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FORORD

På oppdrag fra Oslo kommune,
Utdanningsetaten, har Høgskolen i
Oslo, Avdeling for estetiske fag (EST)
og Avdeling for lærerutdanning og
internasjonale studier (LUI), i samar
beid med faglærere fra grunnskolen
i Oslo, utarbeidet en veileder i vurde
ring for faget kunst og håndverk (KH)
på ungdomstrinnet. Veilederen er et
av mange tiltak innenfor den kom
munale satsingen på å bedre skole
nes vurderingspraksis. Tiltakene
sikter mot å tydeliggjøre premissene
for sluttvurdering og vektlegge
underveisvurderingens betydning
for elvenes læringsresultater.
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1.
INNLEDNING

En god vurderingspraksis fremmer
læring, følger gjeldende retnings
linjer og bør samtidig være over
kommelig i forhold til tid og ressur
ser. Det er derfor lagt vekt på å
presentere og utdype sentrale
punkter i forskrift til opplærings
loven. Videre blir det gitt eksem
pler på hvordan læreplanen kan
brytes ned til mål for hvert trinn,
og hvordan disse målene kan
danne utgangspunkt for utvikling
av kjennetegn på måloppnåelse.
For å lette vurderingsarbeidet blir
det foreslått en modell for innde

ling av kompetansemålene i fire
hovedkategorier: håndverk, idé
utvikling, presentasjon/vurdering
og visuelle virkemidler. Disse
hovedkategoriene kan være til
hjelp i arbeidet når læreren lager
årsplan og oppgavetekster.
Veilederen viser eksempler på
kjennetegn på måloppnåelse
knyttet til tre ulike undervisnings
opplegg. Med utgangspunkt i disse
eksemplene kan den enkelte lærer
utvikle og tilpasse kjennetegn til
sine egne undervisningsopplegg.

Kunnskapsløftet har aktualisert
behovet for å diskutere kvalitet
og kompetanse i faget. Denne
diskusjonen har et bakteppe i
tidligere læreplaner. Det er derfor
valgt å gi et kort historisk tilbake
blikk på krav til vurdering i dette
faget. I denne delen av veilederen
er det også gitt eksempler på
relevant forskning.

«Man må gjøre det viktige vurderbart
og unngå å gjøre det motsatte;
gjøre det vurderbare viktig»
Studentblogg: perkh0708.blogspot.com

Vurderingsbegreper

Det finnes ulike former for vurdering. De ulike formene har ulik hensikt.
I litteraturen finnes ulike begreper og definisjoner på vurderingsformene.
I dagens skole brukes vanligvis følgende hovedbegreper:
Kartlegging foregår i starten av en undervisnings- og læringsprosess, og har
som hovedhensikt å beskrive elevens forutsetninger.
Underveisvurdering foregår underveis i undervisnings- og læringsprosessen,
og har som hovedhensikt å fremme elevens læring. I dag brukes også begrepet
vurdering for læring om slik vurdering.
Sluttvurdering foregår til slutt i undervisnings- og læringsprosessen, og har
som hovedhensikt å beskrive elevens oppnådde læringsresultat. Denne formen
for vurdering kalles også vurdering av læring. Vurdering av læring brukes også
i underveisvurderingen.
Skulptur. Elevarbeid 9. trinn, tre og akrylfarger.
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I 1960 ble sløyd, tekstil og tegning samlet til ett grunnskolefag, forming.
Nå heter faget kunst og håndverk, og er et breddefag som dekker alt
fra bildebehandling med digitale verktøy, videreføring av håndverks
2.
ET KORT HISTORISK
TILBAKEBLIKK

tradisjoner og kunstforståelse til kritisk refleksjon over utformingen av
våre visuelle omgivelser.

Rundt århundreskiftet var vurderings
arbeidet enkelt: Lærerens modeller
(trau, forkle, ornament) satte
standarden, og elevens arbeid ble
forventet å ligne mest mulig. Kunn
skapsløftet stiller helt andre krav til
lærerens vurderingsarbeid. Eleven
skal ikke lenger kopiere lærerens
modell, men utvikle sine egne
produkter ut fra kunnskaper om
visuelle virkemidler, kreative
prosesser, håndverkstradisjoner
og kunst- og designhistorie.

