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Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet 

Ferdighets- 

områder 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og 
bildeformatering og 
kjenner til noen digitale 
begreper. Lagrer 
arbeider på digitale 

ressurser og følger 

regler for å beskytte 

egen digital 
informasjon. 

Endrer innstillinger for 
tekst og bilder og bruker 
digitale begreper. 

Navigerer på ulike digitale 

ressurser og følger regler 
for å beskytte digitalt 
utstyr og informasjon. 

Bruker digitale formkrav 

i egne tekster 

Navigerer på digitale 
ressurser i nettverk og 

beskytter eget digitalt 
utstyr og informasjon. 

Følger digitale formkrav 

tilpasset situasjon og 
formål. 

Velger egnede digitale 
ressurser og har strategier 
for å beskytte digitalt utstyr 

og informasjon. 

Velger og bruker 
digitale ressurser ut 
fra behov, digitale 
formkrav, arbeidsform 

og mottakere. 

Vurderer egen digital 
arbeidsprosess kritisk. 

Finne og behandle Gjør enkle søk for å 

finne informasjon i 

digitale kilder, og 

bruker informasjonen i 

egen læring. 

Kjenner til enkel 

digital kildebruk og 

opphavsrett. 

Finner, lagrer og 

gjenfinner informasjon 

i digitale kilder og 

refererer til kildene. 

Vurderer, organiserer og 
bruker informasjon fra 
digitale kilder 
hensiktsmessig og følger 

regler for opphavsrett. 

Omformer og sammenstiller 

informasjon fra digitale 

kilder og vurderer kildene 

kritisk. 

Tolker og vurderer 
informasjon fra ulike 
digitale kilder kritisk 
og forvalter 
opphavsrett på egne 
fremstillinger. 

Produsere og 
bearbeide 

Lager enkle digitale 
produkter. Arbeider og 
eksperimenterer med 
tekst, illustrasjoner, 

bilder og lyd. 

Lager digitale produkter 
med ulike medietyper. 

Følger instruksjoner i 
utforming av produkter 

Lager digitale produkter 
som kombinerer ulike 
medietyper. 

Bruker digitale ressurser 
til å lage modeller av 

produkter. 

Lager og vurderer digitale 
produkter som kombinerer 
ulike medietyper. 

Velger digitale ressurser til 
å designe og utforme 

produkter. 

Vurderer eget 
produkt, 
arbeidsprosess og 
foreslår forbedringer. 

Kommunisere og 

samhandle 

Bruker enkle digitale 

ressurser i 
kommunikasjon og 
samhandling. 

Bruker og deler digitale 

produkter i 
kommunikasjon og 
samhandling. 

Tilpasser 

kommunikasjonsform til 
digital ressurs. 

Deltar i ulike digitale 
samhandlingsprosesser. 

Velger digital ressurs for 

kommunikasjon ut fra 
formål og mottaker. 

Velger digital 
samhandlingsressurs ut fra 
arbeidsform. 

Velger og vurderer 

digital ressurs for 
kommunikasjon ut fra 
ulike faglige behov. 

Fyller ulike roller i en 
digital samhandlings- 
prosess. 

Utøve digital 

dømmekraft 

Følger regler for digital 

samhandling og 
personvern på nett. 

Følger regler for 

personvern og viser 
hensyn til andre på nett. 

Opptrer etisk og 

forsvarlig på nett, og 

bruker strategier for å 

unngå uønskete 

hendelser. 

Viser evne til etisk 

refleksjon og vurdering av 
egen rolle på 

nett og i sosiale medier. 

Forvalter egen digital 

identitet og 
respekterer andres i 
tråd med gjeldende 

regelverk 



Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet 

Ferdighets- 

områder 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Forstå og 

vurdere 

Lytter etter 

informasjon og 
argumentasjon 

Lytter etter relevant 

informasjon. Skiller 
mellom meninger og 

fakta. 

Tolker muntlige tekster 

med konkurrerende 

informasjon. Skiller 

mellom informerende 

og argumenterende 

tekst. 

