
Slik består du Bergenstesten

Denne veiledningen skal hjelpe deg med å forberede deg til 
Bergenstesten (Test i norsk - høyere nivå). Den er basert på erfaringer vi 
i Skapago har gjort sammen med elever som har bestått denne prøven. 

Hvor godt må du snakke norsk?
Bergenstesten krever at du behersker norsk på et ganske avansert nivå, nemlig B2 ifølge 
Det felles europeiske rammeverket. 

Hva betyr det?
Du kan snakke så flytende og spontant at samtaler med nordmenn ikke er særlig 
problematiske. Du bør også kunne lese norske aviser og skrive lengre og detaljerte tekster 
hvor du gir uttrykk for dine egne meninger. (Dette gjelder selvfølgelig bare hvis du tar den 
skriftlige Bergenstesten.)

Hva kan denne veiledningen hjelpe deg med?
Vi går ikke i detaljer på hvor godt du må snakke norsk - for dette anbefaler vi at du får 
testet dine språkkunnskaper, f.eks. i en gratis prøvetime med en av våre lærere. Derimot 
ønsker vi å gi deg råd om hvor vanskelighetene ligger ved de enkelte oppgavetypene og 
hvordan du kan takle disse.

Bergenstesten består av to deler som er uavhengige av hverandre – en skriftlig og en 
muntlig del. Før du melder deg på, vær sikker på at du har sjekket om du virkelig trenger 
begge deler (dette finner du ut hos din arbeidsgiver eller lærestedet du ønsker å søke deg 
inn på). Denne veiledningen handler om den skriftlige delen.

䷤ Delprøve 1 - Leseforståelse 
Leseforståelse består av to oppgavetyper - flervalg (multiple choice) og kortsvar.
I kortsvaroppgaven blir det testet at du har forstått teksten riktig. Det er veldig viktig at du 
svarer nøyaktig på spørsmålet. Ikke skriv mer enn nødvendig og håp at det riktige svaret 
finnes ett eller annet sted blant det du har skrevet - da får du ikke poeng.
Du skal heller ikke skrive din mening, eller bruke informasjon som ikke står i teksten. 

http://www.skapago.eu/nb.html
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✓ Slik løser du oppgaven
Leseteksten er gjerne ganske lang (f.eks. 400-500 ord). Det kan være vanskelig å finne 
ut hvor den etterspurte informasjonen står. Derfor er det lurt å lese hele teksten først. 
Etterpå har du en idé hvor du kan finne svarene. Vanligvis er det slik at spørsmålenes 
rekkefølge tilsvarer teksten, dvs. at du også finner svaret på det siste spørsmålet langt 
bak i teksten.

✗ Se et eksempel: 

Norge har noen av verdens strengeste alkohollover. Aldersgrensen er 18 år for 
alkoholholdig drikke med inntil 21,9%, alt over er det 20 års aldersgrense for. Det er ikke 
lov med alkohol sterkere enn 60%. Det er forbudt med reklamer for alkohol.

Spørsmål: Hva slags drikkevarer får man kjøpe i Norge hvis man er 19 år gammel?

Du kan f.eks. svare: drikkevarer med inntil 21,9% alkohol
Svar kort og presist - ikke nødvendigvis med en hel setning. Grammatikken er ikke så 
viktig her så lenge man forstår det du vil si. 

Flervalgsoppgaven har egentlig som 
formål å sjekke ordforråd og 
grammatikk. Du får en tekst hvor det 
mangler ord - og i hvert tomrom skal 
du sette inn et ord som passer. Du 
kan velge blant tre alternativ.

✗ Eksempel: 

Nå sitter han i politiets varetekt, - 1 - uaktsomt drap og for å ha begått tyveri.

1  ! a) på grunn av
! b) dømt for
! c) siktet for

Svar c) er den riktige løsningen. 
Hvorfor ikke a) eller b)? Vel, a) er ikke mulig fordi vi må ha med ordet „for“ her siden det 
kommer igjen etter „og“ (markert i rød farge). Svar b) er derimot ikke mulig fordi man ikke 
kan være dømt så lenge man sitter i politiets varetekt.
Du ser altså at det er veldig viktig å forstå hele avsnittet, både innholdet og strukturen. Evt. 
kan du utelukke noen alternativ som ikke er mulige.

✓ Slik løser du oppgaven
Ordene har ofte ganske lik betydning. Derfor er 
det viktig at du leser hele avsnittet hvor ordet skal 
stå slik at du kan se hvilket ord som passer best.