Hersleb skole 1922.
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Hvordan kan læreren vurdere elev
ens kreativitet og skapende evner?
Den amerikanske forskeren Elliot
Eisner (1996:1) peker ut vurdering og
skapende prosesser som hverandres
motsetninger: Der vurdering assosi
eres med rasjonalitet, forutsigbarhet
og presisjon, assosieres skapende
prosesser med tvetydighet, uforut
sigbarhet og følelser. Herfra går det
to veier:

1. Erklære kunstundervisningen
som et fristed fra vurdering:
Det må være et sted i skole
systemet, hvor karakterer ikke
tæller. Formingslokalet skal være
et fristed, hvor hvert barn frit kan
være sig selv, hvor det frit kan
give udtryk for sine følelser uden
censur (…) Lowenfeld (1971: 71)

2. Lete etter vurderingsformer som
støtter opp under utvikling av
kreativitet og skapende evner
(…) if the arts are to obtain a more
serious place among the family of
disciplines, issues of assessment
cannot be short-circuited. The
question is no longer «Shall we
assess?» but rather, «How shall
we assess? Gardner (1996:141)

Den siste veien ser vurdering som en
naturlig del av ethvert læringsforløp,
og sammenfaller med kravene i
Kunnskapsløftet. Det å få tilbake
melding sees som en forutsetning
for å utvikle seg videre i faget. Barn
lærer blant annet gjennom å etter
ligne dem med mer erfaring og gjen
nom bruk av det repertoaret som
kulturen stiller til rådighet. Gjennom
vurdering kan en legge til rette for at
elevene opparbeider seg et så stort
repertoar som mulig. Når idealet
om det upåvirkede barnet forlates
til fordel for et kulturelt og sosialt
barn, blir lærerens tilbakemelding
og vurdering av elevenes arbeider
en selvfølgelig del av undervisnings
forløpet.

praksis som læreren kan støtte
seg på for å fastsette nivået på elev
arbeidene. Kompetansemålene viser
hva som skal vurderes, men ikke hva
læreren bør forvente av nivå på
oppnådd kompetanse.

Mangelen på klare vurderings
kriterier er på ingen måte unikt for
faget kunst og håndverk. Den årlige
elevundersøkelsen i norsk skole
viser at få elever kjenner kriteriene
læreren bruker for å vurdere arbei
dene deres. Det viser seg også at
I forskningsrapporten Kunst og
elevene får for få tilbakemeldinger
håndverk i L97. Nytt fag – ny praksis? som gir retning for videre faglig
presenteres resultatet fra en nasjo
arbeid, og at det er store variasjoner
nal undersøkelse om hvordan L97
i hva som legges til grunn når stand
legges til grunn for undervisnings
punktkarakterer settes (Kunnskaps
praksis i faget. Vurderingsarbeid er
departementet 2007; Utdannings
et av områdene som undersøkes, og speilet 2008). Med bakgrunn i
forskerne oppsummerer med kom
forskning som viser at det er en
mentarer som: «Elevene er usikre på vesentlig sammenheng mellom
hva som er kriterier for vurderingen, lærerens vurderingsarbeid og eleve
og mange tror at holdninger og inter nes læring, ble det i 2007 satt i gang
esse teller mer enn faglige prestasjon en rekke tiltak for å styrke arbeidet
er» (Kjosavik m.fl 2003:112). Fra L97 med vurdering i norsk skole. Utdan
Forskning på elevvurdering
og fremover har ikke arbeidsinnsats ningsdirektoratet har fått oppdraget
i kunst og håndverk
vært en relevant del av vurderings
fra Kunnskapsdepartementet, og
I sin doktoravhandling påpeker
grunnlaget i faget. Likevel tror noen målet er å sikre elevene en mer fag
Liv Merete Nielsen at karakterene
elever fortsatt at den teller mer enn
lig relevant og rettferdig vurdering
i forming, i større grad enn andre fag, faglige prestasjoner. Forskningsrap (http://udir.no/Tema/Vurdering/).
var samlet på midten. De fleste elev porten viser at lærerne tar vurderin
ene fikk G eller M i forming. Skyldtes gen alvorlig, men at de føler seg
dette at lærerne ikke kunne formu
usikre. Mangelen på klare kriterier
lere eller bli enige om hva som er
går igjen, og det truer troverdigheten
godt arbeid, og hva som er mindre
ved lærerens vurderingsarbeid
godt? (Nielsen 2000:81). Lærere
(Kjosavik m.fl 2003:124-25).
i kunst og håndverk har få møte
Forskerne peker på at det er en
punkter på tvers av skoler, blant
sammenheng mellom klare vur
annet fordi faget ikke har avslutt
deringskriterier og kvaliteten på
ende eksamen. Det gjør at det ikke
lærerens vurderingsarbeid.
er etablert en felles vurderings
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Forskriften til opplæringsloven gir detaljerte
3.
RETNINGSLINJER FOR
VURDERING I KUNST
OG HÅNDVERK

bestemmelser for hvordan vurderingsarbeid 
i grunnskolen skal foregå.