Tolker komplekse tekster 

og reflekterer over formål 
og innhold. 

Vurderer komplekse 

tekster kritisk og tar 
stilling til innhold og 

formål. 

Utforme Kombinerer Varierer verbalspråk, Bruker verbalspråk, og Tilpasser verbalspråk, Bruker verbalspråk, 
verbalspråk med og bruker digitale og velger andre ressurser andre ressurser og andre ressurser og 
andre ressurser og andre ressurser og og virkemidler bevisst. virkemidler til formål, virkemidler selvstendig 

virkemiddel. virkemidler. situasjon og tilhørere. og kritisk. 

Kommunisere Tar ordet etter tur i 

samtaler og gir 

tilbakemeldinger. 

Gjengir innhold 

med egne ord 

og stiller 

oppklarende 

spørsmål. 

Følger opp innspill 

fra andre i faglige 

samtaler. Stiller 

oppklarende og 

utdypende spørsmål. 

Videreutvikler innspill 

fra andre og fremmer 

egne meninger aktivt. 

Støtter seg på andre og 

utnytter egne erfaringer 

i faglig arbeid. 

Driver samtalen 

framover gjennom 

relevante innspill. 

Utveksler erfaringer og 

kunnskap og skaper 
mening i faglige 

fellesskap. 

Gir respons og samtaler 

fleksibelt og effektivt i 

ulike faglige roller og 

situasjoner. 

Vurderer egen 

forståelse og velger 

relevante strategier. 

Reflektere og 
vurdere 

Forteller om 

opplevelser og 

faglige emner. 

Uttrykker og 

begrunner egne 
meninger. 

Beskriver faglige 
emner og erfaringer. 

Argumenterer for 

egne meninger. 

Greier ut om faglige 

emner og prosesser. 

Argumenterer for egne 

synspunkter og tar ulike 

perspektiver. 

Bruker fagterminologi. 

Reflekterer over faglige 
emner og prosesser. 

Bruker nyansert 

fagterminologi i lengre 

utgreiinger. Bygger opp 
saklig argumentasjon. 

Drøfter komplekse 

faglige emner og 

prosesser med presis 

fagterminologi. Bygger 

opp en helhetlig 
argumentasjon. 
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Å kunne lese som grunnleggende ferdighet 

Ferdighets- 

områder 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Forberede, 

utføre og 

bearbeide 

Bruker forkunnskaper. 

Skaffer seg overblikk 

over teksten før lesing. 

Leser enkle tekster på 

papir og skjerm. 

Bearbeider teksten 

med noe hjelp. 

Leser enkle tekster 

med flyt og 

utholdenhet. Finner og 

leser tekster på 

Internett. Stiller 

spørsmål til teksten. 

Kan samtale om 

innholdet. 

Varierer lesemåte etter 

teksten og formålet 

med lesingen i fag. 

Leser og navigerer 

hensiktsmessig på 

Internett. 

Bruker oppklarende 

strategier. Bruker ulike 

metoder for å 

systematisere 

innholdet. 

Bruker faglige og andre 

forkunnskaper aktivt. 

Er bevisst og kritisk 

ved lesing på papir og 

Internett. Bearbeider 

teksten på selvstendig 

måte. 

Velger relevante 

strategier tilpasset 

teksten og formålet 
med lesingen. Er 

bevisst på egen lesing 

og reflekterer over 

anvendte strategier. 

Finne Finner eksplisitt uttrykt 

informasjon som er 

sentralt plassert i enkle 

tekster. 

Kjenner igjen sentrale 

tekster i faget. Finner 

eksplisitt uttrykt 

informasjon i tekster 
med konkurrerende 

informasjon. Refererer 

til kilder. 

Finner og kombinerer 

informasjon fra flere 

steder i tekster med 

konkurrerende 

informasjon. 

Vurderer om kildene er 

troverdige. 

Finner implisitt 

informasjon i 

komplekse tekster. 

Bruker kilder på en 

kritisk og etterprøvbar 

måte. 

