Lytting C1
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 et muntlig innlegg eller en samtale av
noen lengde, selv når innholdet er ustrukturert og
det ikke ﬁ nnes noen tydelig rød tråd.
Jeg kan forstå et stort spekter av idiomatiske
uttrykk og dagligdagse vendinger, og merke meg
forandringer i stil og tonelag.
Jeg kan forstå beskjeder som blir gitt over høyttaler,
selv om lydkvaliteten er dårlig, for eksempel på en
jernbanestasjon eller under et sportsarrangement.
Jeg kan forstå kompliserte tekniske instrukser, hvis
jeg kjenner til de aktuelle produktene eller
tjenestene på forhånd.
Jeg kan forstå framleggingen av en rapport eller
det som sies på en konferanse eller under et
foredrag, hvis jeg er kjent med temaet, selv om
både form og innhold kan være vanskelige å gripe
fatt i.
Jeg kan forstå en ﬁ lm uten altfor mye vanskelighet,
selv om den inneholder mye slang og mange
idiomatiske uttrykk.

			

		

SJEKKLISTER LYTTING

ganske
godt

veldig
godt

Lesing C1 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 faktatekster om emner jeg har liten
kjennskap til, hvis jeg kan slå spesielle termer opp i
en ordbok.
Jeg kan forstå og følge argumentasjonsrekken i
drøftende tekster, for eksempel lengre avisartikler,
og bare unntaksvis måtte bruke ordbok.
Jeg kan hurtig lese gjennom en hvilken som helst
lang og kompleks tekst, for eksempel en bok eller
artikkel, for å finne spesielle opplysninger eller for
å se hva den inneholder.
Jeg kan forstå informasjon på Internett så godt at
jeg kan uttrykke den med egne ord.
Jeg kan se forskjell på godt og dårlig skrevne
artikler på Internett.
Jeg kan forstå i detalj så godt som alle typer brev
og eposter som jeg kan komme til å få, og bare
unntaksvis måtte bruke ordbok.
Fortsetter på neste side

		

		

SJEKKLISTER LESING

Lesing C1 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 forstå og bruke lange og komplekse
instruksjoner uten å ha språklige problemer.
Jeg kan lese nesten alle bøker og noveller som
interesserer meg.
Jeg kan få tak i budskapet i så godt som alle dikt
og sanger som interesserer meg.
Jeg kan skjelne mellom ulike nivåer av språk og
legge merke til når forfatteren bevisst manipu-lerer
stilen for å få fram et poeng, for eksempel ved å
bruke ironi.

		

		

SJEKKLISTER LESING

ganske
godt

veldig
godt

Muntlig samhandling C1
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 gjøre meg forstått uten problemer overfor
andre som snakker språket godt.
Jeg kan oppklare alle mulige slags misforståelser
og forstå mer eller mindre alt i en samtale.
Jeg kan si ting på forskjellige måter, avhengig av
hvem jeg snakker med.
Jeg kan bruke språket fritt og uten problemer over
lengre tid, for eksempel under et opphold i en
familie i utlandet.
Jeg kan delta i de fleste diskusjoner og debatter
med flere deltakere, selv om temaet ikke er
velkjent.
Jeg kan videreformidle detaljert informasjon, selv
om jeg får den på mitt eget språk.

												
			

		

SJEKKLISTER MUNTLIG SAMHANDLING

Muntlig produksjon C1
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 med liten anstrengelse uttrykke praktisk
talt alt jeg vanligvis uttrykker i mitt eget språk.
Jeg kan konsentrere meg om hva jeg sier, og må
bare sjelden tenke på hvordan jeg sier det.
Jeg kan bruke språket fritt i lengre perioder og med
bare få problemer, for eksempel når jeg er i en
familie.
Jeg kan videreformidle detaljert informasjon, selv
om jeg får den på mitt eget språk.
Jeg kan gi detaljerte presentasjoner og takle avbrudd
og spørsmål, uten å tenke noe spesielt på språket.

												
			

		

SJEKKLISTER MUNTLIG PRODUKSJON

Skriving C1
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 lange, detaljerte og velstrukturerte
tekster innenfor alle sjangere.
Jeg kan skrive fortellinger som er ”hele” og logiske,
og som inneholder overraskende og fantasifulle
elementer.
Jeg kan vanligvis løse alle problemer som har med
grammatikk og ordforråd å gjøre.
Jeg kan skrive tekster, diskutere og argumentere
innenfor de fleste temaer som det er vanlig å
forvente at noen på min alder og med min
bakgrunn kjenner.
Jeg kan skrive detaljerte brev og e-poster, og bruke
virkemidler som ironi og humor for å avspeile min
sinnsstemning, for eksempel irritasjon eller glede.
Jeg kan skrive formelle brev som kunne blitt sendt
uten språksjekk av en annen person.
Jeg kan bruke mine egne ord for å oppsummere de
fleste tekster hentet fra Internett eller andre kilder.
Jeg kan skrive detaljerte rapporter basert på
bakgrunnsinformasjon som for eksempel
diagrammer, tabeller eller kart.
Jeg kan skrive dikt eller sanger som inneholder
komplekse tanker, nesten uten noen språklige
begrensninger.
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