REFERAT 2014
Bestått, B2 (÷)

I
Formidling

II
Innhold

Tekstoppbygging

III
Språk

Ord og
uttrykk

Godt bestått, C1 (÷)

Helhetsinntrykk: Man får et relativt
klart inntrykk av hovedinnholdet i
intervjuet ved å lese referatet.

Helhetsinntrykk: Man får et
klart inntrykk av hovedinnholdet i
intervjuet ved å lese referatet.

Sjanger: Kandidaten behersker
referatsjangeren relativt godt.

Sjanger: Kandidaten behersker
referatsjangeren godt.

Momenter: De fleste momentene er
riktig gjengitt. De resterende er enten
utelatt, galt eller svært upresist gjengitt.

Momenter: Momentene er riktig
gjengitt. En og annen liten glipp kan
forekomme.

Struktur: Innholdet er stort sett godt
organisert.

Struktur: Innholdet er godt
organisert.

Sammenheng:
Teksten har relativt god sammenheng,
bl.a. pga. bindeord og andre
tekstbindende elementer. Noen steder
kan det være noe uklar sammenheng
mellom tekstdeler.

Sammenheng:
Teksten har god sammenheng, bl.a.
pga. god bruk av varierte bindeord og
andre tekstbindende elementer.

Grunnleggende ordforråd:
Kandidaten bruker stort sett vanlige ord
og uttrykk riktig.

Grunnleggende ordforråd:
Kandidaten bruker vanlige ord og
uttrykk riktig.

Utbygd ordforråd:
Kandidaten bruker en del mindre vanlige
ord og uttrykk. Det vil fremdeles
forekomme feil ordvalg når han/hun skal
formulere mer komplekse resonnementer
eller uttale seg om lite kjente emner,
men det er tydelig hva kandidaten prøver
å uttrykke.

Utbygd ordforråd:
Kandidaten har et bredt ordforråd, en
relativt idiomatisk ordbruk og viser
god leksikalsk presisjon. En og annen
glipp kan forekomme.

Grunnleggende strukturer:
Kandidaten viser godt grep om
grunnleggende syntaks og morfologi,
selv om noen feil kan forekomme.

Grunnleggende strukturer:
Kandidaten behersker grunnleggende
syntaks og morfologi. Kun en og
annen glipp vil forekomme.

Komplekse strukturer:
Kandidaten bruker ulike typer
leddsetninger og utbygde fraser. Til tross
for feil er det tydelig hva kandidaten
prøver å uttrykke.

Komplekse strukturer:
Kandidaten bruker ulike typer
leddsetninger og utbygde fraser på en
god/naturlig måte. Grammatikken er
stort sett korrekt, også i komplekse
strukturer.

Rettskriving og tegnsetting er i stor grad
korrekt.

Rettskriving og tegnsetting er
korrekt, men en og annen glipp vil
kunne forekomme.

Grammatikk

Rettskriving
og tegnsetting

For å få Bestått sammenlagt, må kandidaten ha Bestått på alle de tre hoveddelene. (Kandidaten kan ha Ikke bestått på ett av kriteriene
under Språk, men likevel få Bestått på Språk sammenlagt.)
For å få Godt bestått, må kandidaten ha Godt bestått på punkt I og II, men kan ha Bestått på punkt III, Språk. (Alle kriterier under
Språk må være bestått. )

