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FREMMEDSPRÅK 



Å TILRETTELEGGE FOR LÆRING

Skolens oppgave er å legge til rette for at alle elever lærer 
mest mulig 
ut fra sine forutsetninger
og 
kompetansemålene
i læreplanen.
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Å TILRETTELEGGE FOR LÆRING
UT FRA ELEVENS FORUTSETNINGER (FORTS.)

• Tilpasset læringstrykk
• Tilpasset mål
• Tilpassede arbeidsmåter
• Tilpasset produkt (vise hva de har lært på ulike måter)
• Tilpasset tilbakemelding/vurdering



Å TILRETTELEGGE FOR LÆRING

UT FRA KOMPETANSEMÅLENE

Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår  målet og vet hva 
de må gjøre for å nå det

(Black and Williams)
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Å TILRETTELEGGE FOR LÆRING UT FRA KOMPETANSEMÅLENE

ALICES MÅL
Alice spurte:
- Kan du være så snill å si meg 

hvilken vei jeg skal gå?
- Det kommer an på hvor du skal, 

sa katten
- Det spiller ingen rolle, sa Alice
- Da spiller det heller ingen rolle 

hvor du går, sa katten.

Lewis Carroll; Alice i eventyrland

5



Å TILRETTELEGGE FOR LÆRING UT FRA KOMPETANSEMÅLENE 
KOMPETANSEN UTTRYKKES I MÅL

Vi fokuserer på målene når vi starter
og avslutter en læringsøkt og når vi
veileder underveis.
• Hva skal du lære?
• Hvor er du nå?
• Hva har du lært?
• Hva skal du jobbe videre med for å nå nye mål?
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GRETE SEVJE

Kjennetegn på måloppnåelse:

Å tilrettelegge for læring ut fra kompetansemålene

Eksempel 10. trinn

Kan litt Kan ganske godt Kan veldig godt
•Gjengir noen fakta om 
forfatteren, 5 setninger 

•Gir et kort sammendrag 
av teksten , 5 setninger

•Gir  uttrykk for egne 
meninger, 2 setninger

•Utrykker seg med et 
begrenset ordforråd

•Bruker enkle setninger
•De fleste setningene vil 
bli forstått av en innfødt

•Bøyer noen verb korrekt  i 
nåtid 

•Forteller med egne ord om 
forfatteren, innholdet i teksten, 
10  setninger

•Påviser noen høydepunkter i 
handlingen 

•Gir uttrykk for egne meninger  
om teksten, 4-5 setninger

•Benytter et ganske stort 
ordforråd

•Bruker noen sammensatte 
setninger  

•Innholdet vil bli forstått av en 
innfødt

•Bøyer de fleste verb korrekt i 
nåtid 

•Forteller om forfatteren med egne 
ord,  setninger

•Vurderer forfatterens betydning
•Analyserer og vurderer innholdet i 
teksten, til sammen 20 setninger 

•Gir uttrykk for egne meninger om 
innholdet, 10 setninger

• Bruker et variert ordforråd
•Varierer setninger med gode 
språkstrukturer og har nesten 
alltid god flyt og sammenheng

•Skriver bortimot alle ord riktig
•Bøyer alle verb i nåtid korrekt
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