
 

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER  
- med rom for alle og blikk for den enkelte 

 
 

Post- og besøksadresse Telefon 38 07 48 40  Hjemmeside 
Møllevannsveien 50 Telefax 38 07 48 59  http://www.minskole.no/grim 
4617 Kristiansand  Epost 
  post.grim.skole@kristiansand.kommune.no 

 

VURDERINGSKRITERIER TYSK, SPANSK OG FRANSK 

 

MÅL FOR FAGET  

 Kompetansemål - fremmedspråk nivå I 
 Språklæring 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket  

 undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen 

språklæring  

 bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler  

 beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket  

 Kommunikasjon 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 bruke språkets alfabet og tegn  

 finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske 

tekster i ulike sjangere  

 delta i enkle, spontane samtalesituasjoner  

 presentere ulike emner muntlig  

 gi uttrykk for egne meninger og følelser  

 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner  

 kommunisere med forståelig uttale  

 forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner  

 bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding  

 tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner  

 skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer  

 bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet  

 bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk  

 Språk, kultur og samfunn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge  

 sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge  

 samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet  

 gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur 
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VURDERINGSFORMER   
Skriv hvilke vurderingsformer som benyttes. For eksempel: 

 

 Muntlig vurdering: 

- samtale (elev-lærer) 

- dialoger 

- presentasjoner 

- lesing og oversettelse 

- lytteprøver 

 Skriftlig vurdering: 

- resultater av prøver  

- tekstinnlevering  

 

VURDERINGSKRITERIER FOR FAG/EMNE  
 
MÅLOPPNÅELSE KJENNETEGN 

Høy 

6-5 

ELEVEN VISER                                                                                 

Språklæring: meget godt kjennskap til språklige grunnleggende 

strukturer på morsmålet som de kan nyttiggjøre i 

fremmedspråket 

Kommunikasjon: meget god uttale og intonasjon, meget godt 

ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner, skriver tekster 

med få og ubetydelig feil, forstår det meste av hovedinnholdet i 

lyttetekster 

Språk, kultur og samfunn: god kunnskap om kultur og samfunn i 

språkområdet og i Norge, kunne sammenligne noen sider ved 

disse kulturene 

Middels 

4-3 
ELEVEN VISER                                                                                                 
Språklæring: noe kjennskap til språklige grunnleggende strukturer 
på morsmålet som de kan nyttiggjøre i fremmedspråket 
Kommunikasjon: god uttale og intonasjon, tilstrekkelig ordforråd 

som dekker dagligdagse situasjoner, skriver tekster med en del 

feil, forstår deler av hovedinnholdet i lyttetekster 

Språk, kultur og samfunn: noe kunnskap om kultur og samfunn i 

språkområdet og i Norge, kunne sammenligne noen side ved 

disse kulturene 
Lav  

2-1 

ELEVEN VISER                                                                                               

Språklæring: litt kjennskap til språklige grunnleggende 

strukturer på morsmålet  

Kommunikasjon: til dels forståelig uttale, begrenset ordforråd 

som dekker dagligdagse situasjoner, setter setninger sammen til 

en enkel tekst, forstår litt av hovedinnholdet i lyttetekster 

Språk, kultur og samfunn: litt kunnskap om kultur og samfunn i 

språkområdet og i Norge 
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