Opplæringsloven viser til at elevene
skal vurderes etter forskrifter fast
satt av departementet. Læreplan
verket for Kunnskapsløftet består
av tre komponenter: Generell del,
Læringsplakaten, læreplaner for de
enkelte fag. Generell del og lærings
plakaten ligger til grunn for alt
arbeid i skolen. Læreplanen med
kompetansemålene beskriver hva
elevene skal kunne ved avslutningen
av opplæringen. Formål med faget
er retningsgivende for hvordan
kompetansemålene tolkes.
Forskrift til opplæringsloven
I Forskrift til opplæringsloven,
kapittel 3, fastsettes lovverket for
vurdering i grunnskolen og i videre
gående opplæring. I dette avsnittet
presenteres sentrale punkter i for
skriften, samt eksempler på konse
kvenser for vurderingspraksis i kunst
og håndverk. Kapittel 3 om vurdering
er nylig endret og gjelder fra august
2009. De viktigste endringene er
tydeligere krav til elevenes egen
vurdering og en underveisvurdering
med læring som mål.
§ 3-1 Rett til vurdering
(…) Det skal vere kjent for eleven
(…) kva som er måla for opplæringa
og kva som blir vektlagt i vurdering
av hennar eller hans kompetanse.
(…)
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Eleven har krav på å vite hva læreren
legger vekt på når arbeidet blir vur
dert. Dette kan synliggjøres for elev
ene gjennom kjennetegn på målopp
nåelse. Se eksempler side 16 til 21.
§ 3-2 Formålet med vurdering
Formålet med vurdering i fag er å
fremje læring undervegs og uttryk
kje kompetansen til eleven (…)
undervegs og ved avslutninga av
opplæringa i faget. Vurderinga skal
gi god tilbakemelding og rettleiing
til elevane. (…)

f aglige kompetansen til eleven, og
ikke faktorer som arbeidsinnsats,
samarbeidsvilje eller orden. For
eksempel faller argumenter som:
«men han var så ivrig» eller «hun
jobbet bare siste uka» bort når
standpunktkarakter skal settes
– eleven kan ikke få uttelling for
arbeidsinnsatsen i seg selv, men
resultatet av denne.

Det er mulig å styre begrepet orden
i en faglig retning. Et kjennetegn
som: «ryddig og ordentlig kunstog håndverksmappe», er ikke i tråd
Vurdering har to sentrale oppgaver,
med forskriftene. Kjennetegnet
den ene er å fremme læring, og den «oversiktlig og leservennlig layout»
andre er å uttrykke kompetansen til vil derimot være en relevant kvalitet
eleven. Kjennetegn på måloppnåelse når elevens mappe skal vurderes,
synliggjør kompetansen til eleven og jf. kompetansemål hentet fra hoved
kan brukes til å gi tilbakemelding og områdene visuell kommunikasjon
veiledning underveis.
og design.
§ 3-3 Grunnlaget for vurdering
Grunnlaget for vurdering i fag er dei
samla kompetansemåla (…) I vurde
ringa i fag skal ikkje føresetnadene
til den enkelte, fråvær, eller forhold
knytte til ordenen og åtferda til
eleven (…) trekkjast inn. (…)

Kompetansemålene danner grunn
laget for vurdering i kunst og hånd
verk. I forskrift til opplæringsloven
slås det fast at karakteren i kunst
og håndverk skal gi uttrykk for den

(§ 3-11) Undervegsvurdering
(…) Undervegsvurderinga skal
innehalde grunngitt informasjon om
kompetansen til eleven (…) og skal
givast som meldingar med sikte på
fagleg utvikling.(…)

(§ 3-12) Eigenvurdering
(…) Eleven (…) skal delta aktivt i
vurderinga av eige arbeid, eigen
kompetanse og eiga fagleg
utvikling, jf. opplæringslova § 2-3
og § 3-4.

Elev i arbeid med treskulptur. 9.trinn.

Når læreren utarbeider konkrete
kjennetegn på måloppnåelse, kan
eleven aktivt delta i vurdering av
eget arbeid. Elevene kan ta stilling
til egen kompetanse og selv forstå
hvordan de kan strekke seg i sin
videre faglige utvikling. Læreren kan
bruke kjennetegnene under indivi
duell veiledning. Etter hvert som
elevene blir kjent med systemet,
kan de være med på å utforme
kjennetegn.

(§ 3-17) Sluttvurdering i fag
Sluttvurderinga skal gi informasjon
om kompetansen til eleven (…) ved
avslutninga av opplæringa i fag i
læreplanverket, jf. § 3-3. (…)

kompetansen sin i faget inntil stand
punktkarakteren er fastsett. Eleven
skal bli gjort kjend med kva det er
lagt vekt på i fastsetjinga av hennar
eller hans standpunktkarakter.(…)

(§ 3-18) Standpunktkarakterar i fag
(…) Standpunktkarakteren må
baserast på eit breitt vurderings
grunnlag som samla viser kompe
tansen eleven har i faget, jf. § 3-3.
Eleven skal ha høve til å forbetre
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3.

