Vurderingskriterier
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For å forstå teksten kreves samtale med
skriveren.
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Teksten inneholder ord/tegn/tegninger som
gir mening i samspill med hverandre.

Teksten inneholder enkeltelement som
indikerer en henvendelse til en mottaker.

A. Mottakerorientering
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Teksten henvender seg til mottakeren
i skriveoppgaven på en nokså relevant
måte og kan ta hensyn til leserens behov
for kjennskap til deltakere/karakterer,
omstendigheter og hendelsesforløp.

Teksten henvender seg til mottakeren i
skriveoppgaven på en gjennomgående
relevant måte og tar hensyn til leserens
behov for kjennskap til deltakere/karakterer,
omstendigheter og hendelsesforløp.
Teksten kan inneholde spor av elevens
stemme med reflekterende og evaluerende
utsagn.

Teksten består av enkeltstående bokstaver/
ord/tegn/tegninger.

Teksten kan ha antydning til en struktur,
f.eks. listestruktur med en markert tematisk
overskrift, eller brevstruktur.
Det additive bindeordet «og» kan
forekomme.

B. Organisering av
innhold

Teksten har en global struktur med
innholdsmomenter, som er stilt opp i en
logisk rekkefølge. I enkelte tilfeller kan
innledning eller avslutning være lite eksplisitt.

Teksten har en global struktur med enkelte
utbygde innholdsmomenter, som er stilt opp
i en logisk rekkefølge. I enkelte tilfeller kan
innledning eller avslutning være lite eksplisitt.

Teksten har en fullstendig global struktur
med flere utbygde innholdsmomenter, som
er stilt opp i en logisk eller på annen måte
formålstjenlig rekkefølge.

Teksten inneholder først og fremst additive
og temporale tekstbindere (f.eks. «og» og
«så»).

Teksten kan f.eks. inneholde
sammenligninger, klassifiseringer, kronologi.

Teksten viser formålstjenlig bruk av
tekstbindere.

Teksten viser bruk av ulike tekstbindere
(f.eks. «men», «også» og «fordi»).

C. Innholdets omfang

Den del av verbalteksten som er et relevant
svar på oppgaven tilsvarer en setning eller
mindre.

Den del av verbalteksten som er et relevant
svar på oppgaven tilsvarer cirka 2–3
setninger.

Den del av verbalteksten som er et relevant
svar på oppgaven tilsvarer cirka en halv A4side (25-49 ord).

Den del av verbalteksten som er et relevant
svar på oppgaven tilsvarer cirka en A4-side
(50-74 ord).

Den del av verbalteksten som er et relevant
svar på oppgaven tilsvarer cirka en og en
halv A4-side eller mer (75+ ord).

Teksten består av enkeltstående bokstaver/
ord/tegn/tegninger.

Teksten inneholder et fåtall (ulike) ord.

Teksten inneholder flere ulike ord (gjerne
temarelevante).

Teksten viser et repertoar av ord (gjerne
temarelevante).

Teksten viser et repertoar av ord og uttrykk
(gjerne temarelevante). I enkelte tilfeller
kan den også vise bruk av spesialiserte
og abstrakte ord, og/eller kreative
uttrykksformer.

Teksten (verbaltekst og/eller tegning) består
av enkeltstående bokstaver/ord/tegn/
tegninger.

Det kan forekomme fullstendige setninger.

Setningene viser liten grad av variasjon i
setningsstruktur (i tekster der variasjon er
relevant).

Deler av teksten viser hensiktsmessig
variasjon i setningsstruktur.

Teksten har stort sett hensiktsmessig
syntaktisk variasjon, og den har enkelte
utbygde fraser og/eller leddsetninger.

Teksten inneholder ikke skilletegn.

Enkelte skilletegn kan forekomme og/eller
utforskende bruk av tegn.

Forekomster av funksjonell bruk av skilletegn
(særlig punktum).

Stort sett riktig bruk av punktum.
Forekomster av funksjonell bruk av
spørsmålstegn og/eller utropstegn (i tekster
der det er relevant).

Stort sett riktig bruk av ulike tegn. Bruk
av komma kan forekomme, særlig ved
oppramsing og foran «men».

Det kan forekomme enkeltbokstaver i teksten
og/eller det kan forekomme skribleskrift,
representert med buer og streker som
imiterer skrift.

Teksten inneholder bokstavkombinasjon(er)
og enkeltord.

Ordene staves lydrett og noen høyfrekvente
og elevnære ord er rett skrevet.

Det forekommer eksempler på ikke-lydrette
ord som er riktig skrevet (f.eks. “hvordan”).
Det kan forekomme eksempler på
overgeneralisering (f. eks. stum “h” først i ord
som starter på “v” - “hvært”).

Det finnes en rekke eksempler på at også
ikke-lydrette ord er skrevet riktig.

Eventuelle bokstaver kan være vanskelige
å tyde.

Teksten inneholder bokstaver som ikke er
utformet på en konvensjonell måte.

Bokstavene er stort sett utformet på en
konvensjonell måte.

Bokstavene er utformet på en konvensjonell
måte.

Bokstavene er utformet på en konvensjonell
og leservennlig måte.

Forekomster av konvensjonell bruk av
“bokstavhuset”.

Som regel konvensjonell bruk av
“bokstavhuset”.

Forekomster av veksling mellom store og
små bokstaver (versaler og minuskler).

Følger som regel konvensjoner for veksling
mellom store og små bokstaver.

D. Ordforråd

E. Setningsoppbygging

F. Tegnsetting

G. Skrivemåter og
staving

H. Bokstavkunnskap

Vurderingskriterier
I. Bøying og syntaks

Retning og form er ikke nødvendigvis
konvensjonelle.

Mangler informasjon
Teksten (verbaltekst og/eller tegning) består av isolerte bokstaver/ord/tegn/
tegninger.

Ikke konvensjonell
Teksten inneholder flere eksempler på ikke-konvensjonell bøying og/eller
setninger uten konvensjonell syntaks.

Konvensjonell
Teksten inneholder stort sett ord som bøyes på konvensjonell måte og
setninger med konvensjonell syntaks.

