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Bruk av eksempelproven

Dette eksempelheftet inneholder en beskrivelse av Norskprave 3 og eksempler pi lese- og
lytteoppgaver, oppgaver i skriftlig produksjon og muntlig sprikbruk. Det inneholder ogsi
rettemaler, vurderings- og tilbakemeldingsskjema og eksempelsvar pi skriveproven.

Eksempelproven har flere funksjoner: Den skal gjore brukeme kjent med innhold,
oppgavetyper og kriterier for vurdering av besvarelser pi Norskprove 3. Den kan ogsi
brukes som diagnostisk prove underveis i oppleringen for i gi deltakere som har nivi 81
som mil, tilbakemelding om de har nidd det niviet som trengs for i besti den offentlige
sluttproven Norskprove 3 (nivi Bl).

Brukes eksempelpraven som diagnostisk prove, folges disse retningslinjene for
giennomforing og vurdering:

o Deltakeme bruker ikke hjelpemidler. Tid for hver delprove er angitt i
oppgaveteksten. FramgangsmiLten for muntlig prave er beskrevet pi side 21.

. Lyne- og leseprove rettes etter rettemal pi side 27 og 28. Grensen for nidd niv6 er
oppgitt i rettemalen.

o Ved vurdering av skriftlig produksjon bruker lareren (sensor) vurderingsskjemaet
pi side 29 i heftet. Lrereren krysser av for om deltakeren har nidd niviet for hver
delkomponent i skriftlig. For at kandidaten skal kunne plasseres pi nivi B1, mi
han/hun vrere pi nivi i alle delkomponentene i begge oppgavene som inngir i
skriftlig. I tillegg til vurderingskriteriene kan "Eksempelsvarene" fra side 35 vrre
til hjelp i vurderingen.

o Ved vurdering av muntlig sprikbruk bruker lereren (sensor) vurderingsskjemaet
pfl side 31 i heftet. Lrereren krysser av for om deltakeren har nidd niviet for hver
delkomponent i muntlig. For at kandidaten skal kunne plasseres p5 nivi Bl, mi
han/hun vrere pi nivi i alle delkomponentene. Det er en fordel om det er to lrerere
til stede pi muntlig prsve, der en fungerer som proveleder og en som sensor.

Lareren kan gi tilbakemelding til hver kandidat ved i bruke tilbakemeldingsskjemaet pi
side 33. Slik tilbakemelding kan gis til alle kandidatene, bide de som har nidd nivi Bl, og
de som ikke har nidd niviet i alle delene ogleller delkomponentene.
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Norskprove 3 for voksne innvandrere (nivi Bl)

NORSKPROVE 3 FOR VOKSNE INNVANDRERE (NIVA B1)
2008

Generelt om Norskprove 3r

Norskprove 3 for vol<sne innvandrere er en avsluttende prove for nivi Bl, og proven gir

provebevis. Norskprave 3 skal mile spri.kferdigheter pi et selvstendig nivi (Bl). Prsven

bestir av en muntlig og en skriftlig del. De to delene kan tas uavhengig av hverandre. I

muntlig del skal kandidaten fortelle og samtale. I skriftlig del inngir lese-, lytte- og

skriveprove. For at en kandidat skal kunne plasseres pi nivi B1, mi hunlhan vere pi nivi i de

delferdighetene som inngir i skriftlig eller muntlig. Norskprave 3 skal mile kandidatens evne

til i bruke spr6.ket selvstendig, det vil si bide i forsti klar tekst og tale om kjente emner og

selv i uttrykke seg forstielig i skrift og tale. Det skal ikke brukes ordbok eller andre

hjelpemidler pi proven. Proven rettes etter reffemal og vurderingsskjema utarbeidet av Norsk

spri.ktest. Skriftlig del rettes sentralt, mens muntlig del vurderes pi provestedene.

Norskpreve 3 - skriftlig del

Norskprove 3 - skriftlig del skal mile kandidatens lyffe-, lese- og skriveferdigheter.

Lyffeproven

Lytteproven skal mile lytteferdigheter pi et selvstendig nivi, det vil si kandidatens evne til i

forsti hovedpunkter og detaljer i klar, moderert tale om kjente ermer og hovedpunkter og

detaljer i kortere lydopptak.

Lytteproven bestir av en rekke korte samtaler og meldinger innenfor kjente emner fra arbeid,

skole, hjem og fritid. Oppgavene skal gi kandidaten anledning til 6 vise at hun/han kan

oppfatte hovedpunkt og spesif,rkke detaljer i lyttetekster om kjente temaer og aktuelle saker

n6r spriket er tydelig og moderert. Hver lyttetekst spilles to ganger.

Til hver lyttetekst er det et skriftlig sporsmil. Kandidaten svarer ved i krysse av for rett svar

eller ved i skrive et kort svar.

Lytteproven kan ha fra 25 til30 oppgaver.

Leseproven

Leseproven skal mile leseferdigheter pi et selvstendig nivi, det vil si kandidatens erme til i

forsti hovedbudskap og finne spesifrkk informasjon i tekster knyttet til kjente emner nir

spraket er klart og direkte og innholdet velstnrkturert.

Leseproven bestir av flere kortere og lengre lesetekster som for eksempel personlige og

offentlige brev, brosjyrer, kunngjoringer, avisartikler, litterrere tekster og faktatekster.

I Beskrivelsene/spesifikasjonene nedenfor er skrevet for brukeme (utdanningsinstitusjoner, offentlige instanser,

arbeidsgivere o.l.) av pr6ven.
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Oppgavene skal blant annet gi kandidaten anledningtil hvise at hun/han kan forsta
hovedbudskap og spesifikk informasjon i tekstene.

Til hver lesetekst er det noen skriftlige sporsmil. Kandidaten svarer ved i markere for riktie
svar, ved i skrive et kort svar o a.

Skriveproven

Skriveproven skal mile skriveferdigheter pi et selvstendig niv6, det vil si kandidatens evne til
6 skrive enkle, sammenhengende tekster om kjente 

"-trriog 
efirner av personlig interesse.

Skriveproven bestir av to oppgaver. I svaret pi den forste oppgaven skal kandidaten uttrykke
sin mening om en sak ogleller begrunne og forklare. I svarei pa a"" andre oppgaven skai
kandidaten skrive en noe lengre fortellende tekst.

