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Kjennetegn på måloppnåelse 2015              Stavanger Kommune 

Engelsk Skriftlig 

Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne 

 velge og bruke ulike lese- og 
skrivestrategier tilpasset formålet 

 forstå og bruke et generelt 
ordforråd knyttet til forskjellige 
emner 

 vise evne til å skille mellom 
positivt og negativt ladede uttrykk 
som refererer til enkeltindivider 
og grupper av mennesker 

 forstå hovedinnhold og detaljer i 
selvvalgte tekster 

 lese, forstå og vurdere ulike typer 
tekster av varierende omfang om 
forskjellige emner  

 bruke egne notater og forskjellige 
kilder som grunnlag for skriving 

 skrive ulike typer tekster med 
struktur og sammenheng 

 bruke sentrale mønstre for 
rettskriving, ordbøyning, setnings- 
og tekstbygging i produksjon av 
tekst 

 bruke digitale verktøy og 
formkrav for 
informasjonsbehandling, 
tekstproduksjon og 
kommunikasjon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy 
 
 
 

Viser evne til å analysere, reflektere og tolke muntlige og skriftlige tekster. 
Analyserer, reflekterer over og begrunner egne valg og mening. 
Viser evne til å argumentere gjennom bruk av sitater, statistikk, eksempler, grafiske framstillinger, 
sammenligning og / eller differensierer, o. l. 
Har en velutviklet idiomatisk og grammatisk språkbruk, som gir meget god flyt og oppbygging på setningsnivå.  
Har et modent, avansert, presist og variert ordforråd, samt en meget god bruk av tekstbindingsord, som 
skaper god tekstflyt. 
Har evne til å strategisk velge passende sjangre i forhold til alle gitte oppgaver. 
Bruker relevante virkemidler i forhold til alle gitte oppgaver. 
Har ryddig og logisk struktur med riktig avsnittsbruk, som skaper meget god sammenheng i teksten. 
Er meget mottakerbevisst.  
Viser evne til å reflektere rundt ulike kulturelle særtrekk og synliggjør gode kunnskaper om språkområdet. 
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Viser evne til å analysere og reflektere over muntlige og skriftlige tekster. 
Analyserer, reflekterer over og delvis begrunner egne valg og mening. 
Viser evne til å argumentere gjennom bruk av sitater, eksempler, sammenligning og / eller differensierer, o. l. 
Har en utviklet idiomatisk og grammatisk språkbruk, som gir god flyt og oppbygging på setningsnivå. 
Har et modent og variert språk og ordforråd, samt en god bruk av tekstbindingsord, som skaper god tekstflyt.  
Har evne til å velge passende sjangre i forhold til fleste gitte oppgaver. 
Bruker virkemidler i forhold til de fleste gitte oppgaver. 
Har ryddig og logisk struktur med riktig avsnittsbruk, som skaper god sammenheng i teksten. 
Er mottakerbevisst.  
Viser evne til å forklare ulike kulturelle særtrekk og synliggjør gode kunnskaper om språkområdet. 
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Middels 
 
 
 
 
 

Kan reflektere noe over muntlig og / eller skriftligtekster.  
Kommuniserer egne valg og meninger, og kan forklare dem. 
Viser evne til å sammenligne og differensiere. 
Viser kunnskap om grammatisk og idiomatisk språkbruk, og benytter tilpasset språk i sjanger i egenproduserte 
tekster.  
Har et godt ordforråd og bruker tekstbindingsord, som skaper flyt i egenproduserte tekster.  
Kan velge en passende sjanger i forhold til noen gitte oppgaver. 
Bruker virkemidler i noen av de gitte oppgavene. 
Har ryddig og logisk struktur med riktig avsnittsbruk, som skaper sammenheng i teksten. 
Er delvis mottakerbevisst.  
Viser kunnskaper om kultur, samfunn og litteratur i engelskspråklige land.   
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 kjenne til personvern og 
opphavsrett, og velge, og bruke 
innhold fra forskjellige kilder på 
en etterprøvbar måte 

 drøfte levesett og omgangsformer 
i Storbritannia, USA, andre 
engelskspråklige land og Norge 

 gjøre rede for trekk ved historie 
og geografi i Storbritannia og USA 

 drøfte ulike typer 
engelskspråklige litterære tekster 
fra engelskspråklige land 

 beskrive og reflektere over 
situasjonen til urfolk i 
engelskspråklige land 

 samtale om og formidle aktuelle 
og faglige emner 

 
 
