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Vurderingskriterier I INNFØRINGSKURS I PORTUGISISK 
 
Vurderingskriterier kan defineres som det vi legger vekt på når vi skal vurdere elevene. Når vi 
bestemmer vurderingskriteriene, bestemmer vi samtidig hva som teller/ hva vi legger vekt på ved 
vurdering (Gregory, Cameron and Davies 1997). Vurderingskriterier er helt nødvendige uavhengig om 
vurderingen har et formativt eller summativt formål. Vurderingskriterier:  

 Bør være de samme for alle elever - men ikke alle vil oppfylle kriteriene på samme tid.  
 Bør i størst mulig grad være utviklet av elevene selv, men være lærerstyrt. Dette gjelder først 

og fremst ved formativ vurdering  
 Bør stadig bli trukket frem under læringsprosessen  
 Brukes i egenvurdering og kameratvurdering  
 Skal være knyttet til spesifikke læringsmål/kompetansemål  
 Være klare, entydige og målbare  
 Kunne være"nedbrytbare" til nye kriterier  

Vurderingskriterier som er brukt på denne måten er ikke det samme som i det statlige, nasjonale 
prosjektet "Kjennetegn på måloppnåelse". Kjennetegn på måloppnåelse beskriver kvaliteten på det 
elevene mestrer i forhold til kompetansemålene. Kjennetegn på ulike nivåer, for eksempel høy og lav 
måloppnåelse, får frem forskjeller i faglige prestasjoner og er nødvendig for å beskrive kvaliteten på 
et arbeid. Kjennetegn på måloppnåelse er helt nødvendig hvis vurdering har et summativt formål. 
 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=39483 

 

POR1001 - Innføring i portugisisk 

Hva lærer du? https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POR1001/ 

Når du har fullført emnet: 

 har du oversikt over språkets grammatikk, og kjennskap til verb, substantiv, adjektiv, adverb 
etc. og grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. 

 har du oversikt over språkets tegnsetting, for eksempel aksenter. 
 kan du bruke elementære setningsmønstre og produsere faste uttrykk og ord muntlig og 

skriftlig. 
 kan du stille og svare på spørsmål og utveksle ideer og informasjon om kjente temaer i 

forutsigbare situasjoner. 
 kan du kommunisere i forbindelse med enkle og rutinemessige oppgaver. Du kan klare deg i 

kortfattet sosial utveksling. 
 har du et stort nok ordforråd til å lese tekster om kjente temaer. 
 har du en grunnleggende kontroll over uttalen. Uttalen er tydelig nok til å forstås, men 

aksenten er merkbar. 

Karakteren din viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for dette emnet. 

  

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=39483
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POR1001/


Graciete S. C. Londrim  Innføringskurs i Portugisisk 

 

2 

 

Vurderingskriterier  

 Grunnleggende grammatikk (elementene språket er bygd opp av og reglene for hvordan de 

kan kombineres: verb, substantiv, adjektiv, artikler, pronomen, preposisjoner, spørreord, 

adverb, konjunksjoner) 

 Grammatiske strukturer og setningsmønstre (Spørsmål: Como é que se chama? / Como se 

chama? De que cor é o carro? Affirmasjoner: A minha casa é grande; O aluno que estudou 

teve boas notas; O João é mais alto do que o Pedro, O livro foi escrito pelo Mário; Ela disse 

que chegava tarde. Meninger: Acho que a gramática é muito importante, etc.) 

 Ordforråd 

 Faste uttrykk 

 Innlærte fraser 

 Struktur 

 

Vurderingsform 

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer. Eksamen består av oppgaver i 
tekstforståelse og skriftlig produksjon - tekst, forståelsesspørsmål og en liten egenkomposisjon- og 
grammatikkoppgaver.  

 TEKSTFORSTÅELSE OG SKRIFTLIG PRODUKSJON: språk, innhold, struktur og form (ortografi, 

ordforråd, faste uttrykk, bøying, syntaks og flyt/ teksbinding.  

 GRAMMATIKK. 

 

Kjennetegn på måloppnåelse  

Verb (og modus) 

Tidene: presens, pps, imperfeito (imperfektum), Regelmessige og uregelmessige verb. 