Norskprove 3 - muntlig del

Norskprove 3 - muntlig del skal mile muntlig produksjon og interaksjon pi et selvstendig
niv6, det vil si kandidatens evne til i gi en enkel ru--Lnh.ngende tamstitting om kjentJ
emner og emner av personlig interesse, og e delta aktivt i og opprettholde en samtale om
dagligdagse ernner.

Den muntlige proven bestir av tre oppgaver. Oppgave A og C skal mile kandidatens
samtaleferdigheter, mens oppgave B er en individuell oppguu". oppgave A og c skal gi
kandidatene anledning til i vise at de kan starte, oppretthbid" og u*t..tt. .o ,i.t"le, ai de kan
uttrykke synspunkter og meninger, trekke samtalepartneren -"d, ,pro" om oppklaringer og
gjenopprette kommunikasjonen nir samtalen stopper opp. Oppgau" B rk"l gi LLaidatett
anledning til 6 vise at hun/han kan beskrive egne erfaringer, opplevetser, plLer og lignende,
fortelle en historie eller kort begrunne og forklare meninger, tranahnger og planer.

I
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LYTTEPROVE

Du fir ni h0re noen korte samtaler og meldinger. Til hver samtale og melding er det et sp6rsmil.
Lytt og svar pi spgrsmilene. Kryss av, eller svar kort. Se eksemplet.

rger.

imfllene fgr lytteprgven spilles.

Samtaler og meldinger

Eks. Hvorfor trengte bflten hjelp?

Denfikk motorstopp.

For sensor

1 Hva har kvinnen glemt?

2 Hva ville Trond?

3 Hvorfor er man misfornoyd med de private renholderne?

4 Hvorfor har ikke Knut gfltt til legen enni?

E
T
E
[]

E
E
E
E

5 Hvor lenge skal mannen v&re borte?

6 Hvordan har veret varti det siste?

7 Hvorfor ringer mannen?

8 Hvor kjgrte foreldrene hunden?

5
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Nflr pi dagen foregir samtalen?

10 Hvor kan du hpre denne meldingen?

11 Hvorfor er kvinnen lei seg?

[]

E
[]

E
[]

E
E

L2 Hva benyffer Norsk Polarinstitutt seg av for 6 telle isbjgrner?

13 Hvor lenge om gangen har mannen fri fra jobben?

t4 Hva skal kvinnen glgre i lunsjen?

15 Hvor mange sekker ved mfl man kj6pe for 6 f8 gatis levering?

t6 Nflr er tunnelen stengt?

I I helgen

tr om dagen

tr om natten

Hvordan foler Petter seg?

f 
Han er sur.

I 
Han er lettet.

tr Han er skuffet.

Kvinnen skal

f 
selv handle til m6tet.

I 
ffl andre til6 handle ril m6tet.

I 
fi mannen til i handle ril m6ter.

t7

18

t
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19 Hva takker mannen for?

Husleien

20

IIvor

T
tr
tr

2l

22

23

| | Skuespillerprestasjonenevargode.
t l

n Filmen ga et sant bilde av utroskap.
t l

24 Hva forstir vi av samtalen?

Gutten er pfl jobbjakt.

Gutten skal til sentrum.

f 
Guften skal jobbe i Narvesen.

25 Hvorfor vil ikke Petter Moe dra til Nederland?

Han har ikke ffltt noe tilbud fra Nederland.

I 
Han er usikker pi hvordan det vil bli i Nederland.

I 
Betalingen

Piminnelsen

Ifva forstir vi av meldingen?

Molde roste Rosenborg.

I 
Molde tapte for Rosenborg.

f 
Moldespillerne va.r uhgflige.

lang tid vil turen til flyplassen ta?

Lengre tid enn vanlig

Kortere tid enn vanlig

Samme tid som vanlig

Avisene

L__j 
taper kampen mot Internett og TV.

L__l 
vinner kampen mot Internett og TV.

Tl har ferre TV-annonser enn tidligere.
t l

Hva sier kvinnen om frlmen?

Filmen var svaert provoserende.

Det norske tilbudet er bedre enn det nederlandske.
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Hva forstir vi av samtalen?

Regnskapet er ikke pi sakslisten.

I 
Regnskapet er ikke ferdigbehandlet.

f 
Regnskapet blir vedtatt pfl neste m4te.

Hvorfor kommer ikke skolen til i kjOpe matematikkprogrammet?

f 
Skolen har ikke penger.

Larerne er ikke interesserte.

I 
Programmet er for vanskelig for elevene. E

E

I
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LESEPRAVE
Les tekstene, og svar pfl sp6rsmfllene.
Svar kort. Se eksemplet. Du har 60 minutter til fl svare pfl leseprgven.

Lesetekst 1
TV fremmer barnas utvikling

Kvalitets-tv
Undervisnings-tv av hgy kvalitet kan fremme utviklingen til barn mellom to og fem 6,r, viser en
underspkelse om barn og tv-titting giort i Storbritannia.

Forskeren Dr. Robin Close har funnet bevis for at barns sprflk forbedres nf,r de ser
undervisningsfjernsyn. Effekten blir forsterket dersom programmet blir sett sammen med voksne og
diskutert med en voksen person.

En tredjedel av alle britiske barn under fre 5r har imidlertid tv pi rommet sitt, noe som kan minske
sjansen for at programmet blir sett salnmen med en voksen.

Ikke for mye
Tiden foran skjermen bor ikke overstige to timer per dag. A se for mye pfl tv er skadelig for barns
utvikling, rfglge undersgkelsen. Dr. Robin Close anbefaler en time med undervisningsbaserte og ikke-
voldelige prografirmer per dag for barn over to 6r. Barn under to flr vil antakeligvis ikke lare noe av fl
se pi w.

Et te r http : / / www. nr k.no / ny he ter / kult ur / me die r / 3 6 I 3 6M. html, Sy nne He d lo
Trykt med tillatelse fra NRK

Eks. I hvilket land er undersokelsen gjort?

I Storbritannia

For sensor

L Hvilken ferdighet utvikles positivt n6.r bama ser pfl tv?