Middels 

Kommuniserer egne valg og meninger, og kan delvis forklare dem. 
Kan sammenligne og differensiere noe. 
Viser varierende språkbruk, grammatikk og rettskriving, og har noen evne til å tilpasse språket til sjanger i 
egenproduserte tekster.  
Har enkelt ordforråd og bruker noen tekstbindere.  
Har noe struktur og kan bruke avsnitt. 
Kan anvende enkel informasjon i muntlige og skriftlige tekster. 
Har varierende kunnskaper om kultur, samfunn og litteratur i engelskspråklige land.   
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
Lav 

Bruker delvis norsk setningsstruktur og grammatikk. 
Har enkel grammatikk og enkel setningsoppbygging på engelsk. 
Kan tidvis gjøre seg forstått på engelsk.  
Klarer å bruke de aller enkleste ord og uttrykk.   
Kan bruke enkle nye ord og uttrykk i skriftlig tekst.  
Produserer enkle eller ufullstendige setninger.  
Viser enkelt innhold i egenproduserte tekster.  
Forstå noen ord og uttrykk i muntlige og skriftlige tekster. 
Kan identifisere de største engelskspråklige land. Kjenner til enkle kulturtrekk i engelskspråklige land. 
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Bruker norsk setningsstruktur og grammatikk. 
Kan skrive enkle ord.  
Bruker et enkelt språk.  
Viser manglende tegnsetting.  
Mangler struktur. 
Gjenkjenner noen ord i muntlige og skriftlige tekster. 
Kan identifisere enkelte kulturelle særtrekk i engelskspråklige land, men mangler språk for å uttrykke dette på 
engelsk. 
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Kjennetegn på måloppnåelse 2015              Stavanger Kommune 

Engelsk Muntlig 

Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne 

 forstå og bruke et generelt 
ordforråd knyttet til forskjellige 
emner 

 vise evne til å skille mellom 
positivt og negativt ladede 
uttrykk som refererer til 
enkeltindivider og grupper av 
mennesker 

 uttrykke seg med flyt og 
sammenheng tilpasset formål 
og situasjon 

 uttrykke og begrunne egen 
mening om forskjellige emner 

 innlede, holde i gang og 
avslutte samtaler om 
forskjellige emner ved å stille 
spørsmål og følge opp innspill 

 bruke sentrale mønstre for 
uttale, intonasjon, ordbøyning 
og ulike setningstyper i 
kommunikasjon  

 forstå og bruke ulike uttrykk for 
tall og andre data i 
kommunikasjon 

 drøfte levesett og 
omgangsformer i Storbritannia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høy 
 
 
 

