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Vurderingskriterier 
 

Skrivesenteret har utviklet vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Disse kalles «mestringsnivåbeskri-

velser», eller «MNB-16». MNB-16 inkluderer fem vurderingsområder: skriver-leser-interaksjon, innhold, tekstoppbygging, språk-

bruk og formverk, rettskriving og tegnsetting. Hver elevtekst kan (og bør) vurderes med utgangspunkt i samtlige vurderingsområ-

der for at læreren skal kunne danne seg et nyansert bilde av skrivekompetansen til eleven. 

 

MNB-16 er utformet for å passe til alle typer oppgaver og i tillegg fungere uavhengige av trinn. MNB-16 ble brukt første gang høs-

ten 2016 da 1900 elevtekster skrevet av elever fra 5. trinn og 8. trinn ble vurdert av Skrivesenterets ekspertpanel. 

 

MNB-16 skal brukes sammen med dokumentet «Begrepsforklaring» og eksempeltekster. 

Disse dokumentene er tilgjengelige på Skrivesenterets nettsider. 
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Skriver-leser-interaksjon 

 

 

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  NIVÅ 4 NIVÅ 5  

• Teksten etablerer en uklar re-

lasjon mellom skriver og leser. 

For å kunne forstå teksten kre-

ves tilgang til oppgaveformule-

ringen.  

 

• I den sakpregede teksten gjø-

res et forsøk på å etablere en 

relevant relasjon mellom skri-

ver og leser (jf. oppgaveformu-

leringen), men det kan være noe 

uklart hvorfor skriveren hen-

vender seg til denne leseren. 

 

• Den sakpregede teksten anty-

der en relevant relasjon mellom 

skriver og leser (jf. oppgavefor-

muleringen), men forholder seg 

ikke konsekvent til denne lese-

rens perspektiv.  

• Den sakpregede teksten etab-

lerer en stort sett relevant rela-

sjon mellom skriver og leser (jf. 

oppgaveformuleringen), men 

forholder seg ikke alltid til 

denne leserens perspektiv. 

• Den sakpregede teksten etab-

lerer en relevant relasjon mel-

lom skriver og leser (jf. oppga-

veformuleringen) og forholder 

seg konsekvent til denne lese-

rens perspektiv. 

 • Den sakpregede teksten kan i 

enkelte tilfeller gjøre forsøk på 

å ivareta leserens behov for 

kjennskap til deltakere, begrep 

og omstendigheter (f.eks. gjen-

nom forklaringer, som imidler-

tid ikke er tilpasset leseren i 

oppgaveformuleringen).  

 

• Den sakpregede teksten iva-

retar i noen grad leserens be-

hov for kjennskap til deltakere, 

begrep og omstendigheter 

(f.eks. gjennom forklaringer, 

som i noen tilfeller er tilpasset 

leseren i oppgaveformule-

ringen). 

• Den sakpregede teksten iva-

retar stort sett leserens behov 

for kjennskap til deltakere, be-

grep og omstendigheter (f.eks. 

gjennom forklaringer, som ofte 

er tilpasset leseren i oppgave-

formuleringen). 

• Den sakpregede teksten iva-

retar gjennomgående leserens 

behov for kjennskap til delta-

kere, begrep og omstendighe-

ter (f.eks. gjennom forklaringer 

som er tilpasset leseren i opp-

gaveformuleringen). 

  • Den sakpregede teksten kan i 

noen få tilfeller inkludere skil-

ting, men denne er ikke alltid 

nødvendig eller funksjonell. 

• Den sakpregede teksten kan 

inkludere skilting og denne er 

for det meste funksjonell og bi-

drar til å holde leseren foku-

sert.   

 

• Den sakpregede teksten kan 

inkludere skilting, som er brukt 

på en balansert og systematisk 

måte. 

 • Fiksjonsteksten iscenesetter 

en lite sammenhengende og lite 

troverdig fiksjonsverden. 

• Fiksjonsteksten iscenesetter 

en fiksjonsverden med delta-

kere, omstendigheter og atmo-

sfære, men som ikke er gjen-

nomgående troverdig og som 

kan inneholde en del logiske 

brister. 

• Fiksjonsteksten iscenesetter 

en stort sett troverdig fiksjons-

verden med deltakere, omsten-

digheter og atmosfære. 

• Fiksjonsteksten iscenesetter 

en gjennomgående troverdig 

fiksjonsverden med deltakere, 

omstendigheter og atmosfære.  
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Innhold 

 

 

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  NIVÅ 4 NIVÅ 5  

• Teksten har et innhold som er 

delvis relevant eller som har 

deler som er relevante for opp-

gaven.  

 

• Teksten har et innhold som 

for det meste er relevant for 

oppgaven. 

• Teksten har et innhold som er 

relevant for oppgaven.    

 

  

• Emnet er i fokus i deler av 

teksten. 

• Emnet er stort sett i fokus i 

hele teksten.  
• Emnet er i fokus i hele teks-

ten. Innholdet er vektet på en 

formålstjenlig måte. 

