Lytteprøven
Her kan du lese om:
1. Hvordan prøven er bygd opp
2. Adaptive prøver: Lytteprøven måler flere nivåer

1. Slik er lytteprøven bygd opp
Alle kandidatene melder seg opp til samme prøve. Prøven har tre deler. Alle får ikke de
samme oppgavene.
Lytteprøven 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.
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Lytteprøven går videre av seg selv. Du kan ikke gå tilbake.
Eksempel

Tallene under oppgaven viser hvor mange oppgaver det er i denne delen av prøven
(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 svart på.

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 lese- og
lytteprøvene 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.
De fleste får oppgaver som er for vanskelige. Du kan likevel få et godt resultat på prøven.
Lytteprøven og muntlig prøve er laget slik at det er bestemt hvor lang tid du har på forskjellige
oppgaver. Lytteprøven går videre av seg selv. På nivå A1-B1 spilles lytteteksten to ganger. Så får du
litt tid til å svare. På nivå B2 spilles lyttetekstene bare én gang.
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,
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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.
Det er viktig at man ikke mister motet eller gir opp, hvis oppgavene føles vanskelige. Det vil antakelig
komme lettere oppgaver senere.
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