Standpunktkarakteren skal gjen
speile elevens kompetanse ved
avslutningen av opplæringen, og
skal ikke være et gjennomsnitt av
karakterene på 8., 9. og 10. trinn.
Elevene må få mulighet til å vise en
bred kompetanse før standpunkt
karakteren settes. Dette kan gjøres
ved å legge opp til en større fordyp
ningsoppgave mot slutten hvor et
bredt utvalg av kompetansemålene
inngår (se læreplananalyse s. 10).
Oppgaven løses med veiledning
underveis slik at eleven får mulig
heter til å gjøre forbedringer fram
til standpunkt settes. Kjennetegn på
måloppnåelse gjør eleven kjent med
hva det legges vekt på i fastsetting
av standpunktkarakter.
Behov for kjennetegn
på måloppnåelse?
Hvorfor er det problematisk at elev
ene ikke vet hva læreren legger vekt
på i vurderingen? En elev som ikke
vet hva læreren legger vekt på i vur
deringsarbeidet, har ingen mulighet
til å korrigere kursen sin underveis
i arbeid med oppgaven. Forskning
viser at læring skjer når elevene
får gode faglige tilbakemeldinger.
Informative og motiverende
tilbakemeldinger bør være sentrale
i lærerens vurderingsarbeid, slik at
elevene får informasjon om hvor de
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står faglig, og råd om hvordan de
kan øke sin kompetanse i faget.
Dersom elevene vet hva som forven
tes i arbeid med oppgaven, har de
også mulighet til å vurdere sitt eget
arbeid. Elevenes egenvurdering har
fått en fremtredende plass i ny for
skrift til opplæringsloven, jf. side 7.
Begreper som «vurdering for
læring», « vurdering og læring» og
«læringsrettet vurdering» har blitt
brukt av flere forfattere som har
skrevet om vurdering de siste årene.
Disse begrepene er etablert for å
markere at kontroll av læring ikke
er den viktigste siden ved vurdering.
Elevene lærer lite av talluttrykk eller
kommentaren «flott». De må forstå
grunnlaget for symbolet for å kunne
endre og videreutvikle sitt arbeid i
faget.

Vurdering er en viktig del av læring
og må foregå kontinuerlig gjennom
hele skoleløpet, ikke bare gis som en
avsluttende karakter ved skoleslutt.
Ved å utvikle og bruke kjennetegn
på måloppnåelse blir kravene til
kvalitet forutsigbare, og eleven kan
selv se hva som kreves for å strekke
seg faglig.
I vurderingsarbeid brukes begrepene
vurderingskriterier og kjennetegn
om hverandre. I denne veilederen
brukes begrepet «kjennetegn» fordi
det i ulike prosjekter etter innførin
gen av Kunnskapsløftet har vært
brukt for å markere behovet for en
ny vurderingspraksis i skolen. Hva
kjennetegner kvaliteten på ulike
nivåer? Hva kjennetegner de ulike
kriteriene for måloppnåelse?

Kjennetegn hentet fra eksempelet Mitt maleri
(se undervisningsopplegg s. 16)
LOKALT LÆRINGSMÅL

Anvende visuelle
virkemidler (form,
farge komposisjon)
fra kunstneren i eget
maleri

Kjennetegn på måloppnåelse knyttet til lokalt læringsmål i oppgaven
lav kompetanse

middels kompetanse

høy kompetanse

Jeg kan
• kopiere noen av
kunstnerens visu
elle virkemidler

Jeg kan
• etterligne og kom
binere deler av
kunstnerens visu
elle virkemidler

Jeg kan
• utnytte og videre
utvikle deler av
kunstnerens visu
elle virkemidler

Ved å bruke kjennetegn på mål
oppnåelse ser en etter det eleven
kan – istedenfor det de ikke kan.
Det innebærer at også kjennetegn
på lav kompetanse formuleres som
kompetanse, ikke fravær av denne.
Dette synliggjør hvor eleven står
faglig – og hva han bør jobbe videre
med. Det gjør faglig utvikling konkret
og gir motivasjon for videre læring.
Kjennetegn hentet fra eksempelet
Mitt maleri (se undervisningsopp
legg s. 16).

