Lytting C2
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 har ingen problemer med å forstå muntlig språk,
selv når det snakkes forholdsvis fort.
Jeg kan forstå aksenter og dialekter som avviker
noe fra standardspråket, hvis jeg kan bruke litt tid
på å venne meg til dem.
Jeg kan forstå de aller fleste filmer, teaterstykker
og TV- og radioprogrammer uten problemer.
Jeg kan forstå framleggingen av en rapport eller
det som sies på en konferanse eller i et foredrag,
selv om jeg ikke er kjent med temaet på forhånd.
Jeg kan forstå kompliserte instrukser, selv om jeg
ikke kjenner til de aktuelle tjenestene på forhånd.
Jeg kan forstå de aller fleste idiomatiske uttrykk og
dagligdagse vendinger jeg hører.
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ganske
godt

veldig
godt

Lesing C2
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 oppfatte ordspill og bruk av ironi eller
satire og forstå tekster med skjult budskap.
Jeg kan forstå tekster som er skrevet på svært
uformelt språk, og som inneholder mange
idiomatiske uttrykk og mye slang.
Jeg kan forstå bruksanvisninger, regelverk og
kontrakter, også når jeg ikke kjenner spesielt godt
til fagområdet.
Jeg kan lese tekster i ulike sjangre (poesi, prosa,
skuespill) fra forskjellige litterære perioder.
Jeg kan lese komplekse tekster som for eksempel
kronikker og satiriske innlegg med indirekte og
tvetydig budskap.
Jeg kan gjenkjenne forskjellige litterære grep som
ordspill, metaforer, konnotasjoner, symboler eller
tvetydighet, og se hvordan de påvirker teksten.
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ganske
godt

veldig
godt

Muntlig samhandling C2
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 uten anstrengelse delta aktivt i en hvilken
som helst samtale, diskusjon eller debatt med
personer som har dette språket som morsmål.
Jeg kan tilpasse språk, tone og gester til de
personene jeg snakker med, og til samtalens
kontekst.
Jeg kan reagere spontant på en uventet oppringing
og uten anstrengelse bruke riktig språkregister.
Jeg kan forstå og bruke idiomatiske og hverdagslige
uttrykk og er bevisst på hvilke implisitte
betydninger de har, og hvilke assosiasjoner de kan
vekke.
Jeg kan uttrykke meg naturlig og utvungent, og hvis
jeg leter etter et ord, kan jeg gå tilbake og
formulere meg på nytt så smidig at samtalepartneren min nesten ikke legger merke til det.
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Muntlig produksjon C2
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 gi en klar og velstrukturert presentasjon
hvor jeg videreformidler detaljert informasjon,
argumenter og påstander hentet fra forskjellige
kilder.
Jeg kan greie ut om diverse saksforhold, presentere
forskjellige synspunkter, understreke viktig
informasjon og eliminere tvetydigheter, for eksempel
i et foredrag.
Jeg kan uttrykke meg naturlig og utvungent, og hvis
jeg leter etter et ord, kan jeg gå tilbake og
formulere meg på nytt så smidig at tilhørerne mine
nesten ikke legger merke til det.
Jeg kan bruke idiomatiske og hverdagslige uttrykk
med stor sikkerhet og er bevisst på hvilke implisitte
betydninger de har, og hvilke assossiasjoner de
kan vekke.
Jeg kan uttrykke meg grammatikalsk riktig, selv om
jeg bruker komplekst og avansert språk og
oppmerksomheten min er rettet mot noe annet.
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Skriving C2
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 velstrukturerte og velskrevne
rapporter og artikler om komplekse temaer.
Jeg kan skrive en rapport eller et essay om emner
jeg har studert, hvor jeg oppsummerer andres
meninger, sammenholder dem med relevant
informasjon og selv kommenterer de aktuelle
problemstillingene.
Jeg kan skrive en klar, velstrukturert og begrunnet
kommentar til et arbeidsdokument eller en
prosjektbeskrivelse.
Jeg kan skrive kritikker av filmer, musikk, teater
stykker, litteratur og radio- eller TV-programmer.
Jeg kan oppsummere faktatekster og litterære
tekster.
Jeg kan beskrive egne opplevelser på en slik måte
at språket flyter godt, og bruke passende stil og
sjanger.
Jeg kan uttrykke meg klart og strukturert i formelle
brev om komplekse saksforhold, for eksempel i
søknader, klager, tilbud eller rapporter.
Jeg kan uttrykke meg med ironi, tvetydighet og
humor.
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