
LYTTEFORSTÅELSE 
 

SAMTALER OG MELDINGER 
 
Informasjon: Du får høre 25 kort samtaler og meldinger. Du får høre hver samtale eller melding bare én 
gang. Etter hver samtale eller melding svarer du på den oppgaven som står på arket. Du skal velge det 
rette svaret av tre mulige (A, B eller C). Bare ett svar er rett. Sett et merke ved det svaret du mener er 
rett. Se eksempelet. 
 
Når du har hørt alle samtalene og meldingene, får du ti minutter til å føre svarene dine over på 
svararket. Fyll i (gjør svart) rundingene ved det svaret du mener er rett. Det skal bare være én svart 
runding for hver oppgave. Bruk blyant. 
 

BARE SVAR SOM ER OVERFØRT TIL SVARARKET VIL BLI RETTET. 
 
EKSEMPEL:  Anne 
   

 
 

A. har en krevende jobb 
B. skal begynne i en ny jobb 
C. skal ta mer utdanning 

 
Anne skal ta mer utdanning. Derfor har vi satt merke ved C. 

 
Kvinnen anbefaler filmen på grunn av 

A. de tekniske effektene 
B. skuespillerprestasjonene  
C. den spennende historien 

 
Kvinner legger spesielt vekt på at mannen skal være 

A. enslig og positiv 
B. lyshåret og snill 
C. ugift og på hennes egen alder 

 
Hvordan reagerer kvinnen? 

A. Hun advarer Kristian 
B. Hun beundrer Kristian 
C. Hun oppmuntrer Kristian 

 
  



Kari drar til hytta 
A. med tog eller sykkel 
B. med bil eller sykkel 
C. med buss eller sykkel 

 
Hvorfor har ikke Kate begynt å bruke nettbanken? 

A. Hun hater moderne teknologi 
B. Hun er for gammel 
C. Hun utsetter det 

 
Hvorfor er kvinnen irritert? 

A. Mannen er ofte sent ute 
B. Mannen vil ikke skynde seg 
C. Mannen må tilbake på jobben 

 
Hvordan har bedriften løst vanskelighetene? 

A. Seksti av de ansatte blir sagt opp 
B. Ansatte slutter før vanlig pensjonsalder 
C. Seksti av de ansatte blir permittert 

 
Hvorfor gikk det ikke bra for Truls på eksamen? 

A. Han følte seg ikke bra 
B. Han fikk ikke vist hva han kunne 
C. Han var ikke godt nok forberedt 

 
Liv er fornøyd fordi 

A. hun skal reise på to ukers ferie alene 
B. hun skal reise på ferie med hele familien 
C. hun kan få arbeide i fred uten familien 

 
Mannen 

A. er interessert i å stille på dugnad 
B. blir bedt om å komme på dugnad 
C. forstår at ikke alle kan stille på dugnad 

 
Hva forstår vi av samtalen? 

A. Det er kvinnen som oftest planlegger ferien 
B. Det er sjelden at paret reiser på ferie sammen 
C. Det er mannen som oftest bestemmer feriemålet 



 
Hvordan reagerer kvinnen på det mannen sier? 

A. Hun blir lei seg 
B. Hun blir oppgitt 
C. Hun blir usikker 

 
Stortingsrepresentanten vil at verneplikten 

A. også skal gjelde jenter 
B. ikke skal gjelde jenter 
C. skal gjøres om til å være frivillig 

 
Hva viser undersøkelsen? 

A. 17 000 tredjeklassinger kan ikke lese 
B. Barn burde begynne tidligere på skolen 
C. Tredjeklassingene hadde bedre leseferdigheter før 

 
Hva får vi vite om innfartsåren til Sande? 

A. Veien er bare åpen i helgene 
B. Veien er stengt om natten 
C. Veien er stengt hele uken 

 
Mannen 

A. har stjålet fem millioner kroner 
B. har sittet i fengsel i mer enn et år 
C. har smuglet drikkevarer 

 
Leiligheter 

A. i kystbyene vil alltid være de dyreste 
B. i innlandsbyene er mer etterspurt enn før 
C. i innlandet og ved kysten koster det samme 

 
Rushtidsavgift 

A. skal innføres i Norge 
B. er innført i Stockholm 
C. bør ikke innføres 

 
  



Hva forstår vi av meldingen? 
A. Det er en positiv utvikling i verdensøkonomien 
B. Verdensøkonomien er i ubalanse 
C. Økonomiberegningen omfatter ikke utviklingsland 

 
Hva forstår vi av meldingen? 

A. Juryen er ferdig med sitt arbeid 
B. Byggingen starter om en måned 
C. Arkitekten er ikke valgt ennå 

 
Flere helseinstitusjoner i Østfold 

A. har for gammelt brannslukningsutstyr 
B. er dårlig forberedt i tilfelle brann 
C. kritiserer Norsk brannvernforening 

 
Posten etterlyser 

A. den som eier pengene 
B. en konvolutt med penger 
C. den som har stjålet pengene 

 
Hva får vi vite om kvinnens situasjon? 

A. Hun har ingen inntekt 
B. Hun er arbeidsudyktig 
C. Hun måtte velge et annet yrke 

 
Ifølge meldingen 

A. veier nyfødte barn mer enn før 
B. er de fleste nybakte mødre fete 
C. får overvektige mødre oftest store barn 

 
De arresterte 

A. er satt fri 
B. er satt i fengsel 
C. er ansatt i Securitas 

 
 