Smykkestativ. Elevarbeid 9. trinn, tre og akrylfarger
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4.
KUNNSKAPSLØFTET
– EKSEMPEL PÅ
LÆREPLANANALYSE

4.1
Fra mål i L97 til
kompetansemål i LK06
LK06 er formulert med kompetanse
mål. L97 var også formulert med
mål, men disse var formulert slik at
det var vanskelig å se hvilken kunn
skap elevene skulle ha etter endt
arbeid. Det var brukt uttrykk som:
bli kjent med, arbeide med, gjøre
forsøk, få erfaring, lære om osv.
Målene sa ikke noe om hva elevene
skulle kunne etter endt opplæring.
LK06 har tydelig fokus på hva elev
ene skal kunne etter 2., 4., 7. og 10.
trinn. Det betyr at de øver seg i flere
år for så å vise hvilken kompetanse
de har på 10. trinn. Kompetansemå
lene i LK06 er formulert med aktive
verb som tydelig uttrykker handling:
designe, bygge, teste, skape, disku
tere, vurdere, tegne osv. Slike verb
beskriver en kompetanse.
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Forslag til modell for inndeling
i fire kategorier kompetanse
Hva krever kompetansemålene
egentlig av eleven? Hva bør læreren
legge vekt på ved veiledning av
elevene? Hva må læreren skaffe
dokumentasjon på at elevene kan
før standpunktkarakter settes i
faget? Er det noen fellestrekk på
tvers av kompetansemålene som
læreren kan bruke når oppgavetek
ster og delmål formuleres – og som
et vurderingsgrunnlag i faget?
Formålet med faget slår fast at det å
skape egne produkter i verkstedene
står helt sentralt i faget. I kompe
tansemålene gjenspeiles dette ved
at 14 av 22 mål er knyttet til eget
skapende arbeid. Det gjør elevenes
produkter og idéutvikling til en
sentral del av vurderingsgrunnlaget.
Gjennom produktene viser elevene

kompetanse i bruk av materialer,
visuelle virkemidler, inspirasjons
kilder og teknikker. De 8 andre
kompetansemålene er knyttet til at
elevene diskuterer, presenterer og
vurderer egne og andres arbeider.
Her blir innsikt i ulike kunst- og
designpraksiser fra fortid og samtid
et nødvendig kunnskapsgrunnlag.
Kunnskapsgrunnlaget gir elevene
forutsetninger for å sette eget
skapende arbeid inn i en større
sammenheng og gir dem et språk for
å vurdere egne og andres arbeider.
Modellen på neste side synliggjør
de fire kategoriene.

Kompetanse i å velge, utnytte og bearbeide
materialer, samt i utprøvende og hensiktsmessig bruk av teknikker og redskaper

Kompetanse i utprøving, variasjon og utnytting
av eget skissemateriale og inspirasjonskilder i
prosessen mot ferdig produkt

HÅNDVERK

IDÉUTVIKLING

VISUELL KOMMUNIKASJON
DESIGN
KUNST
ARKITEKTUR

PRESENTASJON OG VURDERING
Kompetanse i å presentere og vurdere egne og
andres arbeider ved hjelp av relevante fagbegreper og referanser fra kunst- og designpraksiser

Modellen synliggjør hva som er
sentralt i arbeid med faget og kan
brukes som et ryddeverktøy når
en lager årsplan og oppgavetekster.
I noen oppgaver kan hovedvekten
legges på idéutvikling, i andre på
bruken av visuelle virkemidler eller
hvordan eleven presenterer og
vurderer eget skapende arbeid.
Kategoriene kan brukes som en fast

struktur i alt vurderingsarbeid i faget
og vil tydeliggjøre sammenhengen
mellom kompetansemålene. Før
standpunktkarakter settes, kan
elevene få en fordypningsoppgave
der de viser sin kompetanse innenfor
alle fire kategorier. Det gir læreren
muligheten til å løfte blikket fra
detaljene i kompetansemålene og
se faget som helhet når standpunkt

VISUELLE VIRKEMIDLER
Kompetanse i å bruke visuelle virkemidler på
en fleksibel og bevisst måte, slik at produktet
fremstår som helhetlig og gjennomarbeidet

karakter settes. Det sentrale er at
utvalget viser en bredde av kompe
tansemål fra læreplanen i faget, og
her vil de fire kategoriene være til
hjelp.
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4.

4.2

4.3

Fra kompetansemål
til lokal læreplan
Kompetansemålene danner grunn
laget for sluttvurdering etter 10. trinn.
Læreren kan bryte kompetansemå
lene ned til delmål i en lokal lære
plan som synliggjør en progresjon i
faget fra 8. til 10. trinn. På hvert trinn
kan det også utvikles læringsmål
knyttet til konkrete oppgaver.