☊ Delprøve 2 - Lytteforståelse
Lytteforståelsen er en flervalgsoppgave - denne oppgavetypen kjenner du allerede fra 
leseforståelsen. 

✓ Slik løser du oppgaven
Les hver oppgave inkludert svaralternativene før du hører teksten. Spør deg selv: 
hva slags informasjon trenger jeg? Hva handler oppgaven om? På denne måten 
blir det mye lettere for deg å konsentrere deg om det viktige mens du lytter.

✗ Eksempel

Oppgaven er:

Martin kan ikke regne med å få pakken fordi
a) den ikke ble sendt gjennom posten
b) avsenderen skal på ferie
c) posten leverer langsomt

Etter å ha lest dette, vet du allerede at Martin får en pakke. Den blir kanskje forsinket, men 
du vet ikke hvorfor. Det siste ordet foran svaralternativene er „fordi“ - det eneste det 
kommer an på er altså hvorfor pakken eventuelt kommer for sent. Dette er det du må 
konsentrere deg om når du lytter til teksten.

Du får nå høre den følgende teksten:
„Du Martin, jeg sendte deg en pakke på tirsdag, så jeg håper virkelig den kommer fram før 
du reiser på ferie. Jeg regner sterkt med at det kan bli et problem når man tar i betraktning 
posten sitt tempo.“

Selv om du ikke har forstått alt, kan du straks utelukke svaralternativ b). Det ble jo sagt „du 
reiser på ferie“ - altså skal Martin på ferie, ikke avsenderen. For å forstå om det er løsning 
a) eller c), må man selvfølgelig forstå utrykkene „ta i betraktning“ og „posten sitt tempo“. 
Men selv om du ikke skjønner dette 100% - har vi fått informasjonen om at pakken ble 
sendt en annen vei enn gjennom posten? Nei. Derfor kan vi også utelukke alternativ a) - 
og c) må være riktig.

☊✐ Delprøve 3 - Referat

Et referat er en skriftlig gjengivelse av en samtale. Du hører altså en samtale mellom to 
personer (vanligvis et intervju) som varer i noen minutter. Utover det får du noen stikkord, 
såkalte „momenter“. Etter å ha hørt samtalen to ganger, skal du skrive en tekst om det 
som er blitt sagt. Momentene er på en måte en veiledning for det du må skrive om. 



Husk å ikke skrive noe som ikke blir sagt. Du skal heller ikke gi en intrepretasjon av det du 
hører. Selv om du vet at det som den intervjuede sier er fullstendig feil, kommer det bare 
an på at du gjengir det som hun eller han har sagt. 

✓ Slik løser du oppgaven
Les momentene før du hører teksten. På denne måten får du allerede en idé hva 
teksten handler om. Du hører teksten to ganger - minst én gang bør du bruke til å lage 
notater til momentene slik at du ikke glemmer noe. 

✏ Hvordan kan du forberede deg?
Lytt til intervjuer i radio og fjernsyn og prøv å lage notater. Problemet med referatet er 
vanligvis ikke at kandidatene ikke forstår det som blir sagt, men at de ikke husker alt. 
Derfor er det å skrive notater mens du hører samtalen den viktigste forutsetningen for å 
lykkes med referatet.  

§✐ Delprøve 4 - Grammatikk, ord og uttrykk
I dette avsnittet blir du bedt om å omformulere setninger. Du får alltid en originalsetning og 
en „kopi“, men i den andre setningen mangler det noen ord. Du skal sette inn ord som 
fullfører setningen slik at den betyr (omtrent) det samme som originalsetningen. 

✗ Et eksempel:

Original: Per sa: „Jeg kommer for sent.“
Ny setning:  Per sa at _______

Den riktige løsningen blir „... han kom for sent.“

Omformuleringen har vanligvis som mål å teste om du kan et visst grammatisk fenomen 
eller skjønner et idiomatisk uttrykk. I eksempelet vil man teste om du behersker indirekte 
tale, dvs. at du setter verbet i preteritum og skifter pronomen til 3. person. For at du skal 
klare denne oppgaven, er det veldig viktig at du får en intuisjon for hva oppgaven ønsker å 
teste.