Perífrases: estar a + infinitiv, estar + gerundium,  ir + infinitiv, costumar + infinitiv 

Substantiv, adjektiv, artikler: bøyning i kjønn og i tall 

Pronomen: personlig pronomen (subjektsform, og objektsform), refleksivt pronomen, 

eiendomspronomen, påpekende pronomen, ubestemt pronomen 

Preposisjoner 

Spørreord 
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Adverb  

Konjunsjoner (subjunksjoner) 

Gradbøyning. Komparativ og superlativ 

Direkte og indirekte tale 

Syntaks  

 

A 85 % – 100% riktig.  

Fremragende 

På et elementært nivå skal kandidaten vise svært god forståelse av skrevet portugisisk og 

skrive svært godt og med et variert ordforråd om emner som  

er tatt opp på begynnerkurset.  Videre skal kandidaten beherske hovedreglene for syntaks, 

morfologi og ortografi og ha så få feil at de bærer preg av å væreenkeltstående tilfeller. 

 

B 70% - 84% riktig  

Meget god 

På et elementært nivå skal kandidaten vise meget god forståelse av skrevet portugisisk og 

skrive meget godt og med et relativt variert ordforråd om emner som er tatt opp på 

begynnerkurset.  Videre skal kandidaten beherske hovedreglene for syntaks, morfologi og 

ortografi, men enkelte feil kan forekomme.   

 

C 55%-69% riktig 

God 

På et elementært nivå skal kandidaten vise god forståelse av skrevet portugisisk og skrive godt 

og med et brukbart ordforråd om emner som er tatt 

opp på begynnerkurset.  Videre skal kandidaten beherske hovedreglene for 

syntaks, morfologi og ortografi.  Her kan kandidaten ha en del feil, men disse 

skal ikke hindre forståelsen.  

 

D 40% - 54% riktig 

Nokså god 

På et elementært nivå skal kandidaten vise nokså god forståelse av  
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skrevet portugisisk og skrive nokså godt og med et nokså godt ordforråd om emner 

som er tatt opp på begynnerkurset.  Videre skal kandidaten til en viss grad beherske 

hovedreglene for syntaks, morfologi og ortografi.  Feilene er ikke vesentlig til hinder for 

forståelsen. 

E 30%-40% riktig 

Tilstrekkelig 

Kandidaten har svak tekstkompetanse.  Ordforråd og uttrykksmåte, syntaks, 

morfologi og ortografi avviker i betydelig grad fra det som er målet for 

begynnerkurset.  Besvarelsen tilfredsstiller likevel minimumskravene for  

kurset. 

 

F  30% riktig 

Ikke bestått  

Besvarelsen tilfredsstiller ikke minimumskravene til tekstkompetanse på dette 

nivået.  Ordforråd og uttrykksmåte, syntaks, morfologi og ortografi er 

utilstrekkelig i forhold til minimumskravene for begynnerkurset.  Det samme 

gjelder forståelsen av skrevet norsk. 

 

 

Standard Karakterskala fra UiO 

Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god vurderingsevne og stor grad av 

sjølvstende 

Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god vurderingsevne og sjølvstende. 

Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. Kandidaten syner god 

vurderingsevne og sjølvstende på dei viktigaste områda. 

Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Kandidaten syner ein viss grad av 

vurderingsevne og sjølvstende. 

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne 

og lite sjølvstende. 

Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. Kandidaten syner både manglande 

vurderingsevne og sjølvstende. 
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Kjennetegn på måloppnåelse i tekstforståelse og skriftlig produksjon 
 

Kara

kter  

SPRÅK  INNHOLD/TEKSBYGGING og STRUKTUR 

A · modent, presist og variert 

ordforråd 

· behersker grammatikk og 

Setningsoppbygging meget bra. 