I utarbeidelsen av en lokal læreplan
kan man ikke gjøre seg ferdig med
verken kompetansemål eller hoved
områder på 8. eller 9. trinn, fordi det
forutsettes at elevene øker sin kom
petanse i løpet av ungdomstrinnet,
og at de må få mulighet til å vise at
de faktisk har forbedret den (jf. for
skrift til opplæringsloven § 3-18).
Se modell over vurderingsgrunnlaget
i KH på side 11.

Lokalt læringsmål leder treningen
fram til elevenes kompetanse ved
avslutningen av opplæringen i faget.

Fra lokalt læringsmål til
kjennetegn på måloppnåelse
Kompetansemålene angir hva elev
ene skal mestre etter endt opplæring
på ungdomstrinnet. Elevene vil nå
kompetansemålene i ulik grad, og
det er læreren som gjennom kjenne
tegn vil konkretisere forventninger
til nivå på oppnådd kompetanse.
Hva bør en forvente av en elev med
framifrå kompetanse i kompetanse
målet: «bruke ulike funksjoner i et
bildebehandlingsprogram»? Skal
eleven vurderes etter antall

Lokal læreplan
Lokalt læringsmål (jf modell s. 11)
Idéutvikling

Håndverk

Visuelle virkemidler

Presentasjon
og  vurdering

• Forme kryssfinér
ved hjelp av vippesag
og pussepapir
• Male overflaten
• Forme leire ved hjelp
av plateteknikk,
modellering og
sammenføyning
• Påføre penselglasur

• Signalisere et budskap
ved hjelp av ikon eller
symbol

• Vise fram produkt og
idéskisser for klassen

• Tegne arbeidstegning,
bruke verktøy, utstyr og
redskaper og behandle
materialer som viser
kunnskap om
håndverkstradisjoner

• Speilet viser bevisst
bruk av visuelle
virkemidler (form,
farge og komposisjon)
og håndverksmessig
kvalitet

Kompetansemål

Trinn

produkt

• Lage funksjonelle
bruksgjenstander
og vurdere kvaliteten
på eget håndverk
• Designe produkter ut
fra en kravspesifikasjon
for form og funksjon
• Beskrive ulike
løsningsalternativer i
design av et produkt
ved hjelp av skisser
og digital programvare
• Stilisere motiver med
utgangspunkt i egne
skisser i arbeid med
mønster, logo, skilt og
piktogrammer

8.

Kjøleskaps
magnet

• Utarbeide idéskisser
som ivaretar
funksjonen

9.

Kopp

10.

Speil

• Utprøving direkte i
materialet for å finne
fram til en form som
ivaretar koppens ulike
funksjoner
• Videreutvikle valgt idé
til arbeidstegning
• Samle relevante bilder
som inspirasjon til
speilets identitet
• Finne frem til speilets
visuelle identitet ved
hjelp av skisser

• Vurdere produktet
i forhold til
bruksfunksjon

• Presentere arbeidet
med skisser,
prosessbeskrivelse
og egenvurdering

Eksempel på hvordan kompetansemål brytes ned til lokalt læringsmål, som konkretiserer faginnholdet eleven skal arbeide med for å utvikle kompetanse.
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f unksjoner han/hun behersker, eller
hvordan han/hun bruker funksjo
nene til å lage et bilde som formidler
et budskap? Kompetansemålene
beskriver ferdigheter elevene skal
mestre, ikke forventete kvaliteter
ved arbeidene de lager. Gjennom
kjennetegn på måloppnåelse skaper
læreren en felles forståelse av hva
kompetansemålene krever, og hva
som forventes av arbeider fra høyt til
lavt nivå. I denne veilederen knyttes
kjennetegn på måloppnåelse opp
mot lokalt læringsmål.

I kjennetegnene ligger nøkkelen til
vurderingsarbeidet. De konkretiserer
faglige forventninger til elevene, og
kan sees på som en kontrakt mellom
lærer og elever som sikrer elevene
forutsigbarhet og informasjon om
hva de skal strekke seg etter i arbei
det med oppgaven. For å ivareta krav
om tilpasset opplæring bør læreren
følge opp kjennetegnene med
visuelle eksempler og forklare hva
kjennetegnene innebærer. Dersom
kjennetegnene skal bli et funksjonelt
redskap i vurderingsarbeidet, må

ordene som velges, etablere tydelige
skiller mellom nivåene og samsvare
med den virkelighet elevarbeidene
på ungdomstrinnet representerer.
I tillegg bør kjennetegn på målopp
nåelse utformes slik at de er:
• forutsigbare og etterprøvbare
(kjennetegnet gir informasjon til
elevene om faglige forventninger)
• fagrelevante (kjennetegnet sam
svarer med fagets egenart og
gjeldende læreplan)

Bildemanipulasjon. Elevarbeid 7. trinn.

