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Kan uden besvær forstå næsten alt hvad han/hun læser eller hører. Kan opsummere
informationer og argumenter fra både mundtlige og skrevne kilder og gengive disse
på en sammenhængende måde.
Kan udtrykke sig spontant, meget flydende og præcist, med evne til at gennemskue
betydningsnuancer selv i komplekse sammenhænge.
Kan forstå og gennemskue et bredt udvalg af længere, krævende tekster. Kan
udtrykke sig flydende og spontant uden alt for synligt at lede efter ordene. Kan bruge
sproget effektivt og nuanceret i såvel sociale, som studiemæssige og professionelle
sammenhænge.
Kan udtrykke sig klart og velstruktureret om komplekse emner, samt benytte
sproglige redskaber, der sikrer sammenhæng og overblik i det han/hun vil udtrykke.
Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner,
herunder faglige diskussioner inden for et for han/hende kendt fagområde. Kan indgå
i samtale med ’native speakers’ med så meget fluency og spontanitet, at samtalen
ikke bliver anstrengende for nogen af parterne.
Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner, fremsætte sin mening
om dagsaktuelle begivenheder samt udtrykke fordele og ulemper, når han/hun skal
forholde sig til forskellige problemstillinger.
Kan forstå hovedpunkterne i en klar fremstilling om dagligdags forhold, som man
støder på i forbindelse med arbejde, skole, fritidsaktiviteter, mv. Kan håndtere de
fleste situationer, som kan forudses i forbindelse med at rejse i et land, hvor sproget
tales.
Kan producere en enkel, sammenhængende tekst om dagligdags emner, og emner
som har han/hendes specielle interesse. Kan redegøre for en oplevelse, en
begivenhed, for personlige drømme og mål, samt kort fremføre begrundelser og
forklaringer i forbindelse med et personligt projekt.
Kan forstå sætninger og ofte anvendte udtryk, der omhandler vigtige, relevante
dagligdags områder fx basale oplysninger om sig selv og sin familie, om indkøb,
omgivelser og arbejde). Kan kommunikere om enkle og dagligdags emner, der kun
kræver en enkel og direkte udveksling af information. Kan med enkle udtryk beskrive
hans/hendes baggrund og nærmiljø samt udtrykke umiddelbare behov.
Kan forstå og bruge almindelige, enkle dagligdags udtryk til at få opfyldt helt
konkrete kommunikationsbehov. Kan præsentere sig selv eller andre, kan både stille
og besvare spørgsmål om personlige forhold, som fx hvor han/hun bor, mennesker
han/hun kender eller ting, som han/hun har. Kan indgå i en enkel samtale, hvis den
anden part taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at hjælpe.
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