
  

Vedlegg 3:  
Vurderingsskjema for hverandre‐vurdering 
 
  Lav måloppnåelse 

 
 

Middels 
måloppnåelse 

 

Høy måloppnåelse 

 

Kommentar

Film og 
handling 
 
 

Fremføring og det 
det visuelle 
materialet viser lite 
sammenheng. 
Omfanget av 
materialet er i liten 
grad tilpasset. 

(høy avvik fra 6 
minutter). 

 Ikke alle snakker 
og deltar og den 
muntlige innsatsen 
er veldig forskjellig 

  

  

Fremføring og det 
visuelle materialet 
viser sterk 
sammenheng. 
Omfanget av 
materialet er svært 
godt tilpasset. 

(minimal eller ingen 
avvik fra 6 minutter) 

  

Alle snakker og 
deltar like mye. 

Fremføring og det 
visuelle materialet 
viser sterk 
sammenheng. 
Omfanget av 
materialet er svært 
godt tilpasset. 

(minimal eller ingen 
avvik fra 6 minutter) 

  

Alle snakker og 
deltar like mye. 

  

Innhold Enkelte aspekter av 
prosessen til å lage 
en kake er fremført. 

 

 

Du beskriver i liten 
grad hva du gjør 
slik at tilhørerne 
dine kan ha 
problemer å 
skjønne de enkelte 
arbeidstrinnene. 

Du presenterer 
meget strukturert og 
helt forståelig for 
tilhøreren hvordan 
du lager en tysk 
kake.  

 

Du beskriver meget 
godt hva du gjør slik 
at tilhørere dine 
skjønner de enkelte 
arbeidstrinnene uten 
problem.  

 

Du presenterer meget 
strukturert og helt 
forståelig for 
tilhøreren hvordan 
du lager en tysk 
kake.  

 

Du beskriver meget 
godt hva du gjør slik 
at tilhørere dine 
skjønner de enkelte 
arbeidstrinnene uten 
problem.  

 

  

Ordforråd Du klarer til en vis 
grad å beskrive 
dine arbeidsskritt. 
Du bruker 
ordforrådet til 
kakeprosjektet i 
liten grad. 

 Språket ”flyter” 
nokså lite. 

Med ordforrådet ditt 
mestrer du å 
beskrive nøyaktig 
og meget bra de 
enkelte 
arbeidskrittene. Du 
bruker ordforrådet  
og hvis du mangler 
passende gloser så 
klarer du å finne 

Med ordforrådet ditt 
mestrer du å beskrive 
nøyaktig og meget 
bra de enkelte 
arbeidskrittene. Du 
bruker ordforrådet  
og hvis du mangler 
passende gloser så 
klarer du å finne 
andre ord for å kunne 

  



  

andre ord for å 
kunne uttrykke det 
du vil si. 

Flyt i språket er 
meget bra.

uttrykke det du vil si. 

Flyt i språket er 
meget bra. 

Grammatikk Du bruker noen 
enkle 
setningsstrukturer. 

  

  

Samsvar mellom 
subjekt og verb er 
sjelden respektert.   

Du bruker mer 
komplekse 
setningsstrukturer 
og du knyter 
sammen enkelte 
setninger  med 
passende 
setningskonnektorer.

subjekt-verb-
kongruens behersker 
du feilfritt.

Du bruker mer 
komplekse 
setningsstrukturer og 
du knyter sammen 
enkelte setninger  
med passende 
setningskonnektorer. 

subjekt-verb-
kongruens behersker 
du feilfritt. 

  

Uttale Uttalen din gjør at 
det kan bli 
vanskelig å følge 
fremføringen din. 
Kommunikasjonen 
er innskrenket pga. 
dette 

  

Uttalen din er godt/ 
svært godt, det er 
ikke noe problem å 
følge med på 
fremføringen din, 
d.v.s. 
kommunikasjonen 
er på ingen måte 
innskrenket. 

Uttalen din er godt/ 
svært godt, det er 
ikke noe problem å 
følge med på 
fremføringen din, 
d.v.s. 
kommunikasjonen er 
på ingen måte 
innskrenket. 

  

  

 