2 Hvilke typer prografilmer mener Robin Close er de beste for bama?

3 Hva kan voksne gjore for at bama skal lere noe av i se p6 tv?

4 Hvorfor er det sannsynlig at mange smi barn ser pi tv uten voksne til stede?

5 Hvor gamle b6r barna vrere for fl ha utbytte av 6 se pi tv?

[]

T
E
E
E

9
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Lesetekst 2

Erlend Loe vil dromme
i

Det mest spennende med dagens samfunn, synes Erlend Loe, er alle mulighetene vi mennesker har. At

iui tcan velge akkurat hva vi vil, hvis vi vil det sterkt nok. Men det er en fare ved det ogsi: Vi kan bli

flylt av rastlgshet eller motlgshet eller rotlOshet fordi vi har tusen valgmuligheter og skal finne det som

br rett for oss.

i
lFlan er heller ikke glad for den veldige fokuseringen pi vellykkethet. - Det er lett fl fple seg

rniddelmidig. Fgr var det kanskje lettere 5 stikke seg bort. I dag fir man hele tiden banket inn at man

pr middelmidig, sier Loe.
I

FIan er ikke spesielt middelmidig, i hvert fall ikke som forfatter. Han bide roses av kritikerne og leses

Av oss lesere. Han er den unge mannen med den naivistiske stilen. B6kene hans heter "Tatt av kvinnen

bg "Naiv.Super.", og i tillegg har han skrevet om truckfgreren Kurt. B0kene om Kurt er egentlig

ibarnebpker, men leses like mye av voksne. Han sier selv at Kurt-b0kene er et fors0k pi en enkel

isamfunnsanalyse.

Loe drpmmer om et samfunn hvor man har mer sans for tid enn for fl skaffe seg hus og hytte.
j - nle snakker om at samfunnet mi bli mer effektivt. Ingen snakker om at det mi bli mer hyggelig. .
yil ha et samfunn som velger tid fremfor ting. Et koselig samfunn. Sflnn at man skal fi bedre tid til a

ilese, tenke, ta stilling til viktige ting. Folk er i veldig liten grad politisk aktive i dag, og jeg er heller

ingen pidriver. Jeg m@tte en gammel kompis pi trikken, han mente det er noe feil ved et samfunn nfrr

idet meste av verdidiskusjonen foregir blant arbeidsl6se og narkomane. De er de eneste som har tid.

l'- Ju, men ikke noe jeg kan si med noen f8 ord. Jeg er interessert i hvem vi er og hvordan vi organisere

loss. Jeg vil hevde at det jeg skriver, kommer fra et engasjement for samfunnet. Jeg forteller kanskje

lrnorsomt, men det ligger alvor i bunnen. Hvis jeg mfl si noe, vil jeg si at jeg ikke er optimistisk pi

t
10
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Hva mener Loe er positi\4 ved samfunnet i dag?

7 Hvilket yrke har Erlend Loe?

For sensor

T
E
E
E
E
E

Hvem er Kurt-bokene skrevet for?

Hva 6nsker Loe at man skal kunne bnrke tid pi?

10 Hvilke samfirnnsgrupper har 6sst tifl til diskwin og refleksjon, rf4lge Loes venn?

Hvordan ser Erlend Loe pfl fremtiden?11

t l
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Lesetekst 3

B Stolen

Hvorfor ikke la barna oppleve roen pi en gammeldags gird i sommer? Vi har hester, kyr,
kaniner og katter, og verdens nydeligste turterreng for folk i alle aldre. Maten lager dere selv
pi bil utendors, eller pi felles kjOkken.

C Tinden hOyfjellshotell

Gi de smi en ferie uten stressede foreldre i ir! Mens dere n5rter hoyfiellsnaturen og
fellesskapet med hverandre, tar vi oss av alt det praktiske. Basseng, restaurant, trimrom og
romslige varelser.
Nar togstasjonen.

D Vagabond

Eventyrlysten? Pfl stadig jakt etter nye opplevelser? Stramt budsjett? Hos oss kan du samle
krefter til neste dags eventyr uten at det koster deg skjuta Felles sovesaler, ro kl. 24.00.

E Hvaler

Romslig hytte til leie et steinkast fra sj0en. Sengeplass for 12 personer, to bad og stort
kjOkken. Deilig sandstrand og svaberg. Bit f@lger med hytta-

F Knatten Camping

Vi tilbyr rimelig overnatting i naturskj@nne omgivelser. Telt, campinghyttetr, tomanns-hytter.
Felles bad/kjpkken. Utenfor Rjukan.

City Inn

Hva med fi legge ferien til byen i er? Vi kan tilby takterrasse med basseng og nydelig utsitr,
treretters middag i vir fasjonable restaurant, samt soverom med TV,Internett, bar, luftkjgler
og boblebad. Unn deg litt luksus i ferien!

t2
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Hvilket overnattingssted passer for personene? Skriv inn bokstav pe overnattingssted. Det er ett
overnattingssted for mye.

Eks. Familien Andersen med barn og barnebarn vil ha en uke ved
sjgen i sommer. De vil leie et sted der de kan dra pi fisketur,
kose seg ved sjokanten og bade og sole seg.

Passende overnattingssted:

For sensor

Solveig og Eigil har to barn pi seks og ti er. Familien bor midt i
Oslo sentrum, og i sommerferien har de lyst til I dra pfl landet
langt fra byens stoy og larm. De vil at barna skal ffl leve i pakt
med naturen noen uker og samtidig ffl vere i kontakt med dyr.

Passende overnattingssted:

Pil og Knut er 18 flr og nettopp ferdige med skolen. De liker 6
dra ut pi eventyr, men har dirlig med penger. De tar toget fra by
til by, og om kvelden stuper de til koys side om side med andre
unge interrailere.

Passende overnattingssted:

Tor og Ingeborg har tre smi barn mellom fre og itte ir. I fjor
var de pi campingtur, men det var slitsomt. Ni vil de gi turer i
fjellet om dagen, og komme hjem til en god seng og ferdig
middag om kvelden. Litt luksus kan man vel ta seg rid til en
gang iblant?

Passende overnattin gssted :

Siri og Pil har nettopp giftet seg. De er unge og har darlig rfld.
De vurderte 6legge bryllupsreisen til et ungdomsherberge, men
foreldrene overrasker dem med noen dager pfl byens beste
hotell.

