
!!
Slik består du den muntlige Bergenstesten  !!
Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk – høyere nivå – 
muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se her.!!
Forberedelse til en muntlig språkprøve er anderledes enn til en skriftlig prøve. Man kan ikke bare 
sitte alene og pugge hjemme. Du må ut og snakke med andre mennesker. Å lytte til norsk radio og 
TV kan være til stor hjelp, men det er ved å bruke norsk i daglig samtale at du lærer muntlig 
språkbruk best. Det finnes et utall av potensielle og uformelle treningssituasjoner hvor man kan 
fokusere på dette. Selv en liten dialog med kassadama på nærmeste dagligvarebutikk kan tjene 
som en fullgod treningssituasjon. !!
Eventuelt burde du få hjelp av en norsklærer. Dette sier vi ikke fordi vi driver en språkskole og vil 
selge våre kurs – så føl deg fri til å gå til en annen skole hvis du foretrekker det – men det er viktig 
at du får profesjonell hjelp med din uttale, spåkflyt og grammatikk. En god lærer kan også hjelpe 
deg med strategier du bør bruke for å forberede deg til eksamen og for å klare eksamen på en god 
måte.  !!
!
Noen generelle tips for hele testen!!
• Uttale er veldig viktig, og en god uttale kan dekke over manglende grammatiske kunnskaper og 

ordforråd. Med en god uttale er det lett å imponere sensor.!!
• Sett deg inn i hvordan man formulerer enkle meninger og hvordan man sier ting som «jeg er 

enig/uenig i det du sier» – helst noen forskjellige fraser, slik at du ikke sier det samme om og om 
igjen. !!

• Norsken er viktigere enn innholdet. Hvis du f.eks. får et spørsmål om et økonomisk problem, 
behøver du ikke å bekymre deg over om svaret ditt vil bli godtatt av en økonomiprofessor. !!

• Bare si ting du kan si. Det er lett å bli sittende fast hvis du prøver å si noe på en for komplisert 
måte. Enten si noe annet eller si det på en annen måte. Du må kunne grammatikken, men hvis 
du bruker enkle setninger, er det mindre sjanse for at du gjør grammatiske feil. Imponer gjerne 
med kompliserte strukturer hvis du kan dem, men er du usikker, så si ting på en enklere måte. 
For eksempel: «Før han gikk på jobb, hadde han spist frokost.»  
Dette er en fin setning, men hvis du er usikker på bruken av preteritum perfektum, kan du også 
si: «Først spiste han frokost. Så gikk han på jobb.» !!

• Du får velge mellom tre emner. Selvsagt velger du et emne som du kan snakke om på en enkel 
måte.!!

• Det er også viktig at du utvider ordforrådet, men dette er en oppgave som krever mye tid. 
Begynn altså så tidlig som mulig. Skriv opp maks. 3-5 nye ord per dag, men gjør dette absolutt 
hver dag og repeter så mye du kan (nye ord må du ofte repetere 10 ganger før du husker dem). 
Hvis du leser disse kort før eksamen, så jobber du med ord og uttrykk som du kan bruke for å si 
din mening, binde sammen argumenter osv. !!

Prøven er delt opp i tre forskjellige deler og en eventuell ekstraoppgave hvis sensor og 
eksaminator mener at det er behov for dette.!
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!
!
Delprøve 1, Muntlig produksjon: Beskrivelse!!
I denne oppgaven får du se noen bilder som illustrerer det emnet du har valgt, og du blir bedt om å 
beskrive disse. Du har bare 1-2 minutter, og det er derfor viktig at besvarelsene er korte og 
presise. Kravet for å mestre denne oppgaven er å gi en konkret og kort beskrivelse av situasjonen 
og personene på bildene. Her gjelder det derfor å ikke gjøre ting for komplisert. !!!
✗ Eksempel!
Du ser det følgende bildet: !!!

Du kan si: «Jeg ser ei ung dame som står i en park i en stor by. I 
bakgrunnen ser man havet, og det er nok en ganske varm dag, for 
sola skinner, og dama har kun skjorte på seg.» !!
Beskriv situasjonen på en helhetlig måte, og gi en enkel beskrivelse av 
situasjonen og personene. Her er det ikke behov for å gi sine meninger 
om illustrasjonene. Hvis du gir din mening, gjør det i så fall klart ved å 
si f.eks. «jeg tror at den unge dama er en turist» – for dette er noe du 
ikke vet. !!!!!!