 

• Emnet er i fokus og kan utvik-

les i teksten. Innholdet er vek-

tet på en formålstjenlig måte. 

• Den sakpregede teksten inne-

holder noen få og enkle ek-

sempler, utdypinger og begrun-

nelser, men de kan være lite re-

levante. 

• Den sakpregede teksten inne-

holder enkle eksempler, utdy-

pinger og begrunnelser, og de 

fleste er relevante. 

 

 • Den sakpregede teksten in-

neholder noen relevante ek-

sempler, utdypinger og/eller 

begrunnelser. 

• Den sakpregede teksten inne-

holder flere gode og relevante 

eksempler, utdypinger og/eller 

begrunnelser. 

• Den sakpregede teksten inne-

holder gjennomgående gode og 

relevante eksempler, utdy-

pinger og/eller begrunnelser. 

     

• Fiksjonsteksten er handlings-

dreven eller består av løsrevne 

hendelser. 

• Fiksjonsteksten er primært 

handlingsdreven og kan vise 

tendenser til utvikling av motiv, 

tematikk, karakterer, miljøer 

eller hendelser. 

  
• Fiksjonsteksten kan være del-

vis handlingsdreven, men inne-

holder også deler der motiv, te-

matikk, karakterer, miljøer el-

ler hendelser er godt utviklet. 

• Fiksjonsteksten viser utvik-

ling av motiv, tematikk, karak-

terer, miljøer eller hendelser, 

og disse aspektene ved teksten 

henger godt sammen. 

  = samme som forrige nivå 



© 2016 Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking  

Tekstoppbygging 
 

 

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  NIVÅ 4 NIVÅ 5  

• På overordnet nivå har den 

sakpregede teksten en uklar 

struktur. 

• Fiksjonsteksten har en uklar 

struktur. 

• Den sakpregede teksten kan 

vise forsøk på struktur (f.eks. 

gjennom innledning og/eller av-

slutning, punkter eller mellom-

overskrifter). 

• Fiksjonsteksten kan vise for-

søk på struktur.  

• Den sakpregede teksten viser 

forsøk på bruk av strukture-

ringsprinsipper som er tilpas-

set skrivesituasjonen (f.eks. 

oppbygging mot et hovedpoeng). 

• Fiksjonsteksten kan vise for-

søk på bruk av strukturerings-

prinsipper for å utvikle plottet. 

• Den sakpregede teksten viser 

bruk av struktureringsprinsip-

per som gjør at den stort sett 

har en hensiktsmessig oppbyg-

ning tilpasset skrivesituasjonen. 

Teksten kan ha en avslutning 

(f.eks. gjennom en oppsumme-

ring eller en avsluttende ap-

pell). 

• Fiksjonsteksten anvender 

struktureringsprinsipper for å 

utvikle plottet. 

• Den sakpregede teksten viser 

bruk av struktureringsprinsip-

per som gjør at den har en hen-

siktsmessig oppbygning tilpas-

set skrivesituasjonen. Tekstens 

innledende del danner en rele-

vant bakgrunn for teksten. 

Teksten har en hensiktsmessig 

avslutning (f.eks. gjennom en 

oppsummering eller en avslut-

tende appell). 

• Fiksjonsteksten anvender sys-

tematisk avanserte strukture-

ringsprinsipper for å utvikle 

plottet. 

 

• Avsnittene er korte og består 

ofte av enkeltstående utsagn.  

• Avsnittene består av innholds-

elementer som er stilt opp as-

sosiativt eller uten logisk rekke-

følge. Avsnittene kan bestå av 

enkeltstående utsagn.  

 

• Avsnittene består av innholds-

elementer som ofte er tematisk 

grupperte. 

• Avsnittene har som regel 

indre logisk struktur (f.eks. med 

temasetninger) og er ofte tema-

tisk gruppert. Dette gjør teksten 

lett å følge (f.eks. kan forkla-

ringer ofte presenteres i en 

funksjonell rekkefølge). Avsnitt 

kan være korrekt grafisk mar-

kert. 

• Avsnittene har indre logisk 

struktur (f.eks. med temaset-

ninger). Avsnittene er tematisk 

ordnet på en måte som gjør at 

teksten blir lett å følge (f.eks. 

kan forklaringer ofte presente-

res i en funksjonell rekkefølge – 

f.eks. det generelle før det spe-

sifikke eller avslutningen kan 

peke tilbake på innledningen). 

Avsnitt er som oftest korrekt 

grafisk markert. 

 

• Teksten kan vise bruk av flere 

typer enkle setningsforbindere, 

men disse er ikke alltid brukt på 

en funksjonell måte. 

• Teksten viser bruk av flere ty-

per enkle setningsforbindere. 

Bruken er lite variert. 

• Teksten viser bruk av flere ty-

per setningsforbindere. Ofte 

overforbrukes enkelte setnings-

forbindere. I noen tilfeller er 

setningsforbinderne overflø-

dige. 