Passende overnattingssted:

13

t4
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Lesetekst 4

Tungodden : <<Statsministeren>

og ungdomsbok, 193 siderr lir. 199'- Aschehoug

er ti 6.r, og rett fpr valget blir hun pfl mystisk vis statsministerkandidaten til det nystartede
iet <Fremtidens rgsb. En grunnlovsendring fgrer til at aldersgrensen for det 6 vere statsminister

ler, og med hffin margin blir faktisk Hannah valgt.

ngodden gir oss en fiks ungdomsbok, basert pi en temmelig absurd id6. For Hannah danner

fering med klassekamerater og oppretter departementer for godteri, dingser og krangling. Og folk

det. Det eneste som plager Hannah litt, er at mannen bak hele partipifunnet ikke vil snakke

har blitt en morsom og litt tankevekkende bok, som pfl sitt vis forteller at man ikke skal glemme

tenker pi annet enn godteri og leker, de vil faktisk at verden rundt dem skal fungere, og at alle

ha det bra. Ikke minst fordi det da er lettere fl ha det morsomt og leke.

leser er det bare i svelge at det hele er basert pi noe helt absund" med foreldre som finner det helt

problematisk at tiflringer mi jobbe dggnet rundt og dra alene pa forretningsreiser til USA.

Statsministeren>> er herlig lettlest, og Hannahs liv som sjef er artig lesning.

ungodden har skrudd sirnmen en smart bok, om man er villig til i akseptere bokens rammevilkir
mildt sagt fantastiske, noe det er grunn til fl tro at bokens milgnrppe vil ha smi problemer med.

ilde: VG, 04.09.05. Etter Morten Abrahamsen

med tillate lse fra retti g hetsinnehav er

I4
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Teksten er

en bokanmeldelse.

I 
et intervju.

en barnebok.

Tittelen pf, boken er

Statsministeren.

[--] Hannatr regierer.

Fremtidens rOst.

17 Bokenhandlerom

For sensor

L_"1 
en jente som har tatt kontroll over fueHrene sine.

I 
en jente som r0mmer til USA

I 
en jente som blir statsminister.

Budskapet i boken er

at barn er klokere enn vi tru.

f 
at barn burde styre landel

I 
at barn ermest opptattav lekogtpfuicr.

t9
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Lesetekst 5

ysgierrigper kires under Venus-passasjen 8. juni

. juni glir planeten Venus sakte over sola. Denne Venus-passasjen blir den femte som noen gang har
rert observert. Astrofysisk institutt ved Universitetet i Oslo, Norsk Astronomisk Selskap og
ysgjerrigper markerer begivenheten med en festival i Frognerparken i Oslo. Der kan du f@lge Venus-

rjen med solform6rkelsesbriller, spesielle kikkerter eller pi en stor skjerm i parken. Ved darlig
blir det overfgrt bilder fra flere steder i landet. Det blir aktiviteter, informasjon og masse moro fc
store og smi.

nder festivalen vil "A,rets Nysgierrigper" kflres. I konkurransen kan grupper av elever eller hele
delta med vitenskapelig prosjektarbeid. Frist for pflmelding er 1. mai. Alle barn og unge i l.-7.

kan delta. Vinneme fir en tredagers tur til Oslo i tillegg til heder og aere under prisutdelingen.
deles ut pengepremier til fre andre vinnerbidrag. Alle som deltar, vil ffl diplom. For mer

asjon om plmelding med mer, se www.nysgjerrigper.no.

med tillate lse fra retti g hetsinnehaver

20 Hvilken begivenhet skal markeres med en festival i Frognerparken i Oslo?

2l Hvor mange ganger tidligere har man vert vitne til en slik begivenhet?

22 Hva slags utstyr kan man bruke for 6 fi fullt utbyne av begivenheten?

23 Hva mi elevene levere ihn for I vare med i konkurransen?

24 Nir er spknadsfristen for i delta i konkurransen "Arets Nysgierrigper"?

25 Hvem kan vare med i konkurransen?

E
E
E
T
E
[]

E
E

For sensor

26 Hva er fgrstepremien i konkurransen?

16
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SKRIFTLIG PRODUKSJON
Du har i alt 90 minutter til i svare pi oppgave A og 6n av oppgavene under B.

OPPGAVEA

Du har i flere flr stitt pi venteliste for i fi garasjeplass i borettslaget. Naboen som nettopp flynet inn,
fikk tildelt garasjeplass med en gang. Skriv et brev til styret i borettslaget der du forklarer hva som har
skjedd. Skriv hvorfor du synes det er galt.

Iil styret

l 7



' NmskplOve 3 for voksne innvandrere (niv6 Bl)

OPPGAVE B

Du skal skrive en sammenhengende tekst. velg 6n av oppgavene nedenfor.
Skriv omtrent 200 ord.

Oppgave I
Skriv en tekst om skolen i Norge og i hjemlandet ditt.

Oppgave 2
Skriv en tekst om fl bli gammel.

18



Norskprgve 3 for voksne innvandrere (nivtBl)
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Norskprpve 3 for voksne innvandrere (nivi Bl)

IIIUNTLIG SPRAKBRUK

Pr0ven tar 15-20 minutter. To kandidater tar pr0ven sarnmen. Parene settes sammen vilkirlig.

I noen tilfeller kan det vere aktuelt i la tre kandidater tapraven safilmen. Unntaksvis kan prgven
avvikles for 6n kandidat med pr@veleder som samtalepartner.

Pr6ven bestflr av tre oppgaver. To oppgaver er samtaleoppgaver. En oppgave er individuell. Denne
oppgaven skal blant annet sikre at hver enkelt kandidat fir snakket s6 mye at sensor har et eodt
vurderingsgrunnlag.

Oppgavene skal gi kandidatene mulighet til fl vise at de kan starte, opprettholde og avslutte en samtale,
utveksle informasjon og synspunkter, og at de kan fortelle eller redegjpre sammenhengende for
opplevde og tenkte hendelser, handlinger, planer og forventninger. Oppgavene gis muntlig. Oppgavene
stflr med fet skrift. Den utfyllende informasjonen kan brukes til 6 hjelpe kandidatene til 6 tommi i
gang.