· meget god flyt i språket 

· situasjonstilpasset språkbruk og 

kjennskap til særegne portugisisk 

uttrykk 

· leservennlig og engasjerende tekst 

. modent innhold 

· meget god og varierende sammenheng og 

oppbygging 

· kulturinnsikt og kunnskaper 

B · godt ordforråd og flyt 

· stort sett riktig bruk av språket 

· svart få feil i grammatikk og 

setningsbygning 

 

· stort sett klart, presist og 

relevant innhold 

· god og varierende sammenheng i teksten 

· noe originalitet 

C · middels godt ordforråd, enkelt 

språk 

· en del gjennomgående feil i 

grammatikk og rettskriving 

 

· relevant, men noe enkelt innhold 

· bra, men lite varierende sammenheng i 

teksten 

· noe originalitet 

D · fattig ordforråd 

·  nokså mange feil i grammatikk og 

rettskriving  

.  nokså uklar frasering 

· lite relevant innhold 

· enkel og lite strukturert 

framstilling av teksten 

· lite tekst 

. feil setningsstruktur 

E · svært mangelfullt ordforråd · lite relevant innhold 
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.feil bruk av språket 

. til dels reproduksjon av hovedteksten 

· lite sammenheng 

. Mange feil i grammatikk og rettskriving 

 

 

· lite sammenheng i teksten 

· lite tekst 

F . lite eller ingen tekstforståelse 

. reproduksjon av hovedteksten 

 . feil bruk av språket 

. grov feil i grammatikk og rettskriving 

. vanskelig å forstå 

. innholdet er ikke relevant 

. ingen sammenheng 

.ingen kommunikasjon 

 

 

 

 

Eventuelt: kjennetegn på måloppnåelse i muntlig produskjon 

A - svært bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk 

- tilnærmet korrekt intonasjon og uttale i lesing, samtale og samhandling med andre 

- naturlig flyt i samtalen 

- svært aktiv i ulike måter å kommunisere på 

- har kunnskap om engelskspråklige kulturer 

- kan reflektere over innhold og handling knyttet til tekster og lytteoppgaver 

B - meget bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk 

- meget god intonasjon og uttale 

- få språklige feil som ødelegger for forståelsen 

- god flyt i samtalen 

- meget aktiv i engelsktimene 

- kan reflektere over innhold og handling knyttet til tekster og lytteoppgaver 

C - bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk 

- god intonasjon og uttale 
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- noen grammatiske feil 

- godt språk 

- aktiv i timene 

- leser med god flyt 

- refererer det meste av innholdet og handlingen knyttet til tekster og lytteoppgaver 

D - har et noe begrenset ordforråd og liten variasjon i ord og uttrykk 

- språklig usikker 

- gjør mange uttale - og intonasjonsfeil 

- gjør seg forstått på engelsk, til tross for feil i grammatikk og setningsoppbygging 

- lite eller ikke noe initiativ i samtalene 

- kan referere innhold i tekster og lytteoppgaver i grove trekk. 

E - lite utviklet ord – og uttrykksforråd 

- mange feil i intonasjon og uttale 

- norske ord og/eller setningsoppbygging 

- har vansker med å gjøre seg forstått 

- lite aktiv i timene 

- oppfatter lite av innholdet og handling tilknyttet tekster og lytteoppgaver 

- viser liten interesse 

F - kan ikke gjøre seg forstått på engelsk 

- ingen aktivitet i timene 

- viser ingen interesse eller initiativ 

- oppfatter svært lite eller ingenting av innhold i tekster og lytteoppgaver 

  

  

 

(Vurderingsformen burde ha tre deler: forståelsesdel (lytting og lesing, muntlig del (interaksjon og 

produksjon), og skriftlig del (Europeiske Nivåer – Egenvurderingsmatrise). 
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Vurdering av muntlig produksjon 

Karakterbeskrivelse 

A Fremragende   

 

På et elementært nivå skal kandidaten vise svært gode samtaleferdigheter og beherske 

ordforråd og uttrykksmåte i en grad som avviker lite fra det optimale 

 målet for begynnerkurset.  Videre skal kandidaten ha en uttale som ikke forstyrrer 

kommunikasjonen, gjøre bare få syntaktiske og morfologiske feil og 

 vise svært godt grep om lærestoffet. 

 

B Meget god 

 

 På et elementært nivå skal kandidaten vise meget gode samtaleferdigheter og 

 beherske ordforråd og uttrykksmåte i en grad som avviker nokså lite fra målet 

 for begynnerkurset.  Videre skal kandidatens uttale, syntaks og morfologi være 

 såpass god at feil ikke forstyrrer kommunikasjonen.  Kandidaten skal vise et 

 meget godt grep om lærestoffet. 

