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- Eleven har store utfordringer med rettskriving på engelsk.
- Er det forskjell
stor forskjell
mellomstaveferdighet
elevens avkodingsferdighet
staveferdighet?
på elevens
på diktater og og
i andre
skrivesituasjoner?
- Er
Eleven
har
store
utfordringer
med
rettskriving
på
engelsk.
det stor forskjell mellom elevens avkodingsferdighet og staveferdighet?
- Eleven har store utfordringer med rettskriving på engelsk.
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- Eleven har utfordringer med å skrive på linjen.
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Språkløyper

-

Eleven er usikker på skriveretning.
Eleven har utfordringer med å orientere seg på en side.

Momentlisten er på ingen måte utfyllende. Vurdering og observasjon må sees i sammenheng med
hvor langt elevene er kommet i skoleløpet, hvilken undervisning de har fått og hva som er forventet i
forhold til ferdighetsutvikling. I tillegg vil det være faktorer knyttet til erfaringer, miljø og
forutsetninger som må tas i betraktning i en vurdering av elevenes ferdighetsutvikling.
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