Pr6ven gjennomfgres med pr@veleder og sensor til stede. Proveleder har ansvar for i presentere
oppgavene for kandidatene og forsikre seg om at oppgavene er forstitt. Pr@veleder skal normalt ikke
delta aktivt i samtaleoppgaven eller stille sporsmfll til kandidatene i den individuelle oppgaven. I noen
tilfeller kan det imidlertid vere n@dvendig i gripe inn ved for eksempel i stille tilleggsspOrsmfll,
presisere, omformulere eller forklare oppgaven for at kandidatene skal ffl vise hva de kan.

Sensor har som oppgave i vurdere den enkelte kandidats prestasjoner etter vurderingsskjema for
muntlig sprikbruk, side 31. Vurderingen diskuteres med proveleder, men det er sensor som har det
avgj@rende ordet.

Fpr oppgavene gis, fflr kandidatene muntlig informasjon om at:
Dette er en pr@ve i fl bruke muntlig norsk.
Pr@ven har tre oppgaver.
Det er viktig at kandidatene er sprflklig aktive.
Kandidatene kan stille sp@rsmfll til oppgaveteksten hvis det er noe de lurer pfl.

Dersom sensor mener at hun/han har for dflrlig grunnlag til i vurdere kandidatenes ferdigheter etter at
de tre oppgavene pfl pr@ven er fullfort, kan hun/han be pr@veleder om i gi kandidatene, eventuelt en
kandidat, en tilleggsoppgave fra oppgavene i pr@vesettet.

i
I
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Norskprgve 3 for voksne innvandrere (nivfl Bl)

OPPGAVEA Samtale(utveksleinformasjon)

lnfomnaslonti\kan{idatene:
I oppgave A skal derc snakke santmen om et oppgitt ernne. Begge mE vere aktive i sarntaTen.

uppgavealternatrver:

1. Snakk sammen om prograrnmer dere liker i se pfl TV.

2. Snakk sarnmen om noe dere opplever som spesielt norsk.

3. Snakk sammen om hva som er viktig for fl fi et godt liv.
(For eksempel: hva som gi6r dere lykkelige -penger/materielle goder, vennskap, familie,
naturopplevelser, jobb, trygghet)

Har dere forstitt oppgaven?

Ni kan dere begynne, var si god.

(Som avslutning: Takk.)

OPPGAYEB Individuelloppgaye(fortelle/beskrive)

Informasjon til kandidatene:
I oppgave B skal dere snakke 6n og 6n om ett tema hver.

(Til den fgrste kandidaten:) Du kan begynne.

(Til den andre kandidaten:) Du skal ffl en annen oppgave etterfr-

Oppgavealternativer:

1. Fortell om hvordan det er f, bo i et fremmed land.

2. Fortell hva du ville forandre pf, stedet der du btr, hvis du fikk bestemme.

3. Fortell hvordan du hiper verden vil vrere om 20 ar.

Har du forstttt oppgaven?

Nfl kan du begynne, ver sfi god.

(Som avslutning: Takk.)
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' Norskpr@ve 3 for voksne innvandrere (nivi 81)

OPPGAVEC Samtale(utvekslesynspunkter/meninger)

Informasjon til kandidatene :
I denne oppgaven skal dere diskutere et tema. Begge mi vare aktive i samtalen.

Oppgavealternativer:

1. Snakk sammen om fordeler og ulemper ved i bo i en by.
(Sammenlign gjerne med fl bo pi landet)

2 Snakk sammen om generasjonsmotsetninger og konflikter mellom ungdom og voksne.
(For eksempel: om hvilke konflikter dere mener ofte oppstfr.r mellom de unge og de voksne i
samfunnet, hvorfor det oppstfrr konflikter, om det er de samme konfliktene i ulike land og kulturer, og
eventuelt hvordan dere mener man kan finne l/sninger.)

3 Snakk sammen om hva som er viktig for i fi et godt ekteskap.
(For eksempel: hvor gammel man bOr vere n6.r man gifter seg, hvor lenge man b6r ha kjent hverandre
f4r man gifter seg, om kjerligheVvennskap/felles interesser er npdvendig for fl ffl et godt ekteskap, om
ekteskap er viktig for i ffl et godt liv)

Har dere forstitt oppgaven?

(Som avslutning: Takk.)
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Norskprove 3 for volssne innvmdrere (nivi 81)

RETTEHALER

VURDERINGSSKJEMA

25



Hva har kvinnen glemt?
Foreldremstet

Hva ville Trond?
Invitere tiVpfl middag
(lordag kveld)

Hvorfor er man misfomoyd
med de private renholdeme?
De vasker ikke (skolene)
skikkelig.

Hvorfor har ikke Knut gett til
legen enni?
Han har ikke tid.

Hvor lenge skal mannen vere
borte?
Tre dager/Lordag, sondag,
mandag/Ilele helgen pluss
mandag

Hvordan har varet vart i det
siste?
Dirlig/Lite sol

Hvorfor ringer mannen?
Fordi Even er syk/Even blir
hjemme

Hvor kjorte foreldrene
hunden?
(Til) dyrlegen

Nir pi dagen foregir
samtalen?
Tidlig/Om morgenen/Om
formiddagen

Hvor kan du hsre denne
meldingen?
DagligvarehandeUButikk/
Ferskvareavdelingen/
Kjopesenteret

Hvorfor er kvinnen lei seg?
Hun er blitt permittert/
mistet jobben/er blitt
arbeidsledig (i en periode)

Hva benytter Norsk
Polarinstitutt seg av for i telle
isbjomer?
Helikopter

Hvor lenge om gangen har
mannen fri fra jobben?
Fire uker

Norskprove 3 for voksne innvandrere (nivi B1)

RETTEMAL LYTTEPROVE

Hva skal kvinnen giore i
lunsjen?
Treffe moren/Folge moren
til legen

Hvor mange sekker ved mi
man kjope for 6 fE gratis
levering?
(Minimum) ti

Nir er tunnelen stengt?

22 Avisene

taper kampen mot Internett og TV.

vinner kampen mot Internett og TV.

har farre TV-annonser enn tidlisere.

23 Hva sier kvinnen om lilmen?

Filmen var svert provoserende.

Skuespillerprestasjonene var gode.

Filmen ga et sant bilde av utroskap.

24 IJva forstrflr vi av samtalen?

Gutten er pi jobbjakt.

Gutten skal til sentrum.

Gutten skal jobbe i Narvesen.

25 Hvorfor vil ikke Petter Moe dra
til Nederland?

Han har ikke f6tt noe tilbud fra
Nederland.