 

C God 

 

På et elementært nivå skal kandidaten ha gode samtaleferdigheter og beherske ordforråd og 

uttrykksmåte, men det kan være en del avvik fra målet 

 for begynnerkurset.  Videre vil kandidatens uttale, syntaks og morfologi 

 ha en del avvik fra norsk innfødt språkbruk, og dette kan forstyrre 

 kommunikasjonen litt.  Kandidaten skal vise et godt grep om lærestoffet. 

 

D Nokså god   
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 På et elementært nivå skal kandidaten ha nokså gode samtaleferdigheter,  

men det kan være en god del avvik fra målet for begynnerkurset når det gjelder ordforråd og 

uttrykksmåte.  Videre kan kandidatens uttale, syntaks og morfologi avvike en god del fra 

norsk innfødt språkbruk, og dette kan forstyrre  

kommunikasjonen i en viss grad.  Kandidaten skal vise et visst grep om 

lærestoffet. 

 

E Tilstrekkelig 

 

På et elementært nivå har kandidaten tilfredsstillende samtaleferdigheter i forhold til målet 

for begynnerkurset, men må i noen grad be om å få gjentatt 

 spørsmål.  Kandidatens ordforråd og uttrykksmåte avviker i betydelig grad 

 fra målet for kurset, og uttalen vil i en god del tilfeller kunne hindre 

 kommunikasjonen.  Kandidaten viser bare liten selvstendighet i forhold til 

 lærestoffet. 

 

F Ikke bestått 

 

Kandidaten kan ikke føre en samtale på norsk.  Ordforråd og uttrykksmåte, uttale, syntaks og 

morfologi avviker så mye i forhold til minimumskravene 

 for begynnerkurset at kommunikasjon er umulig.  Kandidaten viser 

 utilstrekkelig forståelse av talt og skrevet norsk.   

 

A Fremragende 

 

 På et elementært nivå skal kandidaten vise svært god forståelse av talt og  

 skrevet norsk og skrive svært godt og med et variert ordforråd om emner som  

 er tatt opp på begynnerkurset.  Videre skal kandidaten beherske hovedreglene  
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 for syntaks, morfologi og ortografi og ha så få feil at de bærer preg av å være 

enkeltstående tilfeller. 

 

B Meget god 

 

 På et elementært nivå skal kandidaten vise meget god forståelse av talt og 

 skrevet norsk og skrive meget godt og med et relativt variert ordforråd om  

 emner som er tatt opp på begynnerkurset.  Videre skal kandidaten beherske 

 hovedreglene for syntaks, morfologi og ortografi, men enkelte feil kan 

forekomme.   

 

C God 

 

 På et elementært nivå skal kandidaten vise god forståelse av talt og skrevet 

 norsk og skrive godt og med et brukbart ordforråd om emner som er tatt 

 opp på begynnerkurset.  Videre skal kandidaten beherske hovedreglene for 

 syntaks, morfologi og ortografi.  Her kan kandidaten ha en del feil, men disse 

skal ikke hindre forståelsen. 

 

D Nokså god 

 

 På et elementært nivå skal kandidaten vise nokså god forståelse av talt og 

 skrevet norsk og skrive nokså godt og med et nokså godt ordforråd om emner 

som er tatt opp på begynnerkurset.  Videre skal kandidaten til en viss grad beherske 

hovedreglene for syntaks, morfologi og ortografi.  Feilene er ikke vesentlig til hinder for 

forståelsen. 
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E Tilstrekkelig 

 

 Kandidaten har svak tekstkompetanse.  Ordforråd og uttrykksmåte, syntaks, 

morfologi og ortografi avviker i betydelig grad fra det som er målet for 

begynnerkurset.  Besvarelsen tilfredsstiller likevel minimumskravene for  

kurset. 

 

F Ikke bestått 

  

 Besvarelsen tilfresstiller ikke minimumskravene til tekstkompetanse på dette 

 nivået.  Ordforråd og uttrykksmåte, syntaks, morfologi og ortografi er 

 utilstrekkelig i forhold til minimumskravene for begynnerkurset.  Det samme 

 gjelder forståelsen av talt og skrevet norsk. 

 

 

 

 