✏ Hvordan kan du forberede deg?
Det er det viktig at du jobber mye med eksempeloppgaver her, mer enn det som er tilfelle 
for andre deler av Bergenstesten.  Slike eksempeloppgaver kan du bestille fra 
Folkeuniversitetet. Utover det er det viktig at du behersker den norske grammatikken 
veldig godt. For å forberede deg anbefaler vi Håndbok i grammatikk og språkbruk og 
arbeidsboka som følger med (Eva Høgberg, Forlaget Fag og Kultur).

https://webspeed.fu.no/scripts/cgiip.wsc/wwwnb/prodvalg.html?m=hn
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✐ Delprøve 5 - Skriftlig produksjon
Denne delprøven er kanskje den vanskeligste i Bergenstesten. Du må skrive en lengre 
sammenhengende tekst om et gitt emne (du får velge mellom to emner - selvsagt velger 
du emnet som du kan mest om) og forsvare ditt eget syn. Den første tredjedelen av 
teksten bør brukes for å presentere emnet. Dette betyr at du forklarer hva problemet 
egentlig er. I denne delen skal du bare skrive fakta eller sitere hva andre sier - din egen 
mening kommer først i andre delen av teksten (de siste to tredjedelene). Her bør du klart si 
(og begrunne!) din egen mening.

Det er bedre å skrive enkle, men riktige setninger enn kompliserte, men feil setninger. Styr 
unna grammatiske konstruksjoner som du ikke behersker godt. Men selvfølgelig bør du 
bruke komplekse strukturer som du kan - det forventes at du ikke bare skriver korte 
hovedsetninger.

✓ Slik løser du oppgaven
La oss løse en hypotetisk oppgave som ser ut slik:

Spørsmål: Er Norges alkoholpolitikk utdatert og gammeldags?

Kildestoff:
Alkoholpolitikken er veldig streng i Norge. Man må være 18 år for å kunne kjøpe øl og vin 
(drikkevarer med inntil 21,9% alkohol). Sterkere drikkevarer får man bare kjøpe hvis man 
har fylt 20 år, og bare ved det statseide Vinmonopolet. Det er totalforbud mot drikker med 
mer enn 60% alkohol. Det er også forbud mot alkoholreklame her i landet.

① Ikke bare begynn å skrive. Det første du gjør er å tenke: hva mener du egentlig om 
spørsmålet? Er norsk alkoholpolitikk gammeldags? Vil du besvare det med „ja“ eller „nei“ - 
eller f.eks. med „ja, men ...“? 
La oss anta at du har et veldig liberalt syn - du er altså imot den strenge norske 
alkoholpolitikken. Hva slags argumenter har du for ditt syn?
Finn minst to argumenter. 

For eksempel: 
1. Høye priser hjelper ikke folk som er avhengige av alkohol, og fører til at nordmenn drar 

til utlandet bare for å drikke seg fulle.
2. Alkoholforbruket har ikke noe med hvem som eier butikkene som selger alkohol å gjøre.
3. Hvorfor kan man bli soldat når man er 18, men ikke kjøpe en drink på byen?

② Det viktigste argumentet skriver du sist. Nå er det viktig at du ikke bare tenker på 
hvordan du ser saken - kan andre ha et annet syn på temaene du ønsker å snakke om? 
Mener kanskje noen at høye priser hjelper mot alkoholavhengighet? Tenk altså også på 
argumenter imot ditt eget syn. Dette gjør teksten din mer troverdig.



③ Nå skriver du opp hva du ønsker å skrive om - bare i noen stikkord. Lag gjerne et lite 
”tankekart” eller plan på hvilken rekkefølge du vil bruke på argumentene. Husk å begynne 
et nytt avsnitt når du skifter til et nytt argument. På denne måten glemmer du ingenting, og 
teksten får en god struktur. Så begynner du å skrive.

④ Les gjennom hele teksten en gang til etter at du har skrevet den. Ta gjerne en liten 
pause før du gjør det, eller gå tilbake til andre oppgaver, for å få litt „avstand“. Dette hjelper 
deg å finne unødvendige feil i teksten. Vær oppmerksom på hva slags feil du gjør ofte, og 
se etter dem spesielt. 

✗ Eksempelsvar

La oss nå se på et eksempelsvar. Den følgende teksten er hentet fra en politisk blogg - 
den er altså ingen Bergenstest-oppgave. Vi bruker den likevel for å vise hva slags 
språklige virkemidler man kan strukturere en slik tekst med.

Norge har noen av verdens strengeste alkohollover. Når 
du kjøper en flaske vin på vinmonopolet, går 48,40 kroner 
inn i statskassen som alkoholavgift. Jo sterkere vare, 
desto høyere avgift (en liter brennevin 40% 247,20 kroner i 
avgifter, en liter brennevin 60% 370,80 i avgifter). Dersom 
en vare er sterkere enn 4,7%, er det bare vinmonopolet 
som har lov til å selge den. Aldersgrensen er 18 år for 
alkoholholdig drikke med inntil 21,9%, alt over er det 20 
års aldersgrense for. Det er ikke lov med alkohol sterkere 
enn 60%. Det er forbudt med reklamer for alkohol.

