Veiledning for utfylling av Europass språkpass

Før du begynner: generelle anbefalinger
Europass språkpass er en standardisert mal for presentering av dine språkkunnskaper, ved hjelp av det felles
europeiske rammeverket for språk. Det er et selvvurderingsverktøy, hvor du kan dokumentere din språkkunnskap
og dine erfaringer, og det krever ikke validering. For en offisiell vurdering og sertifisering av ditt språknivå kan du
kontakte et senter for språkvurdering.

1. Følg oppsettet i malen
• Ved hjelp av Europass språkpass kan du presentere dine språkferdigheter og -kvalifikasjoner på en logisk måte:
- personlige opplysninger: etternavn, fornavn, morsmål, andre språk
- for hvert språk som er ført opp:
•

egenvurdering av språkferdigheter;

•

attester og vitnemål;

•

språklig og interkulturell erfaring.

• Ikke gjør noen endringer i overskriftene i teksten.

2. Vær klar og kortfattet
• Et kort overblikk over passet skal være nok til å gi leseren et inntrykk av deg. Derfor bør du:
- bruke korte setninger;
- konsentrere deg om de relevante delene av utdanningen din og erfaringene dine.
• Slett linjer og rubrikker du ikke ønsker å fylle ut. Bruk tabellfunksjonene i tekstbehandlingsprogrammet for å
slette linjer og rubrikker.

3. Vær realistisk i vurderingen av egne kunnskaper og ferdigheter
• Overdrivelser vil som oftest bli gjennomskuet under intervjuer eller i prøveperioden i et eventuelt arbeidsforhold.
• Når du sender det utfylte språkpasset til noen, bør du legge ved en kopi av egenvurderingsskjemaet. Personen
som leser språkpasset vil ikke alltid ha inngående kjennskap til «Europeisk nivå»-inndelingen.

4. Se nøye på hvordan du presenterer ditt språkpass
• Behold samme skrifttype og sideoppsett som i malen.
• Unngå å skrive hele setninger understreket, med fet skrift eller med store bokstaver – det gjør dokumentet tyngre
å lese.
• Skriv ut språkpasset på hvitt papir.

5. Les nøye gjennom når du er ferdig med å fylle ut passet
• Kontrollere at det ikke inneholder stavefeil og at det er klart og logisk formulert.
• Få en annen til å lese gjennom passet for å sikre at innholdet er klart og lettfattelig.
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Språkpass
Alle overskrifter er valgfrie. Slettede overskrifter blir stående tomme.

Oppgi Fornavn Etternavn, f.eks.:
Kajsa Birgitte Haug
Morsmål

Andre språk

Erstatt med morsmål, f.eks.:

Erstatt med andre språk, f.eks.:

Norsk

Spansk, engelsk, tysk

Erstatt med språk, f.eks.:
Spansk
Bruk et felt for hvert av språkene du lister opp under “Andre språk”. For å legge til et felt, bruk “kopier/lim inn” i
tekstbehandlingsprogrammet ditt.

Egenvurdering av språkferdigheter
For hver av de fem rubrikkene (Lytting, Lesing, Interaksjon, Muntlig produksjon, Skrift) angir du ditt ferdighetsnivå ved hjelp av
egenvurderingsskjemaet (ligger som vedlegg lenger bak i dette dokumentet).

Forståelse

Tale

Skrift

Lytting

Lesing

Muntlig interaksjon

Muntlig produksjon

Skrift

Erstatt med
nivå, f.eks.:
A1

Erstatt med
nivå, f.eks.:
A2

Erstatt med
nivå, f.eks.:
B1

Erstatt med
nivå, f.eks.:
C1

Erstatt med
nivå, f.eks.:
C2

Erstatt med navn på nivå,
f.eks.:

Erstatt med navn på nivå,
f.eks.:

Erstatt med navn på nivå,
f.eks.:

Erstatt med navn på nivå,
f.eks.:

Erstatt med navn på nivå,
f.eks.:

Basisbruker

Basisbruker

Selvstendig bruker

Dyktig bruker

Dyktig bruker

* Angi nivå på Common European Framework of Reference (CEFR) om dette er spesifisert på attesten eller
vitnemålet.Det europeiske språkpasset er en del av den europeiske språkpermen som er utarbeidet av Europarådet
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Attester og vitnemål
Før opp språksertifikater, kurs- og eksamensbevis e.l. du har fått. Før opp organisasjonen som har utstedt beviset, dato og
«Europeisk nivå» hvis det er angitt på selve vitnemålet eller eksamensbeviset. Ikke alle språksertifikater har blitt justert etter det felles
europeiske rammeverket, så hvis språknivået ikke står skrevet på sertifikatet eller diplomet, ta kontakt med institusjonen som har
utstedt det.

