Leseprøven
Her kan du lese om:
1. Hvordan prøven er bygd opp
2. Adaptive prøver: lytte- og leseprøvene måler flere nivåer
3. Hvordan du bør jobbe med leseoppgavene

1. Slik er prøven bygd opp
Leseprøven har 2 forprøver og 1 hovedprøve.
Forprøvene er korte og har 7-8 oppgaver.
Hovedprøvene er lange og har cirka 20 oppgaver.
Alle starter med en forprøve på A2-nivå. Etterpå får du enten en ny forprøve på A2-nivå,
eller en forprøve på B1-nivå. Forprøvene skal ta deg videre til hovedprøven. Hovedprøven
skal passe til ditt nivå. Du får én hovedprøve.
Det er tre forskjellige hovedprøver:
•

lett (A1-A2)

•

middels (A2-B1)

•

vanskelig (B1-B2)

Bildet under viser hvordan prøven ser ut.

Du har 75 minutter til hele leseprøven.
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I forprøvene vil det være oppgaver som er for vanskelige for deg. Ikke bruk lang tid på
vanskelige oppgaver i forprøvene. 10-15 minutter er nok på en forprøve. Så bør du gå
videre, slik at du får nok tid til hovedprøven.
Linjen med tall under oppgavene viser hvor mange oppgaver det er i denne delen av prøven.
Se bilde med tallene markert med gult:

Oppgaven du holder på med nå, er mørk blå. De lyseblå tallene er oppgaver du har gjort,
mens de grå tallene er oppgaver du ikke har gjort.
Du får lette og vanskelige oppgaver gjennom hele prøven. Er en oppgave for vanskelig, bør
du gå videre til neste. Du kan gå tilbake til vanskelige oppgaver hvis du får tid.
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2. Adaptive prøver: lytte- og leseprøvene måler flere nivåer
Alle som tar Norskprøvene får et resultat – under A1, A1, A2, B1 eller B2. Derfor er prøvene
delvis adaptive og måler flere nivåer. Dette gjør at de er annerledes enn de fleste andre
prøver, for eksempel i skolen.
I skolen måler de fleste prøver et bestemt pensum. Eksamen i engelsk for 10-klasse, skal for
eksempel teste om elevene har lært det læreplanen beskriver. Oppgavene er laget slik at de
som har lært hele pensum for 10.-klasse, kan klare alle oppgavene.
Siden lytte- og leseprøvene tester flere nivåer, får de fleste kandidatene oppgaver som er
både for lette, passe vanskelige, og for vanskelige. De aller fleste deltakerne vil møte oppgaver
de ikke klarer å løse, selv på de høyere nivåene. Prøven tester hva du ikke kan, like mye som
hva du kan.
Du vil få oppgaver som er for vanskelige, og på leseprøven må du ikke bruke for mye tid på
disse.
Lytteprøven og muntlig prøve er laget slik at det er bestemt hvor lang tid du har på
forskjellige oppgaver. Men på lese- og skriveprøvene må du selv passe på at du får tid til alle
oppgavene. Det er gjennom de oppgavene som er passe vanskelige, at du får vist hva du kan.
Det er derfor viktig å ha nok tid til disse.
Hovedprøvene har ca. 20 oppgaver og skal passe til det nivået du er på. Det er i
hovedprøvene alle skal få vise hva de kan, men også hovedprøvene har oppgaver på to
nivåer. Prøven vil derfor oppleves lett for noen og vanskelig for andre. Hvis man for
eksempel er på B1 og får A2-B1-prøven, vil man klare mange oppgaver. Sterke B1-ere som
får B1-B2-prøven, vil nok oppleve at det er mange oppgaver de ikke klarer. Hvor vanskelig
prøven oppleves, sier altså ikke noe om hvilket resultat man vil få.
Forprøve 1 og 2A har oppgaver på A2-nivå, og hovedprøve A1-A2 har flest oppgaver på A1nivå. Deltakere på lavt nivå vil derfor få vanskelige oppgaver i begynnelsen og lettere (bedre
tilpasset deres nivå) på slutten.
På forprøvene kan noen elever klare oppgaver som er for vanskelige, hvis de bruker veldig
lang tid på dem. I så fall kan de komme til å gå videre til Forprøve 2b og en hovedprøve som
er for vanskelig for dem. De vil antakelig få riktig resultat allikevel, men de vil ikke få de
oppgavene som er på riktig nivå for dem, og vil oppleve prøven som frustrerende og veldig
vanskelig.
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3. Slik bør du jobbe med leseoppgavene

Leseoppgavene er forskjellige. Les tekstene på den måten som oppgaven
krever.
Det er viktig å lese målrettet for å spare tid. Les spørsmålet og svaralternativene før du leser
teksten - så vet du hva du skal se etter i teksten. Det er ikke sikkert du trenger å lese teksten veldig
nøye for å svare på oppgaven. Men det er lurt å lese spørsmålet sakte og nøye.
En god, norskspråklig leser kan gjøre alle oppgavene i en leseprøve på 10-20 minutter (avhengig av
nivå). Kandidatene har 75 minutter. Nivå B2 i lesing skal være tilstrekkelig til å klare seg på
universitet eller høyskole. Hvis man ikke klarer prøven på den tilmålte tiden, vil man nok heller ikke
klare seg som student.