Han er usikker pi hvordan det vil bli i
Nederland.
Det norske tilbudet er bedre enn det
nederlandske.

26 IJva forst6r vi av samtalen?

Regnskapet er ikke pi sakslisten.

Regnskapet er ikke ferdigbehandlet.

Regrrskapet blir vedtatt pi neste mote.

27 Hvorlor kommer ikke skolen til rfl
kjope matematikkprogrammet?

Skolen har ikke penger.

Lereme er ikke interesserte.

Programmet er for vanskelig for
elevene.

t4

15

t6
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I helgen

Om dagen

Om natten

17 Hvordan foler Petter seg?

Han er sur.

Han er lettet.

Han er skuffel

Kvinnen skal

selv handle til motet.

fE andre til i handle til mstet.

fb mannen til fl handle til
m6tet.

19 Hva takker mannen for?

Husleien

Betalingen

Piminnelsen

Hva forstir vi av
meldingen?

Molde roste Rosenborg.

Molde tapte for Rosenborg.

Moldespillerne var uhofl ige.

Hvor lang tid vil turen til
flyplassen ta?

Lengre tid enn vanlig

Kortere tid enn vanlig

Samme tid som vanlis

10

1 1
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Lesetekst 1
Hvilken ferdighet utvikles
positivt nir bama ser pA tv?
(Barns) sprik

Hvilke fyper programmer
mener Robin Close er de beste
for barna?
Undervisnings{i ernsyn/
Undervisnings-tv/
Undervisningsprogra mmer/
Ikke-voldelige programmer

Hva kan voksne gjore for at
barna skal lare noe av 6 se pi
tv?
Se tv sammen med
barna/Diskutere
programmet med barna

Hvorfor er det sannsynlig at
mange smi barn ser pi fv uten
voksne til stede?
Mange/Barn/De har tv pi
rommet sitt/En tredjedel av
alle britiske barn (under fire
ir) har TV pi rommet sitt.

Hvor gamle bsr bama vare for
A ha utbytte av i se pi w?
(Over) to fir

Lesetekst 2
Hva mener Loe er positivt ved
samfunnet i dag?
(AIle) mulighetene

Hvilket yrke har Erlend Loe?
Forfatter

Hvem er Kud-bokene skrevet
for?
Barn

Hva onsker Loe at man skal
kunne bruke tid p5?
Lese/Tenke/Ta stilling til
viktige tin g/Vrere politisk
aktiv/Verdidiskusjon

Hvilke samfunnsgrupper har
mest tid til diskusjon og
refleksjon, ifolge Loes venn?
Arbeidslsse og narkomane

Norskprove 3 for voksne innvandrere (nivi Bl)

RETTEMAL LESEPROVE

Hvordan ser Erlend Loe pA
fremtiden?
Ikke optimistisk/
PessimistisVNegativt

Lesetekst 3
Passende overnattingssted:
B/Stslen

Passende ovemattingssted:
D/Vagabond

Passende ovemattingssted:
C/Tinden hoy{iellshotell

Passende ovemattingssted:
A/City Inn

Lesetekst 4
Tittelen pi boken er

Statsministeren.

Hannah regierer.

Fremtidens rsst.

Boken handler om

enjante som har tatt kontroll
over foreldrene sine.

en jente som rornmer til USA.

en jente som blir
statsminister.

Budskapet i boken er

at barn er klokere enn vi tror.

at bam bwde styre landet.

at bam er mest opptatt av
lek og godterier.

Mfllgruppen for boken er
forst og fremst

bam og unge.

foreldre.

politikere.

18

Lesetekst 5
20 Hvilken begivenhet skal

markeres med en festival i
Frognerparken i Oslo?

At planeten Venus glir sakte
over Solen/Venus-passasjen

2l Hvor mange ganger tidligere
har man vart vitne til en slik
begivenhet?
Fire

22 Hva slags utstyr kan man
bruke for e fa fullt utbytte av
begivenheten?
Solformsrkelsesbriller/
Spesielle kikkerter/Skjerm

23 Hva mi elevene levere inn for
i vere med i konkunansen?
Vitenskapelig prosj ektarbeid

24 Nar er ssknadsfristen for 5
delta i konkurransen "Arets
Nysgierrigper"?
l. mai

25 Hvem kan vare med i
konkurransen?

Elever/Klasser/Grupper av
elever eller hele klasser i 1.-7.
klasse/Alle barn og unge i 1.-
7. klasse

26 Hva er forstepremien i
konkurransen?
En tur/tredagerstur til Oslo
("Pengepremier" blir ikke
godkjent)

l 1
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16
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t9
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Norskprove 3 for voksne innvandrere (nivi Bl)

V(IRDERING AV SKRI F TLIG PRODUKSJOIV
NIVA 81

I

I

Pi nivi
B1

JalNei

Kan fE fram sine synspunkter om det gitte emnet og gi
noen gnrmer for disse. Selv om det kan v&re noe uklar
sammenheng mellom qmspunkter og begrunnelse, er det
stort sett mulig 6 forsti hvakandidaten mener.

Oppgave B:

Fortelle/beskrive

Kan skrive en rimelig klar og forstielig tekst om det gitte
emnet.

Tekstoppbygging Kan skrive en sammenhengende tekst som stort sett er lett
h folge. Kandidaten kan bruke en del ulike bindeledd for 6
skape sammenheng i teksten, som for eksempelfordi, forst
- sd/ etterpd, dessuten, mer7s, selv om o a.

Grammatikk Forholdsvis godt grep om grunnleggende grammatiske
strukturer. Pi tross av noen awik er det vanligvis ikke
vanskelig 6 forsti hva som er ment.

Noe variasjon i setningstyper. Ogsi noe vellykket bruk av
komplekse setninger.

Ord og uttrykk Mestrer godt et elementert ordforrid, slik at han/trun kan
uttrykke seg enkelt og forstielig om de gitte emnene.

Rettskriving og
tegnsetting

Forholdsvis godt grep om norsk rettskriving. Selv om det
kan vare en del skrivefeil, er det stort sett mulig i forsti
ordene.
Tegnsettingen er tilstrekkelig til 6L markere setninger. En
del bruk av komma.