Finner detaljert og 

implisitt informasjon i 

tekster med ukjent 

form eller innhold. 

Tolke og 

sammenholde 

Bruker egne ord og 

trekker enkle 

slutninger ut fra 

informasjon i tekster. 

Identifiserer 

hovedtemaet og forstår 

sammenhenger som er 

tydelig uttrykt i en 

tekst. 

Forstår informasjon 

som er implisitt uttrykt 

i tekster. 

Forstår tvetydigheter. 

Oppfatter motstridende 

informasjon og 

informasjon som står i 

motsetning til det 

forventede. 

Viser helhetlig og 

detaljert forståelse av 

komplekse tekster. Kan 

systematisere og 

trekke slutninger på 

bakgrunn av implisitt 

informasjon. 

Reflektere og 

vurdere 

Kommenterer innhold i 

enkle tekster. 

Vurderer innholdet i 

tekster ut fra 

fagkunnskap og egne 

erfaringer. 

Gir begrunnede 

vurderinger av form og 

faglig innhold i tekster. 

Analyserer og vurderer 

form og innhold på en 

kritisk måte. 

Sammenligner og 

systematiserer 

informasjon i ulike 

faglige tekster. 

Vurderer komplekse 

tekster om ukjente 

emner på en kritisk 

måte. Trekker inn 

faglige og samfunns- 

messige perspektiver. 
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Å kunne regne som grunnleggende ferdighet 

Ferdighets- 

områder 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Gjenkjenne og 
beskrive 

Gjenkjenner konkrete 

situasjoner som kan 

løses ved regning, og 

formulerer spørsmål til 

dem. 

Gjenkjenner mønstre og 

formulerer problemer 
som kan løses i ett trinn. 

Analyserer innholdet i 

tekster og situasjoner der 

regning inngår. 

Analyserer tekster og 

situasjoner som 

forutsetter 

matematisk 

problemløsing i flere 

trinn. Forenkler 

situasjonen eller 

problemet slik at det 

blir håndterbart. 

Analyserer mer 

sammensatte 

matematiske 

problemstillinger i 

dagligdagse og faglige 

sammenhenger. 

Identifiserer størrelser 

som varierer. 

Analyserer et vidt 

spekter av 

matematiske 

problemstillinger som 

kan beskrives med en 

modell. Omformer og 

formulerer modellen 

for videre arbeid. 

Bruke og 

bearbeide 

Bruker enkle 

strategier for 

opptelling og 

klassifisering av 

mengder og 

geometriske former. 

Utfører enkle 

beregninger på ulike 

måter. 

Velger hensiktsmessig 

regneart og bruker ulike 

metoder for å finne 

svaret. Bruker blant 
annet geometriske 

former, måleenheter, 

tabeller og grafiske 

framstillinger i prosessen. 

Sammenlikner 

størrelser og 

uttrykker 

sammenhengen 

mellom dem. Velger 

hensiktsmessige 

måleenheter og 

gjennomfører egne 

undersøkelser. 

Vurderer sjanse og 

utfører enkle statistiske 

beregninger. Bruker 

symboler for å uttrykke 

størrelser som er 

ukjente eller varierer. 

Kobler sammensatte 

problemstillinger til 

kjente løsnings- 

metoder. 

Bruker et variert utvalg 

problemløsingsstrategi 

er og kan begrunne 

metodevalg. Uttrykker 

sammenhenger med 

ord og bokstavuttrykk. 

Kommunisere Bruker ulike 
virkemidler for å 

utrykke enkle 

beregninger. 

Beskriver resultatene ved 
blant annet å bruke 

geometriske former, 
måleenheter, tabeller og 

grafiske framstillinger. 

Presenterer 
resultater fra 

regneprosesser på en 
egnet måte ut fra 

problemstillingen. 

Setter sammen ulike 
måter å presentere 

resultater fra 

regneprosesser på. 

Presenterer resultater 
fra regneprosesser i 

tekster i ulike fag og i 

egen hverdag. 