Bildeoppgaver: Samle informasjon (A1-A2)
I oppgaver med lite tekst må du finne nok informasjon til å svare. Det er ikke sikkert at du trenger å
forstå alle ordene.
I oppgaven under skal du finne bildet som passer til teksten. Se først på bildene. Les så raskt gjennom
teksten.
Så skal du finne nok informasjon til å velge rett bilde. "Varmt" og "sol" passer ikke med de to bildene
til høyre. Du leser videre og finner "t-skjorte." Du kan da se at det ikke kan være bildet til venstre. Les
siste setning raskt. Du ser at svaret ditt er riktig. Klikk på bilde nr. 2 og gå videre til neste oppgave.

Her er en annen bildeoppgave:
1. Se på bildet.
2. Les teksten så raskt du kan.
3. Finn ut hva du skal gjøre.
• klikke på Tommy
4. Hva får du vite om Tommy?
• han liker "å lese", han leste "i går kveld", "nå" er han "trøtt" og han har "sovnet."
5. Klikk på gutten som sover
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Finne informasjon
I noen oppgaver blir du bedt om å finne bestemte opplysninger. Da er det ikke nødvendig å forstå
absolutt alt i teksten for å svare på spørsmålet. Finn det du trenger for å svare, og gå videre. Ikke
bruk tid på å lese alt like nøye. Du trenger ikke å forstå alt.
Forstå hovedinnholdet
Andre oppgaver spør hva som er hovedinnholdet eller temaet i teksten. Da trenger du ikke å få med
deg alle detaljene, og heller ikke å forstå absolutt alle ordene. Les spørsmålet og svaralternativene
først. Da vet du hva du skal se etter når du leser teksten.
Forberedelse/øving:
For å forberede deg til bildeoppgaver bør du jobbe mye med læreboka di. Les tekstene mange
ganger, øv på ordene og gjør oppgavene.

Velg tekst-oppgaver: Samle informasjon (A1-A2)
Velg tekst-oppgaver har et spørsmål og du svarer ved å klikke på ett av fire bilder:

5

Her skal du lete etter informasjon: «hvem har ikke penger?» Les først spørsmålet, og begynn å lese
tekstene raskt. Når du finner svar, bør du lese denne teksten sakte, for å sjekke at du har forstått
rett. Hvis du er sikker på svaret, trenger du ikke lese de andre tekstene.
Forberedelse/øving:
For å forberede deg til Velg tekst-oppgaver bør du lese enkle, ekte tekster: Brosjyrer, annonser,
nyheter på nettet og chat. Øv på å lese fort gjennom teksten, og fortell deg selv hva du forstår
etterpå.

Flervalgsoppgaver (A1-B2)
Slike oppgaver har et spørsmål, fire svaralternativer og en tekst der du skal finne svar på spørsmålet.

Ikke les mer enn du trenger for å svare.
I denne oppgaven er spørsmålet «Hvem skriver Omar e-post til?» Du ser at det står «Hei Arvid»
øverst. Kanskje er svaret «Arvid»? Men «Arvid» er ikke et av svar-alternativene. Tanita er et navn, så
Arvid kan være ansatt på NAV, en lærer eller tannlegen. Når du leser teksten, ser du at meldingen
handler om at Omar kommer sent på skolen. Men han skal komme til timen klokka 10. Det er bare
læreren som trenger å vite dette. Derfor må Arvid være læreren til Omar.
Noen flervalgsoppgaver har lange tekster og flere spørsmål til samme tekst. Les det du trenger for å
svare på spørsmålet. Kanskje du ikke trenger å lese hele teksten.
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I dette spørsmålet skal du finne ut hva Jonas trenger penger til. Du leser svaralternativene, og
begynner å lese teksten. Du kommer til setningen «Nå har han bruk for ekstra penger slik at han kan
bli med noen kamerater på påskeferie.» Du leser svaralternativene igjen. «Fjelltur» kan passe, eller
kanskje han trenger «sportsutstyr» til påskeferien? Du leser videre at en kamerat «har fått leie en
hytte på fjellet.» Da vet du at «fjelltur» er riktig svar. Du trenger ikke å lese resten av teksten.
Forberedelse/øving:
For å forberede deg til Flervalgs-oppgaver på A1 og A2-nivå bør du øve på oppgaver der du skal lete
etter et bestemt innhold i en tekst. Arbeidsbøker til læreverk har ofte mange slike oppgaver.
Når du forstår spørsmålet, kan du øve på å lese teksten så fort du kan. Bruk minst mulig tid på å finne
svaret.

