKTER /
MENINGER

I oppgave B skal kandidatene snakke sammen om et oppgitt emne. Det er viktig at
begge er aktive i samtalen.
Eksempler på oppgaver:

1. Synes dere det er viktig at både kvinner og menn jobber utenfor hjemmet?
Hvorfor/hvorfor ikke?
2. Mener dere det er viktigere å være flink til å snakke norsk enn å skrive norsk?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Eksaminator stopper kandidatene etter 5-7 minutter.

OPPGAVE C

INDIVIDUELL

B2

ARGUMENTERE

I den siste oppgaven skal kandidatene snakke alene i 2-3 minutter. Kandidatene får
høre en påstand, og så skal de si hva de synes om den og begrunne meningene sine.
Kandidatene kan få litt tid til å tenke seg om og notere hvis de vil.
Etterpå får de noen spørsmål til temaet.
Eksempler på oppgaver:
1.
2.
3.
4.

«Folk bør gå på jobb selv om de er litt syke.»
«Det er for dyrt å ha bil i Norge.»
«Nordmenn er for opptatt av jobb og karriere.»
«Ungdommer bør ikke bo hjemme hos foreldrene etter at de har fylt 20 år.»

Eksaminator stopper hver kandidat etter 2-3 minutter og går over til å stille
oppfølgingsspørsmål. Eksaminator får noen ferdig formulerte oppfølgingsspørsmål og
må stille minimum to av disse for å sikre at kandidaten utfordres på B2-nivå.

Eksempel på oppfølgingsspørsmål til påstand 2: «Det er for dyrt å ha bil i Norge»:
1. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved å eie en bil?
2. Tror du folk i byene og på landet har ulike meninger om bruk av bil? Begrunn
synet ditt.
3. Tror du det er mulig å legge til rette for et samfunn uten biler? Begrunn synet
ditt.
Eksaminator stopper kandidaten etter 2-3 minutter med oppfølgingsspørsmål.