For at kandidaten skal kunne plasseres pd nivd B I , md han/hun vrere pd nivd B I i
alle delkomponentene.
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. Norskprsve 3 for voksne innvandrere (nivi Bl)

VT]RDERIIYG AV MUIVTLIG SPRAKBRUK
]VIVA 81

Proveleders navn i blokkbokstaver Sensors navn i blokkbokstaver

Proveleders underskrift

Dato:

Skriv inn kandidatnummer pfl kandida

Pi nivi Bl
Kand.nr.

JalNei

Kand.nr.

JalNei

Samtale

Oppgave A og C

Kan utveksle informasjon om kjente efirner og
ernner av personlig interesse. Kan uthykke
slmspunkter og meninger og begrunne disse pi en
forstielig mite. Kan eventuelt trekke
samtalepartneren med, be om
oppklaringer/gientagelser og gjenopprette
kommrmikasionen nir samtalen stopper opp.

Individuell oppgave

Oppgave B

Kan fortelle om hendelser, erfaringer, opplevelser
og planer pi en forsielig mite.

Flyt Kan snakke sammenhengende. Selv om det kan
vere ipenbar leting etter ord og korrekte former,
klarer kandidaten 6 opprenholde samtalen/talen.

Uttale Trykkfordelingen og uttalen av spriklydene er god
nok til at det stort sett er lett i forsti det som blir
sast.

Ord og uttrykk Har tilstrekkelig ordfonid til i uttrykke seg om de
fleste emner fra dagliglivet.

Noen eksempler pi idiomatisk sprikbruk.

Grammatikk Forholdsvis godt grep om grunnleggende
grammatiske strukturer. Gjor fl feil som hindrer
forstielisheten.

For at kandidaten skal kunne plasseres pd nivd Bl, md han/hun vere pd
nivd BI i alle delkomponentene.

31
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Norskprove 3 for voksne innvandrere (nivi B I )

EKSEMPELSVAR
Besvarelsene er anon\ nlisert.

35



Norskprove 3 for voksne innvandrere (nivi Bl)

Eksempelsvar I
Skriftlig produksjon

Oppgave A
Dette brevet gjelder venteliste for i fh garasjeplass. Vi frkk et stort overaskelse nir vi fant ut
at vire naboer, som nettopp flyttet inn, fikk tildelt garasjeplass med en gang! Mens vi har stitt
pa venteliste i flere ir! Dette er urettferdig, og vi onsker derfor at dere skal ordne dette med en
gang. Vi har ikke lyst til i krangle, men du mi vare enig med oss at vi har det firste rett til
denne garasj ejplassen.

Oppgave B,2
Jeg er 37 ir gammel. Er jeg gammel? Mange bam synes at nir du er over 30 livet ditt er
nesten over. Jeg husker nir jeg var 18 at jeg onsket meg forerkort og en bil. Nir jeg var 22 at
jeg kunne bli ferdig med skolen og nALr jeg var 25, i bli gift og ha barn. Alt av dette har jeg
fbtt. Men ni onsker jeg at jeg var 18 igjen!
Tiden gir fort. Derfor mi vi bruke den pi en skikkelig god mite. Vi jobber so mye fordi vi
ffenger so mye penger til 6 kjope alt mulig. Men hvorvor? Vi har ikke tid til a ser pa vir nye
flat skjerm fordi vi mi jobbe so mye. Og vi kjoper en rask bil so vi kan komme pi job raskere.
Nei, dette er galt! Bruk den tiden vi har med hverandre, med familie og venner. Bli glad med
hva du har. Og nir jeg virkelig blir gammel, og ffir en darlig helse, hoper jeg at mine barn ta
vare pi meg. At de gi meg den omsorgen jeg trenger.
Helsesystemet i Norge er bra. Mann kan fil mange hjelpemidler som kan hjelpe deg i bli
hjemmeboende. Og om dagen kommer hjemmesykepleieren for i hjelpe deg. Men det
viktigste er at barna dine er tillstede nir du trenger det!
Jeg er ikke redd i bli gammel, jeg bare hoper at jeg er "god nok" til h gare alt hva jeg vil
gsare.
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Nonkp,rove 3 for vokme (niva Bl)

VURDERING AV EKSEMPELSVAR 1

Kandidaten er vurdert til nivd BI i alle delkomponentene.

Kandidaten fiir fram sin mening og argumetrterer godt for den.Oppgave A:
Uttry*fte mening/
beerume/forklue

Kandidat€n slcriver e,n klar og forst&elig tekst om det 6 bli gammel.Oppgrve B:
Fortelle/beskrive

Kandidaten skaper god sammenheng i teksten bl.a. ved hjelp av pronomen

og bindeordene "og"r "m.en", "derfor"r "fordi", osv'

Oppgave B er velstnrkturert. Kandidaten uttrykker tanker om livet i ulike

aldrer pi en sammenhe,ngende og lettfattelig mite'

Kandidaten har et godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer,

men det er noen titfener av uboyde verb: "...mine bam ta vare pfl meg' At

de gi meg ...".

Det er variasjon i setningstypene og flere eksempler pi vellyk&et bruk av

komplekse *lttriog"t. Eftempel: "Jeg husker nir jeg var 18 atieg snsket

meg kjorekort og en bil."

Tekstoppbygging

Grammatikk

Kandidaten har et godt ordforrid og klarer i skrive gode tekster om

emnene.
Ord og uttrYkk

Kandidaten har fb rettskrivingsfeil.

Tegnsettingen er svrert bra.

Rettskriving og
tegnsetting

37



Norskprove 3 for voksne innvandrere (nivi Bl)

Eksempelsvar 2
Skriftlig produksjon

Oppgave A
Hei, Jeg heter NN og bor i et borettslagpe *adresse*. Jeg har ventet fire ir for 6 fii
garasjeplass i borettslaget mitt. Jeg vet ikke hva som er glult. en av naboen min som har

en gang. Jeg ventet 4 ir for i fh garasjeplass
asjeplas i 4 maneder vente tid. Jeg syns at det
g vet ikke hvorfor gSar de sinn. 4 6r ventetid er
ositivit resultat.