Dette avsnittet presenterer 
emnet. Forfatteren skriver 
bare fakta - ingen mening. 
Selvfølgelig kan det være 
vanskelig å skrive detaljer, 
men du kan alltid bruke 
kildestoff som du får oppgitt 
for oppgaven. Husk å bruke 
dine egne ord - men ikke din 
egen mening.

Etter min mening er disse lovene gammeldagse og 
utdaterte. Når det kommer til dette med de høye 
alkoholavgiftene ser jeg argumentet om at man ikke vil ha 
flere alkoholikere, men jeg tviler på at høye priser er måten 
å redusere antallet på. Vi må huske det at alkoholikere er 
avhengige av alkohol, og da vil ikke høye priser stoppe 
dem i å drikke. Det eneste de høye prisene gjør for 
alkoholikerne, er å sørge for at de bruker enda mer penger 
på alkohol, og dermed enda tidligere blir nødt til å ty til 
kriminalitet for å finansiere avhengigheten sin. Et annet 
problem med at prisene er så høye, er at når nordmenn 
reiser til utlandet drikker de mye mer enn de ellers ville ha 
gjort siden prisene er så lave i forhold til hva de er i Norge. 
Dette fører til alkoholskader, og ikke minst til at nordmenn 
får rykte som fyllefanter utenlands. Jeg skjønner selvsagt 
at man ikke bare kan fjerne avgiftene over natten, sett at 
det i en periode ville bli uante mengder fyll i Norge. 
Avgiftene må gradvis settes ned.

Nå begynner 
argumentasjonen. 
Forfatteren markerer det 
tydelig.

Se også hvilke fraser han 
binder sammen setninger 
med.

Teksten bør vise at det alltid 
finnes argumenter for og 
imot. Det er godt å 
innrømme at det finnes 
argumenter som ikke støtter 
din mening, men skriv 
tydelig hvorfor du mener at 
dine argumenter er viktigere.



Et annet element jeg har lyst til å peke på med norsk 
alkoholpolitikk, er monopolet vinmonopolet har på alle 
alkoholholdige varer på over 4,7%. Jeg mener at 
vinmonopolet bør oppheves slik at man også kan kjøpe vin 
og brennevin i dagligvarebutikker. Jeg ser ikke hensikten 
med at varer som er fullt lovlige ikke skal kunne selges av 
andre enn staten.

Når du begynner å snakke 
om et annet tema, er det 
godt å markere overgangen 
tydelig. Hittil har forfatteren 
snakket om skatt - nå er det 
noe helt annet, nemlig 
vinmonopolet. Husk å sette 
avsnitt!

Se igjen hva slags uttrykk 
man kan bruke for å si sin 
mening.

Til slutt vil jeg peke på den mest meningsløse alkoholloven 
i landet. Nemlig den som sier at du ikke får kjøpe drikker 
med mer enn 21,9% alkohol dersom du ikke er fylt 20. Når 
du er 18 kan du dra til Afghanistan og kjempe i krig for 
Norge, men på veien tilbake har du ikke lov til å kjøpe en 
vodka i Tax Free butikken på Gardermoen. Er du gammel 
nok til å dø for Norge, er du også gammel nok til å kunne 
ta deg en drink på byen.

I tekstens forløp bør dine 
argumenter bli viktigere og 
viktigere - det viktigste 
argumentet kommer sist. 

Du kan evt. avslutte teksten 
med en konklusjon hvor du 
oppsumerer kort din mening. 
Dette mangler her.

Forfatteren Gaute Kandal Hoel har gitt Skapago lov til å bruke teksten. Originalet finner du her(http://
denkonservativeskribent.wordpress.com/2011/04/24/norsk-alkoholpolitikk-utdatert-og-gammeldags/). Skapago tar ikke 
stilling til innholdet i teksten eller forfatterens holdning - vi bruker teksten bare som språklig eksempel. 
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stilling til innholdet i teksten eller forfatterens holdning - vi bruker teksten bare som språklig eksempel. 

Forfatteren Gaute Kandal Hoel har gitt Skapago lov til å bruke teksten. Originalet finner du her(http://
denkonservativeskribent.wordpress.com/2011/04/24/norsk-alkoholpolitikk-utdatert-og-gammeldags/). Skapago tar ikke 
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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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