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VURDERINGSKRITERIER NORSK 

 

Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og 

identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster 

og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner 

en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. 

Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i 

samfunnsliv og arbeidsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesker som mestrer 

språk og et stort mangfold av tekster. Norskfaget skal legge til rette for utvikling av den 

enkelte elevs språk- og tekstkompetanse ut fra elevens evner og forutsetninger. Lese- og 

skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og 
forståelse i alle fag på alle trinn.  

Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom hele grunnopplæringen er språklig selvtillit 

og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre 

kulturer, aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring. Norskfaget etablerer seg i 

spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Å 

se norsk språk og kultur i et historisk og nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt i og 

forståelse for det samfunnet de er en del av. Internasjonale perspektiver i norskfaget kan 

bidra til å utvikle kulturforståelse, toleranse og respekt for mennesker fra andre kulturer. 

Dagens situasjon er preget av kulturutveksling og kommunikasjon på tvers av tidligere 

grenser — språklig, kulturelt, sosialt og geografisk. I denne sammenheng byr norsk 

kulturarv på et forråd av tekster som kan få ny og uventet betydning nettopp når 

kommunikasjonen får nye former og perspektivene utvides. Kulturarven er slik sett en 

levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og norskfaget skal oppmuntre 
elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen.  

I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange 

ulike dialekter og sosiolekter, men også andre språk enn norsk. Norsk språk og kultur 

utvikles i en situasjon preget av kulturelt mangfold og internasjonalisering, i samspill 

med nordiske nabospråk og minoritetsspråk i Norge og med impulser fra engelsk. I dette 

språklige og kulturelle mangfoldet utvikler barn og unge sin språkkompetanse. Med 

utgangspunkt i denne språksituasjonen skal det legges til rette for at barn og unge får et 
bevisst forhold til språklig mangfold og lærer å lese og skrive både bokmål og nynorsk.  

Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og 

sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid 

bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal 

hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, 

læring, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget stimulere til utvikling av gode 

læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av lese- og 

skrivelyst og gode lese- og skrivevaner. Gjennom lesing og skriving kan barn tidlig 

utvikle tanker, utforske nye verdener og stå fram med egne meninger og vurderinger. 

Etter hvert vil de unge få orientere seg i og tolke skjønnlitteratur og sakprosa fra fortid 

og samtid og fordype seg i selvvalgte emner. Slik får de mulighet til å utvikle perspektiv 

på teksthistoriens lange linjer, brudd og konflikter.  
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VURDERINGSFORMER   

 
SKRIFTLIG NORSK  

 Skriftlig framstillingsevne i ulike sjangere  
 Tema- og prosjektarbeid (etter egne regler)  

 

MUNTLIG NORSK 

 Muntlig aktivitet i timene  
 Framføringer/presentasjoner  

 Ressursbok og arbeidsbok 
 Grammatikkprøver 
 Fordypning/særemne 

 Skriftlige prøver i muntlig pensum 
 Leseferdighet 
 Sjangerprøver 

 Tekstforståelse og diskusjoner 
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VURDERINGSKRITERIER FOR NORSK SKRIFTLIG  

 
MÅLOPPNÅELSE KJENNETEGN 

Høy  

6 

5 

Kommuniserer godt og i samsvar med oppgavens hensikt. 

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. 

Få formelle feil i rettskriving og tegnsetting. 

 

Det som hever en tekst til 6, er at innhold, oppbygging og språk 

fungerer i 

et samspill. Teksten utmerker seg for eksempel ved refleksjon, 

forståelse 

og kreativitet. 

 

Middels 

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. 

 

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. 

 

Lav  

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. 

En del formelle feil. 

En del plagiering. 

 

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. 

Stor grad av plagiering. 
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VURDERINGSKRITERIER FOR NORSK MUNTLIG 

 
MÅLOPPNÅELSE KJENNETEGN 

Høy  

6 

5 

Stor grad av muntlig aktivitet i timene. 

Viser stor interesse for faget. 

Eleven mestrer diskusjonsteknikk svært godt; uttrykker egne meninger 

godt og kan 

lytte til andres meninger og vurdere hva som er saklig argumentasjon. 

Deltar aktivt i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. 

Kan lede og referere møter og diskusjoner. 

Kan vurdere, med begrunnelse, egne og andres framføringer. 

Leser med svært tydelig uttale, med god flyt og stor grad av innlevelse. 

Kan samtale om fagstoffet på en måte som virker gjennomtenkt og 

reflektert. 

Svært gode resultater på fagprøver. 

  

Leser med god flyt, god intonasjon og svært tydelig uttale. 

Leser og forstår krevende tekster (romaner, noveller, artikler …). 

 

Kan i stor grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne 

norskfaglige og 

tverrfaglige tekster. 

 

Ved framføringer: Bruker andre kilder i tillegg til læreboka, viser stor grad 

av evne til 

kritisk kildeutvelgelse. Formidler fakta om temaet med stort engasjement. 

 

Middels 

4 

3 

Eleven er som regel aktiv i timene, men tidvis passiv. 

Deltar noe i diskusjoner og viser noe interesse for faget. 

Eleven mestrer diskusjonsteknikk; uttrykker egne meninger og kan som 

oftest lytte til andres meninger, men har vansker med å vurdere hva som 

er saklig argumentasjon. 

Deltar noe i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. 

Har ikke helt kontroll med å lede og referere møter og diskusjoner. 

Klarer ikke helt å vurdere egne og andres framføringer. 

Gjenforteller lærestoffet korrekt. 

Leser for det meste tydelig og klart. 

Har varierende resultater på fagprøver. 

 

Leser med god flyt, men manglende intonasjon og uttale. 

Leser og forstår enklere tekster (romaner, noveller, artikler …). 

 

Kan i noen grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne 

norskfaglige og tverrfaglige tekster. 

 

Ved framføringer: Bruker andre kilder enn læreboka, men noe ukritisk til 

kildeutvelgelse. Periodevis for bundet av læreboka, og gjengir uten å 

fortelle. 

 

Lav  

2 

Eleven er passiv og viser liten faglig interesse. 

Eleven deltar lite i diskusjoner og uttrykker ikke egne meninger. 

Deltar ikke i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. 

Har vansker med å lede og referere møter og diskusjoner. 

Klarer ikke å vurdere egne og andres framføringer. 

Viser lav grad av måloppnåelse på fagprøver. 

 

Leser med dårlig flyt, intonasjon og uttale. 

Har vansker med å forstå enkle tekster. 
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Kan i begrenset grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne 

norskfaglige og tverrfaglige tekster. 

 

Framføringer er dårlig forberedt. 

1 Eleven er passiv og viser ingen faglig interesse. 

Eleven er ikke forberedt. Deltar ikke i samtale/aktivitet i timene. 

Eleven mangler diskusjonsteknikk. 

Kan ikke lede og referere møter og diskusjoner. 

Klarer ikke å vurdere egne og andres framføringer. 

Viser lav grad av måloppnåelse på fagprøver. 

 

Leser med dårlig flyt, intonasjon og uttale. 

Har vansker med å forstå enkle tekster. 

 

Kan i liten grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne 

norskfaglige og tverrfaglige tekster. 

 

Framføringer er dårlig forberedt. 
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