Oppgave B, I
Jeg vil skrive om skolen i hjemlandet mitt og litt i Norge. Skole systemet i Norge jeg vet ikke

:I'^tf:*T; ] h,^"*l ^"!:, Tj I'I" lq " : ry. at : pe .i- .i .it" ' ;;;;; ;;; e;ffi ;
Lf*:t:l lit_ge 

f.vtte,16 ir. Nir !e rrfel { il:. 7 ir glr de pi barneskole i 6 ir etterpi tar delsr sveksamen til i gi pi college (unngdomskole). Pi colleie skal de vare der i 4 hr etterde 4 irene
tar de eksamen til 6 gi pi videregiende skole. Det er : a. pa vidergiendeskole. Fsr hadde vi 2eksamenpi vidergiendeskole ilape av 3 Fr,men ni er dei I 6r. Hvis du bestir eksamen, dakan du gi pi Universitet. Pi Universitet skal du studere 4 eller 7 Fr.7hr de som studerer
medisine.
Skolen i Norge er annerledes enn i hjemlandet mitt. Jeg vet i Norge unngdomskole er l0 ir oger obligatorisk. Etter unngdomskole skal de velge seHf,vis de 96la uiaigaendeskole, men defleste velger 6 forselte. p6 vidergiende skore hai du 2 moligh.i"riit 6 velie:
Vidergiendeskole yrke^eller allmenfag. De som velger alhienfag skal vere der 3 6r og m6 ha
eksamen til i forsette p6 Universitet.
I Norge har de alle mulligheter for i lrere elevene eller studentene. I hjemlandet mitt lerer vi
mye om theorie det er omvendt i Norge. Til slutt vil jeg si at skole systemet i Norge er veldig
mye bedre enn i hjemlandet mitt.
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Norskprove 3 for voksne innvandrere (nivi Bl)

VURDERING AV EKSEMPELSVAR 2

Kandidaten er vurdert til nivd B I i alle delkomponentene.

Oppgave A:
Uttrykke mening/
besnrnne/forklare

Kandidaten fir frem synspunktene sine, om enn med noen gjentagelser av
argumentene.

Oppgave B:
Fortelle/beskrive

Kandidaten skriver en rimelig klar og forstflelig tekst om skolesystemet i
hjemlandet sitt og i Norge.

Tekstoppbygging Tekst A er litt tung i lese pi grunn av gjentakelser. Tekst B er en
sammenhengende tekst som er lett tt fzlge. Ettersom det er snakk om
utdanningssystem, har teksten en kronologisk fremdrift. Konjunksjoner som
"nhr", "hvis", "etter" og andre uttrykk som "til slutt", bidrar ogsi til i
strukfurere teksten.

Grammetikk Kandidaten har et godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer,
men det er noen feil: " . . . skal de velge self hvis de gi pe . . ." .

Det er variasjon i setningstypene og flere eksempler pi vellykket bruk av
komplekse setninger. Eksempler: "Hvis du bestir eksamen, da kan du ...",
"I hjemlandet miff lrerer vi mye om ...".

Ord og unr.rkk Kandidaten har et greit ordfonid.

Rettskriring og
tegnsetting

Kandidaten har et forholdsvis godt grep om rettskrivingen. Det er noen feil
med dobbel konsonant. Alt er forstielig.

Bruk av punktum og stor bokstav er nesten gjennomfort. Det er noe bruk av
komma.
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Norskprove 3 for voksne innvandrere (nivi Bl)

Eksempelsvar 3
Skriftlig produksjon

Oppgave A
Hei.
Jeg heter *Navn* og har bodd i leiligheten 34 Ai3 ir.Da jegflyttet inn i leiligheten min, fikk
jeg vite at det var ingen ledig garasjeplass og jeg har vert pi venteliste ganske lenge.
I forrige uke merket jeg at den nye naboen som har nettopp flyttet inn fikk en garasjeplass
med en gang.
Jeg synes at situasjonen er uretferdig og tillater meg med dette I be en forklaring.

Oppgave B,2
"Den unge farmoren"
"Etter at man har fflt 45 itr fat man v&re si gammel som man bestemmer," Det er det som
min 87 6r gammel farmor sier. Hun stor opp hver dag og gar pi job. Alle sier hun mA slutte 6
jobbe. Alle menner at det er ikke novendig i jobbe men hun sier at hun har vart ung ganske
lenge og unge mennesker mi arbeide.
Mannen hennes dsde for 30 6r siden. Han ble pensjonist da han ble 60 6r gammel og dode et
ir seinere. Etter det begynte farmor i jobbe med en gang.Hun hadde ikke lov til 6 arbeide
utenfor hjemme men da farfar var ikke der til i kontrollere hennes liv, begynte hun i jobbe.
Hun sier at man som blir pensjonist har nettopp bestilt en billett til sin egen begravelse og det
skal hun ikke giore.
De fleste synes at menning til min farmor er litt for ekstrem. Jeg vil viere en ganske aktiv
person hele mitt liv, helt sikkert. Det er trist men mange mennesker tenker at hvr:re gammel
betyr 6 gjor ingeting bortsatt for i se pe ft. Man kan vare rmg si lenge man har lyst til i vrere
en hyggelig og aktivt person.
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Norskprove 3 for voksne innvandrere (niv6 Bl)

VURDERING AV EKSEMPELSVAR 3

Kandidaten beskriver situasjonen pi en grei mite. Det kommer klart frem
hva brevskriveren mener om saken.

Kandidaten skriver en klar og forstielig tekst om det 6 bli gammel.

Tekstoppbygging Teksten er logisk sammenhengende og lett 6lese. I tillegg benymer
kandidaten seg av diverse pronomen: "... min g7 6r gafiel farmor sier.
Hun stor opp...". "Mannen hennes dsde for 30 6r siden . Hanbre
pensjonist...". Det er ogsi eksempel pi at pronomen blir gientatt: ,,Alle sier
..." og "Alle menrter ..."

Grammatikk Kandidaten har et godt grep om grunnleggende grammatiske stnrkturer.

Det er variasjon i setningstypene og flere eksempler pi vellykket bruk av
komplekse setninger. Eksempel: "Da jeg flyttet inn i leiligheten min, fikk
jeg vite at det var ingen ledig garasjeplass og jeg har vrert-pi venteliste

Ord og uttrykk Kandidaten har et godt ordforrid.

Rettskriving og
tegnsetting

Det er fE skrivefeil.

Tegnsettingen er god, men det er ikke giennomfsrtbruk av komma.

Kandidaten er vurdert til nivd BI i alle delkomponentene.
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