
SKRIFTLIG PRODUKSJON 2015 
 

 Bestått, B2 (÷) Godt bestått, C1 (÷) 
 

Formidling 

 

 

Presentasjon av emnet: 
Emnet er relativt saklig og tydelig presentert. 
 

Argumentasjon: 
Kandidaten formidler klart egne synspunkter 

og underbygger disse med argumenter. 

Argumentasjonen kan være noe uklar enkelte 

steder. 

 

 

Presentasjon av emnet: 
Emnet er saklig og presist presentert og 

relevante hovedpunkter fremheves.  
 

Argumentasjon: 

Kandidaten formidler klart egne 

synspunkter, underbygger disse med 

relevante argumenter og utdyper 

argumentene.  

 

Tekstoppbygging 

 

 

Struktur: 

Deler av innholdet er godt organisert. 

Teksten har en relativt klar utvikling, selv om 

det kan være noen gjentakelser og/eller 

overflødige deler.  
 

Sammenheng: 

Teksten har relativt god sammenheng, bl.a. 

pga. bindeord og andre tekstbindende 

elementer. Noen steder kan det være noe uklar 

sammenheng mellom tekstdeler. 

 

Struktur: 

Innholdet er godt organisert. 

Teksten har en klar utvikling, med få 

gjentakelser og overflødige deler.  

 

 

Sammenheng: 

Teksten har god sammenheng, bl.a. pga. 

god og variert bruk av bindeord og andre 

tekstbindende elementer. 

 

Ord og uttrykk 
 

Grunnleggende ordforråd: 

Kandidaten bruker stort sett vanlige ord og 

uttrykk riktig. 
 

Utbygd ordforråd: 
Kandidaten bruker en del mindre vanlige ord 

og uttrykk. Det vil fremdeles forekomme feil 

ordvalg når hun/han skal formulere mer 

komplekse resonnementer eller uttale seg om 

lite kjente emner, men det er tydelig hva 

kandidaten prøver å uttrykke. 

 

Grunnleggende ordforråd: 

Kandidaten bruker vanlige ord og 

uttrykk riktig. 

 

Utbygd ordforråd: 
Kandidaten har et bredt ordforråd, en 

relativt idiomatisk ordbruk og viser god 

leksikalsk presisjon. En og annen glipp 

kan forekomme. 

 

Grammatikk 

 

 

Grunnleggende strukturer: 

Kandidaten viser godt grep om grunnleggende 

syntaks og morfologi, selv om noen feil kan 

forekomme. 
 

Komplekse strukturer: 

Kandidaten bruker ulike typer leddsetninger og 

utbygde fraser. Til tross for feil er det tydelig 

hva kandidaten prøver å uttrykke. 

 

 

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 på en 

god/naturlig måte. Grammatikken er 

stort sett korrekt, også i komplekse 

strukturer. 

 

Rettskriving og 

tegnsetting 

 

Rettskriving og tegnsetting er i stor grad 

korrekt.  

 

 

Rettskriving og tegnsetting er korrekt, 

men en og annen glipp vil kunne 

forekomme. 

 

For å få Bestått sammenlagt, må kandidaten ha Bestått på alle kriteriene.  

 

For å få Godt bestått sammenlagt, må kandidaten ha Godt bestått på alle kriteriene. 