✓ Slik forbereder du deg!
Du kan øve på å beskrive bilder du finner på nettet, i aviser … !!
!
Delprøve 2, Muntlig produksjon: Uttrykke og begrunne egen mening!!
Eksaminator vil gi deg en påstand om emnet du har valgt. Eksaminator vil både gi deg den skriftlig 
og lese den opp for deg. Det er viktig at du leser nøye gjennom påstanden og tenker på hva du vil 
si før du begynner å snakke. Du har et par minutter til å forberede deg, og så snakker du i ca. 3 
min. Da tenker du på hva du vil si. Finn argumenter for og imot påstanden, men kom også til en 
konklusjon: er du enig eller uenig? Her gjelder det å snakke om noe som du kjenner godt slik at du 
ikke går tom for ting å si. Hvis du ikke har noe mer å si men har fremdeles mye tid igjen, så er det 
opp til eksaminator å stille spørsmål, og dette kan gjøre ting vanskeligere.!!
✗ Eksempel!
«Det vil alltid lønne seg å kjøpe egen bolig.»!!
Vær klar over at det ikke finnes noe «riktig» svar på denne setningen. Noen vil si seg enige, andre 
ikke. Dette spiller ingen rolle, men hva tenker du om det? Er du enig? Hvorfor? Hva slags 
argumenter har du? !!
Begynn gjerne med å si klart og tydelig at du synes påstanden er riktig eller feil. For eksempel: 
«Jeg synes ikke det vil alltid lønne seg å kjøpe egen bolig. Det er mange situasjoner hvor det er 
mer lønnsomt å leie enn å kjøpe, for eksempel …» !!



Eller – hvis du er enig: «Etter min mening er det helt riktig at det alltid lønner seg å kjøpe egen 
bolig. Det er selvfølgelig mange mennesker som ikke har råd til det, men hvis man har nok penger, 
burde man kjøpe seg egen bolig fordi …»!!
Disse setningene er nokså kompliserte, og hvis du synes det blir for vanskelig, bør du ta deg tid og 
fokusere på å snakke sakte og forståelig, men ikke for sakte selvfølgelig. Hvis du blir nervøs og 
prater for fort, må du bare prate mer. Her er det også viktigere at du prater tiden ut enn at 
meningen du har, er «riktig» eller informert. Selvfølgelig må det du sier være forståelig og 
sammenhengende. Det de vil teste, er om du kan norsk og om du kan uttrykke egne meninger på 
norsk. De bryr seg mindre om hvor mye du kan om emnet i seg selv. For denne delen kan det 
være smart å ha satt seg inn i hvordan man formulerer et personlig synspunkt, slik som: «Jeg 
mener det er…» og «Jeg synes at…».!!
Dersom du ikke vet hva du skal si, bør du likevel ikke slutte å snakke. Lær deg noen fraser som 
kan hjelpe deg i slike situasjoner. Hvis du f.eks. får påstanden om boligkjøp, kan du evt. si: «Dette 
må jeg nesten tenke litt over. Jeg har aldri vært i en slik situasjon, for jeg har ikke råd til å kjøpe 
bolig, men …»!!
Da ser sensoren at du kan snakke norsk – og det er det som er viktig, ikke at du kan mye om 
boligmarkedets økonomi. !!
✓ Slik forbereder du deg!
Du kan ikke vite hva slags påstand du kommer til å få, men emnene er stort sett like. Derfor er det 
lurt å gå gjennom temaene du finner i lærebøker for norsk, slik at du har et godt ordforråd for å 
snakke om disse teamene. !!
!
Delprøve 3, Muntlig interaksjon: Samtale/diskusjon!!
I denne oppgaven skal du holde en samtale eller diskusjon med eksaminator. Under samtalen blir 
du bedt om å snakke mer om det du har sagt i delprøve 2. Her kan du også bli bedt om å diskutere 
for eller imot noen av tingene som dere prater om. Delprøven tar 6-8 minutter, noe som gjør 
oppgaven til den lengste av de tre. !!
Igjen er det viktig at du tar deg god tid og snakker sakte og tydelig. Det er anbefalt å holde 
diskusjonen på et enkelt nivå, slik at argumenter man legger frem, ikke krever et for komplisert 
språk. Hvis du mangler et ord, kan det være lurt å si setningen på en annen måte. For eksempel: 
hvis du blir bedt om å utdype om klimakrisen, men ikke kommer på ordet for karbondioksid (CO2), 
så kan du si «farlige gasser» eller «gasser som ødelegger klimaet» isteden. Hvis du prøver å 
bruke et for komplisert språk, så blir du fort stående fast.!!
✗ Eksempel!
La oss anta du har sagt deg uenig i påstanden om boligkjøp i delpøve 2. Du har argumentert med 
at det kan være lønnsomt å leie hele livet i visse situasjoner. Nå sier eksaminatoren: !
«I Norge er det slik at de aller fleste prøver å kjøpe egen bolig så tidlig som mulig. Tror du de tar 
feil?»!!
Nå må du på en måte «forsvare» ditt syn. Du kan kanskje si: «Det er riktig at mange nordmenn 
gjør det, men dette betyr ikke at det alltid er lønnsomt. Jeg kan tenke meg at mange kjøper bolig 
fordi de vil ha egen bolig, ikke fordi de synes det er det beste valget økonomisk sett.»!
Igjen – eksemplet bruker ganske kompliserte setninger. Hvis du synes det er for vanskelig, kan du 
f.eks. si:!!



