
Meland ungdomsskule 

Vurderingskriterier etter 8.-10. trinn, norsk muntlig 

Vurderingene blir gjort utfra skriftlige og muntlige prøver, innleveringer, fremføringer, samtaler og 

diskusjon, og andre arbeid og aktiviteter. 

Karakteren 2: Eleven… Karakterene 3 og 4: Eleven… Karakterene 5 og 6: Eleven… 

- gjengir noe kunnskap, 

forteller om og uttrykker 

egne meninger om tekster og  

enkelte faglige emner i ulike 

situasjoner 

- viser kunnskap, forklarer og 

reflekterer over tekster og 

faglige emner i ulike situasjoner 

- bruker relevant kunnskap, 

utdyper og reflekterer på  

selvstendig grunnlag over 

tekster og faglige emner på 

varierte måter 

- gjengir innhold og gir 

eksempler på enkelte sider 

ved tekster, forklarer noen 

virkemidler 

 

- gjengir innhold, sammenlikner 

og reflekterer over enkelte sider 

ved tekster, forklarer og har en 

begrunnet mening om 

virkningen av noen virkemidler 

 

- gjengir innhold, analyserer, 

tolker og sammenlikner  

tekster ut fra ulike innfalls-

vinkler, forklarer bruken  

av virkemidler og funksjonen(e) 

de har 

- presenterer noe fagstoff på 

en forståelig måte og kan 

bruke enkelte 

presentasjonsverktøy 

 

- presenterer ulikt fagstoff 

tilpasset situasjon, mottaker og 

medium og kan bruke  

ulike presentasjonsverktøy  

 

- presenterer relevant og 

variert fagstoff på en  

selvstendig måte, tilpasset 

situasjon, mottaker og  

medium og kan bruke 

fornuftige presentasjons-

verktøy 

- finner og gjengir 

informasjon fra enkelte 

kilder 

 

- finner og bruker relevant 

informasjon fra ulike kilder og 

begrunner valg av kildene 

- finner, reflekterer over og 

bruker relevant informasjon 

fra et utvalg av kilder på en 

fornuftig og kritisk måte 

- gir tilbakemeldinger og 

begrunner til en viss grad 

egne meninger om eget og 

andres arbeid 

- gir begrunnede 

tilbakemeldinger og vurderer 

sider ved eget og andres arbeid 

- gir konstruktive tilbake-

meldinger på andres arbeid og 

vurderer eget og andres arbeid  

- lytter og deltar til en viss 

grad i samtaler og diskus-

joner, gir innspill og egne 

meninger 

 

- lytter, deltar i samtaler og 

diskusjoner med  

begrunnede meninger 

- lytter til andres meninger, 

vurderer og imøtegår 

argumenter, deltar i samtaler 

og diskusjoner og bruker saklig 

og begrunnet argumentasjon 

- bruker et forståelig språk 

og enkelte begrep fra 

grammatikk og tekst-

kunnskap 

- bruker et variert språk og 

enkelte begrep fra  

grammatikk og tekstkunnskap 

 

- bruker et presist språk hvor 

begrep fra grammatikk og  

tekstkunnskap inngår i ulike  

situasjoner 

 


