
VURDERINGSKRITERIER 
  

 

Fiskå skole |Engelsk  1 

 

ENGELSK 

MÅL FOR FAGET 
 
For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, 
mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre språket. Dette 
betyr å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets lyd-, grammatikk-, 
setnings- og tekstbyggingssystemer. Vi må kunne bruke disse for å lytte, snakke, 
lese og skrive og for å kunne tilpasse språket til et stadig voksende antall emner og 
kommunikasjonssituasjoner. Vi må kunne skille mellom muntlig og skriftlig 
språkføring og formell og uformell språkbruk. Videre må vi kunne ta hensyn til 
kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner når vi bruker språket. 

Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke 
strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av 
kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt Det er også viktig å sette 
egne mål for læringen, finne ut hvordan disse kan nås og vurdere egen språkbruk. 
Å lære engelsk kan gi bedre innsikt i vårt morsmål og i andre språk vi kjenner og 
derfor bli en viktig del av vår utvikling og et betydelig bidrag til tverrspråklighet. 

I tillegg til det at vi lærer språket, skal engelskfaget bidra til innsikt i våre egne og 
andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer. Å lære om den engelsktalende 
verden vil gi et godt grunnlag for å forstå verden omkring oss og utviklingen av 
engelsk som et verdensspråk. Engelskspråklig litteratur, fra barnerim til 
Shakespeare, kan gi leseglede for livet og en dypere forståelse for andre og seg 
selv. Engelske tekster, film, musikk og andre kunstformer kan videre inspirere til 
elevens egen utfoldelse og kreativitet i flere sjangere og medier.  

Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å 
delta i kommunikasjon som er knyttet til personlige, sosiale, litterære og 
tverrfaglige emner. Faget skal gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den 
engelskspråklige verden. Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan 
fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik 
kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende 
perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap. 

 
FORMELL VURDERING 
 
SKRIFTLIG ENGELSK MUNTLIG ENGELSK 
Skriftlig framstillingsevne i ulike sjangere Muntlig aktivitet i timene  
Tema- og prosjektarbeid (etter egne regler) Framføringer/presentasjoner             
 Arbeidsbok 

 Grammatikkprøver 
 Fordypning/særemne 
 Skriftlige prøver i muntlig pensum 

 Leseferdighet 
 Sjangerprøver 

 Tekstforståelse og diskusjoner 
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ENGELSK 

KARAKTER VURDERINGSKRITERIER ENGELSK SKRIFTLIG 

 

6 

5 

 
Kommuniserer godt og i samsvar med oppgavens intensjon. 
God mottakerbevissthet. 
God evne til å bygge opp teksten etter kravene i de ulike sjangrene.  
Stor innlevelsesevne og språklig kreativitet.  
God tematisk sammenheng. 
Godt, variert og personlig språk med god tekstbinding. 
Bruker virkemidler på en bevisst måte. 
Høyt kunnskapsnivå og evne til refleksjon og argumentasjon i sakprega 
tekster. 
God evne til å formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterære tekster.  
Variert ordforråd med få ortografiske/grammatikalske feil, god flyt i språket 
 
Det som hever en tekst til 6, er at innhold, oppbygging og språk fungerer i 
et samspill. Teksten utmerker seg ved refleksjon, forståelse og kreativitet. 
 

 

4 

3 

 
Kommuniserer, i samsvar med oppgavens intensjon. 
Har mottakerbevissthet. 
Evner å bygge opp teksten etter kravene i de ulike sjangrene.  
Har tematisk sammenheng. 
Sammenhengende, godt strukturert skriftlig framstilling. 
Har et forståelig språk med fin flyt og god setningsoppbygging. 
Noe evne til argumentasjon og refleksjon i sakprega tekster. 
Kan formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterære tekster. 
Til dels et variert ordforråd med en del ortografiske/grammatikalske feil. 
 
Tilfredsstiller de viktigste formelle kravene til rettskriving og tegnsetting. 
Innenfor dette karakterområdet vil det være tekster med et stort spenn 
både innholdsmessig, strukturelt og språklig.  
 

 

2 

 
Kommuniserer til en viss grad. Ofte uklart svar på oppgaven. 
Dårlig mottakerbevissthet. Viser noe kunnskap. 
En viss evne til å formidle følelser og opplevelser. 
Gjør lite bruk av mulighetene som sjangeren byr på. 
Uklart språk og dårlig setningsoppbygging. 
Ordforråd med mange ortografiske/grammatikalske feil. 
 

 

1 

 
Kommuniserer ikke. Ingen sammenhengende enhet. 
Ikke i samsvar med oppgavens intensjon. Mange formelle feil. 
 
Dårlig ortografi og tegnsetting resulterer ikke nødvendigvis i karakteren 1 
dersom teksten ellers kommuniserer. 
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ENGELSK 

KARAKTER VURDERINGSKRITERIER ENGELSK MUNTLIG 

 

6 

5 

 

Stor grad av muntlig aktivitet i timene og viser stor interesse for faget.  
Svært god orden og oversikt i arbeidsboka. 
Forstår svært godt muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner. 
Svært god til å lese og drøfte litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, 
roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. 
 

Kan vurdere egne og andres framføringer. 
Kan samtale om fagstoffet på en måte som virker gjennomtenkt og 
reflektert.  
Svært gode resultater på fagprøver. 
 

Har et meget stort ordforråd. Svært god oppfattelse av informasjon og 
instruksjon. Evne til aktiv lytting. 
Snakker med tydelig uttale, god intonasjon, flyt og sammenheng.  
Leser med god flyt, god intonasjon og svært tydelig uttale. 
 

Kan referere fra og reflektere over gjennomgått lærestoff.  
Initiativ til å arbeide med tilleggsstoff.  

 

4 

3 

 

Eleven er som regel aktiv i timene, men tidvis passiv.  
God orden og oversikt i arbeidsboka. 
Forstår delvis muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner. 
Leser og kan delvis drøfte litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, 
roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. 
 

Klarer ikke helt å vurdere egne og andres framføringer. 
Gjenforteller lærestoffet korrekt. 
Har varierende resultater på fagprøver. 
 

Har et middels ordforråd. God oppfattelse av informasjon og instruksjon.  
Delvis evne til aktiv lytting. Litt nysgjerrig. 
Snakker med delvis tydelig uttale, delvis god intonasjon, delvis flyt og 
sammenheng. Leser med god flyt, men manglende intonasjon og uttale.  
 

Kan delvis referere fra og reflektere over gjennomgått lærestoff.  
 

2 

1 

 

Eleven er passiv og viser liten eller ingen faglig interesse. 
Det er dårlig orden i arbeidsboka. 
Har problemer med å forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke 
ulike emner. 
Sliter med å lese og drøfte litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, 
roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. 
 

Klarer ikke å vurdere egne og andres framføringer. 
Viser lite kunnskap på fagprøver. 
 

Har et lite ordforråd, dårlig oppfattelse av instruksjon. 
Eleven er ingen aktiv lytter.  
Snakker med utydelig uttale, dårlig intonasjon, liten flyt og sammenheng.  
Kan ikke stille spørsmål.  
Leser med dårlig flyt med manglende intonasjon og uttale.  
 

Kan ikke reflektere over gjennomgått lærestoff. 
 