«Det er riktig. Mange nordmenn kjøper bolig. Men kanskje gjør de det ikke fordi det lønner seg. De 
gjør det heller fordi de vil ha egen bolig. De vet at det kan være dyrere, men de kjøper bolig 
likevel.»  !!
✓ Slik forbereder du deg!
Lær deg ord og uttrykk som du trenger i en diskusjon, som f.eks. «Dette er riktig, men vi må ikke 
glemme at …» eller «Likevel synes jeg at ...». Delta gjerne i diskusjoner med venner og kolleger 
eller evt. med din norsklærer. !!
!
Eventuell ekstraoppgave: Spørsmål til en graf/illustrasjon!!
Det kan hende at sensor og eksaminator ikke synes du har snakket nok til at de kan sette en 
karakter. Du kan da bli stilt flere spørsmål. Du vil da bli vist en tegning, og så vil de stille tre 
spørsmål om denne tegningen. Det du skal vise i denne oppgaven, er at du kan svare uten å tenke 
deg om for lenge. Igjen er det viktig å ikke være for opptatt av at innholdet i det du sier er riktig, 
men at du snakker riktig norsk.!!
✗ Eksempel!!
Spørsmål:!
1. Hvor mange ganger dyrere er blokkleiligheter blitt siden 1992?!
2. Hvilken boligtype har hatt den største prisveksten?!
3. Hvorfor – tror du – at prisveksten var høyest i blokkleiligheter? !

 !
Pass på at det du sier svarer på spørsmålet, selvfølgelig, 
men samtidig pass på at du får vist frem 
norskkunnskapene dine. De to første spørsmålene kan 
besvares veldig fort. Teoretisk kunne du si «nesten sju 
ganger» og «blokkleiligheter». Men spørsmålene blir 
vanskeligere etter hvert. Det kan altså vare lurt å snakke 
mer om de første enklere spørsmålene og bruke opp mer 
av tiden på disse.!!
For eksempel kan du si som svar på det andre 
spørsmålet: «Den grønne linjen symboliserer 
blokkleiligheter, og det er den som ligger høyest. Derfor 
er det altså blokkleiligheter som har hatt den største 

prisveksten. Vi ser at den blå og den oransje linjen også har økt, men ikke så mye som den 
grønne. Dette betyr at også småhus og eneboliger er blitt dyrere, men ikke så mye som 
blokkleiligheter.» !!
✓ Slik forbereder du deg!
Se på illustrasjoner/grafer i aviser, lærebøker osv. Hva betyr de? Hva forteller de? Kan du snakke 
om dem?!
I denne oppgaven er det slik at mange kandidater blir nervøse fordi de synes det er vanskelig å 
tolke en graf – ikke fordi de sliter med norsken sin. Sett deg derfor inn i hvordan man forstår grafer. !!
!!!!



Hvordan vi kan hjelpe deg!!
Vi kan tilby deg skreddersydd individuell undervisning med en erfaren lærer dersom du ønsker å ta 
et forberedende kurs til den muntlige Bergenstesten. Siden vi underviser gjennom Skype og 
virtuelle klasserom, kan du delta hvor som helst. Ta gjerne en gratis prøvetime først hvor en lærer 
kan evaluere dine forkunnskaper og svake sider og hvor du kan få et inntrykk av hvordan et kurs 
foregår hos oss. Mer informasjon finner du på www.skapago.eu !!!!
!
Skapago tar forbehold om feil og unøyaktigheter. Veiledningen er basert på våre erfaringer og er 
ingen offisiell rådgiver. Vi kan dessverre ikke garantere at du består Bergenstesten hvis du følger 
våre råd.!!
Du må gjerne kopiere denne veiledningen så lenge du ikke forandrer på innholdet eller fjerner 
Skapagos logo. Dersom du publiserer veiledningen på nettet, må du sette en link til 
www.skapago.eu  !!
Er du i tvil, ta kontakt med oss: info@skapago.eu !!
!

Lykke 
til med 

Bergenstesten!
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