Tittel

Utstedende organ

Erstatt med navn på attest eller vitnemål, f.eks.:

Erstatt med navnet på institusjonen du har
attesten/vitnemålet fra, f.eks.:

Spansk som fremmedspråk (DELE)

Universitetet i Salamanca (Spania)

Dato

Nivå*

Erstatt med
utstedelsesdato,
f.eks.:

Erstatt med
nivå, f.eks.:
B1

2009

Språklig og interkulturell erfaring
Her fører du opp de viktigste erfaringene du har med språket og den kulturen språket er en del av. Opplysningene skal underbygge
og forklare hvordan du har oppnådd det språklige nivået du befinner deg på. Erfaringene kan stamme fra familien (f.eks. gjennom
kontakt med spansktalende slektninger), fra arbeid (f.eks. gjennom kontakt med spansktalende kunder eller gjennom en
praksisperiode i et firma i Spania), eller fra utdanning, osv.

Beskrivelse
Har brukt språk pga. studier eller opplæring / Har brukt språk på jobben / Har brukt språk
på utenlandsreise eller mens jeg bodde i utlandet/ Har formidlet mellom språk (slett
erfaringer som ikke er relevante eller erstatt med din egen tekst): Erstatt med beskrivelse av
erfaring f.eks.:
Har brukt språk på utenlandsreise eller mens jeg bodde i utlandet: Skoleutveksling i Bilbao:
bodde en måned i en spansktalende familie
Har brukt språk på utenlandsreise eller mens jeg bodde i utlandet: Lange ferieopphold i
Spania i mange år
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Oppgi datoer (fra - til), f.eks.:

Juni 2005

2006 – I dag
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Forståelse

Europeiske rammeverket for språk - Egenvurderingsmatrise
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Basisbruker

Basisbruker

Selvstendig bruker

Selvstendig bruker

Dyktig bruker

Dyktig bruker

Jeg kan kjenne igjen vanlige ord og
svært enkle uttrykk som angår meg
selv, min familie og mine nære
omgivelser når man snakker
langsomt og tydelig.

Jeg kan forstå vanlige ord og
ytringer knyttet til områder av
umiddelbar personlig betydning
(f.eks. svært enkel informasjon
som gjelder meg selv, min familie,
mitt nærmiljø, innkjøp og
arbeidsliv). Jeg kan oppfatte
hovedinnholdet i enkle, korte og
tydelige beskjeder og meldinger.

Jeg kan forstå hovedinnholdet i klar,
standard tale om kjente emner knyttet
til bl.a. arbeid, skole og fritid. Jeg kan
forstå hovedinnholdet i mange radioog TV-programmer om aktuelle saker
eller om emner som er av personlig
eller faglig interesse for meg, når det
snakkes relativt langsomt og tydelig.

Jeg kan forstå lengre
sammenhengende tale og foredrag
og følge komplekse
argumentasjonsrekker når emnet er
forholdsvis kjent. Jeg kan forstå de
fleste nyhets- og
aktualitetsprogrammer på TV. Jeg
kan forstå de aller fleste filmer der
det brukes standard tale.

Jeg kan forstå sammenhengende
tale også når den ikke er tydelig
strukturert, og når sammenhenger
er underforståtte og ikke kommer
tydelig fram. Jeg kan forstå TVprogrammer og filmer uten altfor
store anstrengelser.

Jeg forstår uten problemer alle
former for muntlig språk både i det
virkelige liv og i media, også når
morsmålsbrukeren snakker i et
naturlig og hurtig tempo, dersom jeg
får litt tid til å gjøre meg kjent med
dialekten.

Jeg kan forstå kjente navn, ord og
svært enkle setninger, for eksempel
i annonser, på plakater eller i
kataloger.

Jeg kan lese svært korte, enkle
tekster. Jeg kan finne spesifikke,
forutsigbare opplysninger i enkel,
dagligdags informasjon som
reklame, brosjyrer, menyer og
rutetabeller. Jeg kan forstå korte,
enkle, personlige brev.

Jeg kan forstå tekster der språket i
stor grad er preget av vanlige,
dagligdagse ord og uttrykk eller
vanlige ord knyttet til arbeidet mitt.
Jeg kan forstå personlige brev med
beskrivelser av hendelser, følelser og
ønsker.

Jeg kan lese artikler og rapporter
om aktuelle problemstillinger, der
forfatteren gir uttrykk for bestemte
holdninger eller synspunkter. Jeg
kan forstå prosalitteratur fra vår
egen tid.

Jeg kan forstå lange, komplekse
faktatekster og skjønnlitterære
tekster, og legge merke til trekk
som er typiske for ulike stilnivåer.
Jeg kan forstå fagartikler og lengre,
tekniske instruksjoner selv når de
ligger utenfor mitt felt.

Jeg leser uten problemer praktisk talt
alle former for tekst, inkludert tekster
om abstrakte emner og tekster som
er komplekse når det gjelder språk
eller struktur, som instruksjoner,
fagartikler og litterære verk.

Jeg kan delta i en samtale på en
enkel måte hvis samtalepartneren
er villig til å gjenta, omformulere,
snakke langsomt og hjelpe meg å
formulere meg. Jeg kan stille og
svare på enkle spørsmål knyttet til
umiddelbare behov eller til svært
kjente emner.