Reflektere og 

vurdere 

Avgjør om et resultat 

er svar på spørsmålet 

som ble stilt. 

Vurderer om resultatet er 

rimelig og tar 

beslutninger ut fra 

foreliggende fakta. 

Vurderer prosessen 

og vurderer om 

andre fremgangs- 

måter er mer 

effektive og enklere å 

kommunisere. 

Vurderer betydningen 

resultatet har for den 

situasjonen det skal 

brukes i. Drøfter 

feilkilder og gjør 

eventuelle justeringer. 

Sammenlikner ulike 

modeller og vurderer 

dem i lys av forholdet 

de beskriver. 

2
0
1
7

1
3

g
ru

n
n
le

g
g
e
n
d
e

fe
rd

ig
h
e
te

r



Å kunne skrive som grunnleggende ferdighet 

Ferdighets- 

områder 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Planlegge og 

bearbeide 

Lager notater og 

bruker enkle kilder 

som grunnlag for 

skriving. Gjør enkle 

endringer i tekster 

etter tilbake- 

meldinger. 

Bruker notater og kilder 

som grunnlag for 

skriving og oppgir 

kildene. Omarbeider 

tekster etter 

tilbakemeldinger. 

Bruker ulike notater og 

varierte kilder som 

grunnlag for skriving. 

Vurderer og reviderer 

tekster og beskriver 

kvaliteter ved dem. 

Velger varierte strategier 

som grunnlag for 

skriving, og integrerer, 

refererer og siterer 

relevante kilder. 

Reviderer tekster og 

vurderer kvaliteter ved 

dem. 

Velger relevante 

skrivestrategier og 

bruker kilder på en 

kritisk og 

etterprøvbar måte. 

Foretar kritisk 

revisjon av egne 

tekster. 

Utforme Behersker lydrett 

skriving for hånd og 

på tastatur. 

Kombinerer ulike 

uttrykksmidler som 

tegninger, bilder, 

symboler og 

verbalspråk. 

Bygger opp leselige og 

oversiktlige tekster med 

rettskriving av ord for 

hånd og på tastatur og 

kombinerer ulike 

uttrykksmidler. 

Bygger opp tekster 

etter skrivemåter og 

uttrykksmidler i faget 

både for hånd og på 

tastatur. 

Bygger opp komplekse 

fagtekster med 

terminologi og 

uttrykksmidler tilpasset 

fag og formål. 

Bruker og utnytter 

spesialisert 

fagterminologi og 

ulike uttrykksmidler 

tilpasset fag og 

formål. 

Kommunisere Uttrykker egne 

meninger og 

forteller, beskriver 

og systematiserer i 

enkle tekster. 

Uttrykker egne 

meninger, tar ulike 

perspektiver og 

formulerer spørsmål. 

Forteller, beskriver og 

systematiser i ulike 

typer fagtekster. 

Argumenterer ved å 

begrunne synspunkter. 

Bruker fortelling i faglig 

kommunikasjon, 

dokumenterer kunnskap 

og arbeidsprosesser og 

utformer hypoteser. 

Tar stilling til og 

argumenterer for og imot 

ulike synspunkter. 

Utforsker faglige emner. 

Bruker varierte 

fortellingsstrukturer i 

faglig kommunikasjon. 

Bygger opp en 

helhetlig 

argumentasjon, 

utforsker kritisk og 

problematiserer 

faglige emner. 

Reflektere og 

vurdere 

Uttrykker personlige 

erfaringer i enkle 

tekster. 

Reflekterer over 

personlige og faglige 

erfaringer i ulike typer 

tekster. 

Reflekterer over egen 

læring i arbeidet med 

faglige tekster. 

Reflekterer og vurderer 

egen læring i arbeidet 

med faglige tekster. 

Reflekterer kritisk 

over og vurderer 

egen læring i arbeidet 

med faglige tekster. 

2
0
1
7

1
5

g
ru

n
n
le

g
g
e
n
d
e

fe
rd

ig
h
e
te

r




