Lytting B1
Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem.
Mitt mål

Språk:

Dato:

Jeg kan det
litt

Jeg kan følge en hverdagssamtale hvis det snakkes
tydelig og på standardspråk.
Jeg kan forstå hovedpoengene i en diskusjon om et
kjent tema, hvis det snakkes tydelig og på
standardspråk.
Jeg kan følge korte fortellinger og lengre foredrag,
hvis temaet er kjent og det brukes standardspråk.
Jeg kan forstå hovedtrekkene i enkle, tydelige
beskjeder, for eksempel på telefonen eller på en
jernbanestasjon.
Jeg kan forstå hovedinnholdet i nyheter på radio og
i lydopptak, hvis det snakkes tydelig og på
standardspråk.
Jeg kan forstå detaljerte anvisninger, nyheter og
informasjon, for eksempel i værmeldinger eller på
en telefonsvarer.
Jeg kan følge mange TV-sendinger på
standardspråk om temaer som interesserer meg.

			

		

SJEKKLISTER LYTTING

ganske
godt

veldig
godt

Lesing B1 del 1
Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem.
Mitt mål

Språk:

Dato:

Jeg kan det
litt

ganske
godt

veldig
godt

Jeg kan forstå de viktigste poengene i de fleste enkle
og konkrete faktatekster når strukturen i teksten er
klar og emnet ikke er helt ukjent for meg.
Jeg kan forstå detaljer i tekster om kjente emner,
også når de handler om tanker og ideer, for
eksempel korte artikler i ukeblader, sportsreferater
eller intervjuer med kjendiser.
Jeg kan finne fram til det jeg leter etter i tekster
som jeg er vant med å lese, som for eksempel
værmeldinger, faktasider på Internett og
spørrekonkurranser.
Jeg kan finne fram til Internett-sider om ulike emner
og forstå det viktigste.
Jeg kan forstå personlige brev eller lengre e-poster
som beskriver noe som er skjedd, ønsker, følelser
eller planer.
Jeg kan forstå og bruke enkle instruksjoner, for
eksempel i spill, bruksanvisninger for teknisk
utstyr, oppskrifter eller instrukser for installasjon av
dataprogrammer.
Fortsetter på neste side

		

Lire…
pour le plaisir !

		

SJEKKLISTER LESING

Lesing B1 del 2
Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem.
Mitt mål

Språk:

Dato:

Jeg kan det
litt

Jeg kan følge handlingen i bøker og fortellinger som
morsmålsbrukere på min alder ville like å lese, hvis
jeg kan bruke ordbok eller ordliste for å forstå
vanskelige ord.
Jeg kan delvis forstå dikt og sanger som handler
om saker jeg kjenner til eller lett kan forestille meg,
hvis budskapet er tydelig og blir uttrykt direkte.
Jeg kan skumlese lengre, klart strukturerte tekster,
for å finne den informasjonen jeg leter etter.

		

		

SJEKKLISTER LESING

ganske
godt

veldig
godt

Muntlig samhandling B1
Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem.
Mitt mål

Språk:

Dato:

Jeg kan det
litt

ganske
godt

veldig
godt

Jeg kan delta i de fleste samtaler om temaer jeg
har god kjennskap til eller er interessert i, hvis den
andre snakker tydelig og holder seg til standardspråk.
Jeg kan reagere på hva andre sier i hverdags
samtaler, for å vise at jeg forstår og er interessert.
Jeg kan sjekke at andre forstår hva jeg sier.
Jeg kan delta i lengre samtaler med venner om
temaer vi er interessert i.
Jeg kan uttrykke og reagere på følelser som
overraskelse, glede, tristhet, usikkerhet eller
likegyldighet.
Jeg kan gå inn i samtaler om kjente temaer.
Jeg kan hjelpe med å løse praktiske problemer, for
eksempel i et prosjektarbeid, si hva jeg synes og
spørre andre hva de tenker.
Jeg kan takle de fleste hverdagssituasjoner.
Jeg kan chatte forholdsvis lenge på Internett med
andre som har de samme interessene som jeg.
Jeg kan forklare hvorfor noe er et problem, og
kommentere andres meninger.

												
			

		

SJEKKLISTER MUNTLIG SAMHANDLING

Muntlig produksjon B1
Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem.
Mitt mål

Språk:

Dato:

Jeg kan det
litt

ganske
godt

veldig
godt

Jeg kan fortelle om noe jeg har opplevd, og om
egne reaksjoner, drømmer, forhåpninger og
ambisjoner.
Jeg kan snakke om ting jeg vil gjøre i framtiden.
Jeg kan snakke om abstrakte ting som filmer eller
musikk, og beskrive mine reaksjoner.
Hvis jeg får forberede meg, kan jeg gi en forståelig
presentasjon og svare på klare spørsmål.
Jeg kan kort beskrive hvordan jeg gjør noe, for
eksempel lage mat eller stelle et dyr.
Jeg kan kort gjøre rede for og begrunne mine
meninger, planer og handlinger.
Jeg kan kort gjengi handlingen i en film jeg har sett
eller en bok jeg har lest.

												
			

		

SJEKKLISTER MUNTLIG PRODUKSJON

Skriving B1 del 1
Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem.
Mitt mål

Språk:

Dato:

Jeg kan det
litt

ganske
godt

veldig
godt

Jeg kan skrive enkle, sammenhengende tekster om
tema jeg er interessert i, hvis jeg kan bruke ordbok
og oppslagsverk.
Jeg kan skrive beskrivelser av personer, steder
eller ting som jeg kjenner godt eller kan forestille
meg.
Jeg har et godt nok ordforråd til å uttrykke meg om
de fleste temaer knyttet til hverdagen min, og jeg
kan bruke noen språkstrukturer og idiomatiske
uttrykk.
Jeg kan skrive enkle fortellinger om noe som har
hendt.
Jeg kan skrive lengre brev eller e-poster til noen jeg
kjenner, for å si hva jeg synes om enkelte ting og
hva jeg føler.
Jeg kan delta i chat på Internett hvis jeg er godt
kjent med temaet.
Jeg kan skrive beskjeder og brev for å meddele noe
eller for å foreslå å gjøre noe eller gå et sted.
Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert
informasjon.
Fortsetter på neste side

												
			

		

SJEKKLISTER SKRIVING

Skriving B1 del 2
Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem.
Mitt mål

Språk:

Dato:

Jeg kan det
litt

ganske
godt

veldig
godt

Jeg kan skrive enkle anvisninger for hvordan man
gjør ting som jeg ofte gjør selv.
Jeg kan skrive dikt og sanger som har korte, enkle
tekstlinjer eller uttrykker velkjente tanker.
Jeg kan skrive tekster som låner ord og uttrykk fra
Internett og andre kilder, for eksempel i
prosjektarbeid.

												
			

		

SJEKKLISTER SKRIVING