"Klikk på synonym" (A2-B1)
Noen oppgaver ber deg finne «ordet som her betyr omtrent det samme som» et ord eller uttrykk.
Ordet i spørsmålet skal være ganske lett, mens ordet i teksten antakelig er ukjent for deg. Du skal
prøve å forstå teksten som helhet, uten å forstå alle ordene. Så kan du bruke dette til å gjette hva de
ordene du ikke kan, kan bety. Når du tror at du har funnet riktig svar, kan du prøve å bytte ut ordet i
teksten med ordet/uttrykket i spørsmålet. Hvis teksten nå gir mening og setningen er riktig, har du
funnet rett ord.
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Hvis du bytter ut «utfører» med «gjør», får du en riktig setning, og teksten gir mening.
Forberedelse/øving:
For å forberede deg på Klikk-ord-oppgaver kan du lese ekte tekster, på nettet, i aviser, butikker,
brosjyrer fra kommunen. Øv på å prøve å forstå teksten uten at du forstår alle ordene.

Klikk på navn – «hvem kan si …?» (B1)
Disse oppgavene handler om flere personer, og for å svare skal du klikke på navnet til en person.

Les spørsmålet, og se litt nedover tekstene. Kanskje kan du se med en gang at èn person er spesielt
sannsynlig. Hvis du leser starten på disse tekstene, ser du at den siste er bonde. Det er mer
sannsynlig at en bonde mener noe om jordbruk enn at en kranfører, en elektriker eller en
dataingeniør gjør det. Les resten av teksten om Mons og se om han synes at det er vanskelig å leve av
jordbruk. Hvis du er sikker på at Mons er svaret, trenger du ikke lese resten.
I denne oppgaven står det ikke klart hva Mons mener. Da må du lese de andre tekstene også for å se
om det står noe om jordbruk der. Det gjør det ikke. Dermed må Mons likevel være riktig svar.
Forberedelse/øving:
For å forberede deg til Flervalgs-oppgaver er det lurt å lese mye. Les forskjellige ting - gjerne noe som
er litt for vanskelig. Les raskt, og fortell deg selv hva du forstår. Så kan du lese én gang til. Forstår du
mer nå? Se hvor mye du kan forstå uten å forstå alle ordene.
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Flytt avsnitt (B1)
Denne oppgaven består av seks avsnitt som står i feil rekkefølge. Det første avsnittet kan ikke flyttes,
de andre må flyttes for at teksten skal gi mening.
Det er mange ting som kan fortelle deg hvilken rekkefølge avsnittene skal stå i:
1. Hendelser: Hvis teksten har en handling, kan du ofte se at noen hendelser må komme før
andre. I teksten under reiser personen fra Tyrkia til Norge. Du kan prøve å finne ut hva som
skjer i Tyrkia, og hva som skjer i Norge. I avsnitt 2 er han allerede i Norge, mens det står i
avsnitt 3 at han reiste til Norge. Derfor må avsnitt 3 stå før avsnitt 2. Denne teksten er en
fortelling, og det er først og fremst hendelsene som viser rekkefølgen på avsnittene.
2. Tidsangivelser: Ord og uttrykk som «etterpå», «noen år senere,» og «da han var ferdig med
…» kan vise at noe må komme etter noe annet. I teksten under begynner et av avsnittene
med «Da den ene sønnen var 30». Hvis det er andre avsnitt om sønnen, kan dette vise deg
rekkefølgen på avsnittene. I det siste avsnittet står det at Mehmet giftet seg og fikk to
sønner. Dette må komme før det som sier at sønnen var 30.
3. Pronomen: Pronomen som «han, hun og de» kan bare brukes etter at personene er
introdusert. I denne teksten introduseres Mehmet i første avsnitt, og derfor kan vi bruke
«han» i resten av teksten.
4. Bestemt form: bestemt form av substantiv brukes når vi vet hva det snakkes om. For å bruke
ordet «sønnen», må vi først få vite at det finnes en sønn (i ubestemt form). Avsnitt 6, som
sier at de fikk «to sønner» må derfor komme før avsnitt fem, som snakker om «sønnene».
Denne oppgavetypen krever ofte mye arbeid, og det kan være nødvendig å lese avsnittene flere
ganger.
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Lukeoppgave, tekstbinding (B1 og B2)
Disse oppgavene tester forståelse av teksten som helhet. Du skal velge et ord, en del av en setning
eller en setning som passer inn i teksten. Det som mangler viser sammenheng i teksten, som for
eksempel årsak, følge, resultat, konklusjon, eller vurdering.
Her bør du først åpne svaralternativene og lese raskt gjennom dem. Les så hele teksten raskt, for å se
om du kan forstå helheten. Deretter kan du lese grundigere, og eventuelt teste de forskjellige
alternativene for å se om de fungerer.

10