LOKALT
LÆRINGSMÅL

KJENNETEGN PÅ
MÅLOPPNÅELSE

LOKALT
LÆRINGSMÅL

KJENNETEGN PÅ
MÅLOPPNÅELSE

KOMPETANSEMÅL

Kjennetegn er en
beskrivelse av kvaliteten
på det eleven mestrer i
forhold til kompetansemål i læreplanen.
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4.

4.3.1
4.5

Kjennetegnet gir informasjon til
elevene om faglige forventninger

Når elevarbeidene blir vurdert,
kan ikke læreren bringe inn noe nytt
som elevene ikke har hatt kjennskap
Kjennetegn på høy måloppnåelse? til under arbeidet med oppgaven.
Læreren kan med andre ord ikke
Produktet er av god kvalitet
legge vekt på visuelle virkemidler
som ikke har vært en del av under
Kjennetegnet «god kvalitet» beskriver visningen og vurderingsgrunnlaget.
ikke egenskaper ved elevarbeidet,
Det må etableres et felles rammeverk
men lærerens faglige skjønn. «God
som både lærer og elev er kjent med.
kvalitet» legger grunnlaget for at alt
kan vurderes, uten at elevene har
Kompetansemålene for ungdoms
mulighet for å forutse eller etterprøve trinnet åpner for et mangfold av
lærerens vurdering. «Kvalitet» er et
estetiske praksiser, både kulturarv
innholdsløst ord, og må fylles med
og samtidsuttrykk kan være et rele
konkret betydning for å gi mening.
vant utgangspunkt for eget arbeid
«God» eller eventuelt «dårlig» er
i verkstedet. Med valg av estetisk
relative begreper og kan bare etter
praksis følger normer for kvalitet og
prøves av læreren selv. Læreren som sjangerforventninger i arbeidet. I en
utformer kjennetegn, må derfor tenke oppgave med utgangspunkt i sam
gjennom hva ved elevarbeidene som tidskunst kan bruddet med normen
gir god kvalitet. Dette «hva» omfor
være det læreren forventer av elevar
muleres så til kjennetegn der lære
beidet, mens i en oppgave der
rens forventninger til kvalitet kon
eleven skal lage et kjøkkenredskap,
kretiseres, for eksempel slik:
kan norske trearbeidstradisjoner
• produktet viser et tydelig budskap være ramme for vurderingen. Det er
ved hjelp av relevante visuelle
ingen naturlig eller selvfølgelig måte
virkemidler
å vurdere på i kunst og håndverk,
• produktet fyller en bruksfunksjon men et mangfold av konkurrerende
i tråd med kravspesifikasjoner
referanser for kvalitet. Læreren må
i oppgaven
konkretisere hvilken estetisk praksis
• produktet utnytter materialets
som danner rammen for vurdering
egenskaper og viser kunnskaper
av elevarbeidene. I undervisnings
om håndverkstradisjoner
opplegget Mitt maleri er det elevens
valg av kunstner som etablerer ram
men for vurdering:
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Jeg kan

• tegne skisser for å utvikle og velge en
komposisjon som ivaretar kunstnerens
særtrekk
• velge ut og bruke hensiktsmessige
maleteknikker for å få fram kunstnerens
uttrykk i eget maleri
• utnytte og videreutvikle deler av kunst
nerens visuelle virkemidler i eget maleri
Kjennetegn på høy måloppnåelse

4.3.2
4.5
4.6

Kjennetegnet samsvarer med fagets
egenart og gjeldende læreplan
Vi har tidligere vist til Elliot Eisner.
Eisner hevdet i 1996 at det alltid har
vært et problemfylt forhold mellom
vurdering og kunstundervisning. Er
det mulig å forene de to? Utvikling av
fantasi og kreativitet trekkes frem
som viktige dimensjoner der formål
med faget beskrives. Lar dette seg
vurdere?
Kjennetegn på høy måloppnåelse?
Du har levert minst 3 skisser

I eksempelet over gjøres antall
skisser til nøkkelen når læreren
skal vurdere elevarbeidene. Det er
forutsigbart for elevene og lett å
etterprøve. Tre skisser vil gi beste
karakter, ved færre enn tre blir karak
teren lavere. Men antallet beskriver
ingen faglig relevante egenskaper