Gir respons, forklarer og argumenterer for sin påstand og mening. 
Tar egne spontane og bevisste valg underveis i samtalen. 
Analyserer, reflekterer over og begrunner egne valg.  
Starter, stiller spørsmål underveis og holder i gang en samtale.  
Viser en velutviklet idiomatisk og grammatisk språkbruk, tilpasset språk i sjanger og situasjon.  
Har et meget presist, modent og variert ordforråd og har en veldig god flyt i samtalen.  
Viser god kunnskap om intonasjon og uttale i samtale og samhandling med andre. 
Gjør en variert og kritisk bruk av kilder og hjelpemidler som bakgrunn for presentasjon og samtale.  
Viser evne til å analysere, reflektere og tolke grafiske fremstillinger, og se disse i en sammenheng. 
Viser evne til å reflektere rundt ulike kulturelle særtrekk og synliggjør gode kunnskaper om 
språkområdet. 
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Gir respons, forklarer og kommenterer sin påstand og mening. 
Tar egne spontane valg underveis i samtalen. 
Kommuniserer, reflekterer over og delvis begrunner egne valg. 
Stiller spørsmål underveis og holder i gang en samtale.  
Viser en utviklet idiomatisk og grammatisk språkbruk, tilpasset språk i sjanger og situasjon. 
Har et presist, modent og variert ordforråd og har en god flyt i samtalen.  
Viser kunnskap om intonasjon og uttale i samtale og samhandling med andre. 
Gjør en variert bruk av kilder og hjelpemidler som bakgrunn for presentasjon og samtale.  
Viser evne til å reflektere og tolke grafiske fremstillinger, og se disse i en sammenheng. 
Viser evne til å forklare ulike kulturelle særtrekk og synliggjør gode kunnskaper om språkområdet. 
 

5 

 
 
 
Middels 
 
 
 
 
 

Gir respons og kommenterer sin påstand eller mening. 
Tar noen egne valg underveis i samtalen. 
Kommuniserer egne valg og kan delvis forklare dem. 
Kan holde i gang en samtale. 
Har et stort sett klar, presis og relevant språkbruk, tilpasset sjanger og situasjon. 
Har et variert språk og ordforråd som skaper god flyt i samtalen.  
Viser evne til å bruke nye ord og uttrykk i talespråket.  
Viser varierende evne til å bruke kilder og hjelpemidler som bakgrunn for presentasjon og samtale.  
Kan tolke grafiske fremstillinger og se disse i en sammenheng. 
Viser kunnskaper om kultur, samfunn og litteratur i engelskspråklige land.   
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USA, andre engelskspråklige 
land og Norge 

 gjøre rede for trekk ved historie 
og geografi i Storbritannia og 
USA 

 drøfte ulike typer 
engelskspråklige litterære 
tekster fra engelskspråklige land 

 beskrive og reflektere over 
situasjonen til urfolk i 
engelskspråklige land 

 lage, formidle og samtale om 
egne tekster inspirert av 
engelskspråklig litteratur, film 
og kulturelle uttrykksformer 

 samtale om og formidle 
aktuelle og faglige emner 

 kommentere eget arbeid med å 
lære engelsk 

 
 
 
Middels 
 
 
 
 

Gir noe respons på spørsmål. 
Kan delvis ha en dialog. 
Har noe kunnskap om forskjellige emner. 
Varierende språkbruk, grammatisk og kommunikasjonsmessig.  
Har varierende evne til å tilpasse språket til sjanger og situasjon.  
Viser evne til å kunne bruke enkelte nye ord og uttrykk i talespråket.  
Enkel og ukritisk bruk av kilder og hjelpemidler.   
Kan hente ut informasjon fra enkle grafiske fremstillinger. 
Varierende kunnskaper om kultur, samfunn og litteratur i engelskspråklige land.   
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Lav 

Gir kort og enkel respons. 
Har ikke kunnskap og / eller språk for å holde i gang en dialog.  
Bruker delvis norsk setningsstruktur og grammatikk. 
Har enkel grammatikk og enkel setningsoppbygging på engelsk. 
Kan til tider gjøre seg forstått på engelsk.  
Kan de aller enkleste ord og uttrykk.   
Kan bruke enkle nye ord og uttrykk i talespråket.  
Kan ikke tolke en grafisk framstilling.  
Kan identifisere de største engelskspråklige land. Kjenner til enkle kulturtrekk i engelskspråklige land. 
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Forstår få stilte spørsmål. 
Svarer «yes» eller «no», o. l.  
Må ha hjelp på norsk for å komme videre. 
Gjenkjenner enkle nye ord.  
Kan se at det er en grafisk fremstilling. 
Kan identifisere enkelte kulturelle særtrekk i engelskspråklige land, men mangler språk for å uttrykke 
dette på engelsk. 
 

1 

 