Jeg kan delta i enkle og
rutinepregede samtalesituasjoner
som innebærer enkel og direkte
utveksling av informasjon om
kjente emner og aktiviteter. Jeg
kan bruke og forstå vanlige
høflighetsfraser, men forstår som
regel ikke nok til å holde samtalen
gående.

Jeg kan klare meg språklig i de fleste
situasjoner som kan oppstå når jeg
reiser i et område der språket
snakkes. Jeg kan uforberedt delta i
samtaler om kjente emner, emner av
personlig interesse eller som er viktige
i dagliglivet (f.eks. familie, hobby,
arbeid, reise, aktuelle hendelser).

Jeg kan bruke språket så flytende
og spontant at samtaler med
morsmålsbrukere ikke byr på
særlige problemer. Jeg kan delta
aktivt i diskusjoner i kjente
sammenhenger, og jeg kan uttrykke
og begrunne synspunktene mine.

Jeg kan uttrykke meg flytende og
spontant uten at det i særlig grad
merkes at jeg leter etter
uttrykksmåter. Jeg kan bruke
språket fleksibelt og effektivt både i
sosiale og faglige sammenhenger.
Jeg kan formulere idéer og
meninger presist og forholde meg
til samtalepartnere på en
hensiktsmessig måte.

Jeg kan uten anstrengelse delta i
alle former for samtale og diskusjon
og har god kjennskap til faste uttrykk
og alminnelige talemåter. Jeg kan
uttrykke meg flytende og formidle
finere meningsnyanser på en presis
måte. Hvis jeg får et språklig
problem, kan jeg omformulere meg
slik at det nesten ikke merkes.

Jeg kan bruke enkle uttrykk og
setninger for å beskrive stedet der
jeg bor og mennesker jeg kjenner.

Jeg kan bruke en rekke uttrykk og
setninger for på en enkel måte å
beskrive familie og andre
mennesker, boforhold, min
utdanningsbakgrunn og min
nåværende eller tidligere jobb.

Jeg kan gi en enkel,
sammenhengende framstilling av
hendelser, erfaringer, drømmer, håp
og planer. Jeg kan kort forklare og
begrunne mine meninger og planer.
Jeg kan fortelle en historie eller
gjenfortelle handlingen i en bok eller
film og beskrive reaksjonene mine.

Jeg kan gi klare og detaljerte
beskrivelser innenfor et vidt spekter
av emner knyttet til mitt
interessefelt. Jeg kan forklare et
synspunkt på en gitt problemstilling
og gjøre rede for fordeler og
ulemper ved ulike alternativer.

Jeg kan gi klare og detaljerte
beskrivelser av komplekse emner
der jeg trekker inn delmomenter,
utdyper enkelte punkter og runder
av med en passende konklusjon.

Jeg kan beskrive, drøfte og
argumentere på en klar og flytende
måte, bruke et språk og en stil som
passer i sammenhengen, og
strukturere det jeg sier på en
hensiktsmessig og logisk måte slik at
den som lytter, kan legge merke til
og huske viktige poenger.

Jeg kan skrive et enkelt postkort,
f.eks. et julekort. Jeg kan fylle ut
skjemaer med personlige
opplysninger, som navn, nasjonalitet
og adresse.

Jeg kan skrive korte, enkle notater
og beskjeder. Jeg kan skrive et
svært enkelt personlig brev, f.eks.
et takkebrev.

Jeg kan skrive en enkel og
sammenhengende tekst om
dagligdagse emner eller om emner
som berører meg personlig. Jeg kan
skrive personlige brev og beskrive
opplevelser og inntrykk.

Jeg kan skrive klare, detaljerte
tekster om et vidt spekter av emner
knyttet til mine interesser. Jeg kan
skrive en sammenhengende
framstilling eller rapport for å
formidle informasjon eller
argumentere for eller imot et
bestemt synspunkt. Jeg kan skrive
brev som tydelig viser hvilken
betydning visse hendelser og
erfaringer har for meg.

Jeg kan skrive klare og strukturerte
tekster og gi uttrykk for mine
synspunkter på en utfyllende måte.
Jeg kan skrive om komplekse
emner (i brev, rapporter, artikler
eller essays) og understreke hva
jeg mener er de viktigste punktene.
Jeg kan velge en stil som passer til
den som skal lese teksten.

Jeg kan skrive klare tekster med god
flyt i en passende stil. Jeg kan skrive
komplekse brev, rapporter og artikler
der jeg legger fram en sak med en
hensiktsmessig og logisk struktur
som hjelper mottakeren å legge
merke til og huske viktige poenger.
Jeg kan skrive sammendrag og
anmeldelser både av faglige og
litterære arbeider.

Lytting

Lesing

Tale

Muntlig
interaksjon

Skrift

Muntlig
produksjon

Skrift
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