• Teksten viser bruk av flere ty-

per setningsforbindere, som for 

det meste er brukt på en funk-

sjonell måte. 

• Teksten viser funksjonell bruk 

av varierte og avanserte set-

ningsforbindere. Disse er ikke 

brukt overflødig. 
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Språkbruk 

 

 

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  NIVÅ 4 NIVÅ 5  

• Setningene begynner stort 

sett på samme måte. Teksten 

har enkel setningsstruktur uten 

underordning.  

• Setningene har noe variasjon i 

forfeltet, men teksten viser li-

kevel lite variert setningsstruk-

tur, for eksempel ved mange 

repeterende setningsledd. 

 

• Setningene har noe variasjon i 

forfeltet. Teksten kan vise be-

gynnende kompleks setnings-

struktur. Enkelte setninger kan 

ha brister i syntaks når set-

ningene blir komplekse. 

 

• Setningene har noe variasjon i 

forfeltet. Deler av teksten kan 

vise kompleksitet og variasjon i 

setningsstruktur.  

• Setningene har variasjon i for-

feltet. Teksten har kompleks og 

variert setningsstruktur. 

• Teksten er preget av muntlig 

språk med assosiative innholds-

elementer, eller muntlige for-

muleringer. 

 

• Teksten kan være preget av 

muntlig språk med assosiative 

innholdselementer, innskudd og 

mange fyllord. 

• Det er lite variasjon i ordvalg. 

Begreper og formuleringer er 

ofte upresise. 

 

• Teksten kan vise noe variert 

ordvalg. Begreper og formule-

ringer kan være presise. 

• Teksten viser stort sett variert 

ordvalg. Det er stort sett presi-

sjon i formuleringer og begre-

per.  

• Teksten viser variert ordvalg 

og presisjon i formuleringer og 

begrep. 

• I tekster der det er relevant, 

viser teksten riktig bruk av 

avanserte begreper. 

  • Teksten kan vise bruk av 

språklige virkemidler (f.eks. 

metaforer, sammenlikninger, 

kontraster, retoriske spørsmål 

gjentakelser og ironi). 

• Teksten kan vise funksjonell 

bruk av språklige virkemidler.   

  = samme som forrige nivå 
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Formverk, rettskriving og tegnsetting 
 

 

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  NIVÅ 4 NIVÅ 5  

• Teksten viser i stor grad bruk 

av fonologisk strategi. Noen 

ikke-lydrette ord staves riktig.  

• Teksten har riktig skrivemåte 

for noen lange lydrette ord og 

flere ikke-lydrette ord. Teksten 

kan ha noen dialektord. 

 

• Teksten har stort sett riktig 

skrivemåte for de fleste ord. 

Teksten inneholder ofte og-/å-

feil, som en konsekvens av at 

den er mer språklig avansert. 

  

• Teksten viser riktig skrive-

måte for de fleste ord. Enkelte 

og-/å-feil kan forekomme. 

• Teksten viser riktig skrive-

måte for de fleste ord. 

• Teksten inneholder noen 

punktum etter helsetninger. 

Teksten har for det meste stor 

bokstav i egennavn og i ny set-

ning etter punktum. 

• Andre skilletegn prøves ut i 

tillegg til punktum: spørretegn, 

utropstegn. Teksten har ofte 

komma ved oppramsing. Teks-

ten har for det meste stor bok-

stav i egennavn og i ny setning 

etter punktum. 

• Teksten viser stort sett riktig 

bruk av store skilletegn. Teks-

ten har komma ved oppramsing. 

Teksten kan ha komma mellom 

helsetninger som bindes sam-

men med setningsforbindere. 

Teksten har stor bokstav i egen-

navn og i ny setning etter 

punktum. 

 

• Teksten viser stort sett riktig 

bruk av store skilletegn. Teks-

ten har komma ved oppramsing 

og mellom de fleste helset-

ninger som bindes sammen 

med setningsforbindere. Teks-

ten har stor bokstav i egennavn 

og i ny setning etter punktum. 

• Teksten viser riktig bruk av 

store skilletegn. Teksten viser 

stort sett korrekt bruk av 

komma, men feil i mer komp-

lekse setningsstrukturer kan 

forekomme (f.eks. etter en 

som-setning). Teksten har stor 

bokstav i egennavn og i ny set-

ning etter punktum. 

  • Teksten kan ha markering av 

direkte tale med replikkstrek 

eller kolon og anførselstegn (i 

tekster hvor dette er relevant). 

 

 
• Teksten viser riktig tegnset-

ting ved direkte tale. 

• Bruk av tempus kan være lite 

konsekvent. 

• Teksten viser for det meste 

funksjonell bruk av tempus i 

enkle setninger. 

• Teksten viser for det meste 

funksjonell bruk av tempus. En-

kelte feil kan forekomme i avan-

serte setninger. 

 

 
• Teksten viser funksjonell bruk 

av tempus. 

 • Teksten viser for det meste 

riktig samsvarsbøying. 

• Teksten viser korrekt sam-

svarsbøying.     

  = samme som forrige nivå 
 