ved elevarbeidene og er dermed ikke k jennetegn på måloppnåelse fra
egnet som kjennetegn på måloppnå høyt til lavt nivå.
Jeg kan skjære tett ved siden av en strek med vippesag.
else. Læreplanen spør etter målret
tet kreativ idéutvikling. Det er altså
mulig å koble skisser til kunnskap
4.3.3
4.6
4.5
om idéutvikling – og den kan etter
spørres i kjennetegnene.
Bruksområder for skjema med
med og hva hun/han ville gjort
kjennetegn på måloppnåelse
annerledes, og begrunner dette.
Istedenfor antall kan læreren
Skjema med kjennetegn på målopp • Vurdering med karakter. Lærer
gjennom kjennetegnene beskrive
nåelse (jf. s. 17, 19 og 21) er utformet
setter ring rundt de kjennetegnene
forventninger om kvalitet knyttet til
slik at det kan ivareta flere sider av
som beskriver elevens arbeid.
• variasjon og utprøving av
lærerens og elevens vurderingsar
I kommentarfeltet setter læreren
problemløsninger
beid i faget.
en karakter med en kort faglig
• selvstendig bruk og videreut
• Framovermelding. Lærer setter
begrunnelse. Kommentarfeltet
vikling av forbilder/inspirasjons
ring rundt de kjennetegnene som
kan også brukes til råd som
materiale
beskriver elevens arbeid. I kom
gir retning for videre arbeid.
• informative og lesbare skisser
mentarfeltet gir læreren konkrete
• Veiledningssamtaler. Lærer bruker
• utnyttelse av skisser som redskap
råd for hvordan eleven kan utvikle
skjemaet som utgangspunkt for
i prosessen til å ta valg mot ferdig
seg i faget, med fokus på motiva
veiledningssamtaler med elevene
produkt
sjon for videre arbeid.
i verkstedet. Lærer og elev identi
• vurdering av egne skisser og
• Egenvurdering. Eleven bruker
fiserer hvilket nivå av målopp
begrunnelse for valg av idé i
skjemaet til å vurdere sitt eget
nåelse eleven befinner seg på –
forhold til kravspesifikasjoner
arbeid underveis eller ved
og diskuterer hvordan eleven kan
og kunnskaper om form, farge
avslutningen av en undervisnings
strekke seg i videre arbeid med
og komposisjon
periode. Eleven ringer rundt de
oppgaven.
kjennetegnene som beskriver ar
Punktene ovenfor kan være utgang
beidet. I kommentarfeltet skriver
punkt for å formulere kjennetegn på
eleven hva hun/han er fornøyd
måloppnåelse. For å sikre et bredt
vurderingsgrunnlag kan antall skis
ser legges inn som arbeidskrav
i oppgaveteksten.
LOKALT LÆRINGSMÅL
Kjennetegn på måloppnåelse knyttet til lokalt læringsmål i oppgaven
Under er et eksempel på hvordan
bruk av skisser som redskap i
prosessen kan formuleres som

Utvikle idé ved
hjelp av skisser

lav kompetanse

middels kompetanse

høy kompetanse

Jeg kan
• tegne skisser som
viser idéene mine

Jeg kan
• tegne skisser for
å  utvikle en eller flere
av idéene mine

Jeg kan
• tegne skisser for
å vurdere egne idéer

Veileder Vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet 15

5.
Eksempel på
oppgaver og
sluttvurdering

5.1
Mitt maleri
Kort beskrivelse av oppgaven
Eleven velger en kunstner som
utgangspunkt for eget skapende
arbeid. Eleven gransker og beskriver
teknikker og virkemidler som kunst
neren benytter seg av. Deretter
velges et utsnitt av et annet bilde,
for eksempel et foto fra avis eller
ukepresse. Utsnittet limes på et

større lerret. Eleven komponerer
og maler et nytt bilde som fanger
kunstnerens særtrekk.
Gjennom å gjøre oppgaven tilegner
eleven seg kunnskaper om visuelle
virkemidler ved å granske en utvalgt
kunstners bilder, ulike kunstretninger,
teknikker i akrylmaling og å presen
tere eget arbeid.

Kompetansemål fra hovedområdene Kunst og Visuell
kommunikasjon:

• Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner
innenfor to og tredimensjonal kunst
• Bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra
egne interesser

Mitt maleri. Elevarbeid.
Akrylmaling på lerret.
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Mitt maleri
LOKALT LÆRINGSMÅL

Kjennetegn på måloppnåelse knyttet til lokalt læringsmål i oppgaven
lav kompetanse

middels kompetanse

høy kompetanse

Beskrive teknikker og
virkemidler kunstneren
har brukt og sammenligne
uttrykket med uttrykk i
ulike kunstretninger

Jeg kan
• beskrive teknikken og noen av
virkemidlene som kunstneren har
brukt for å få frem sitt uttrykk
• finne likheter og forskjeller mellom
min kunstners uttrykk og uttrykk i
en kunstretning

Jeg kan
• forklare hvordan kunstneren har brukt
teknikken og virkemidlene for å få frem
sitt uttrykk
• sammenligne min kunstners uttrykk og
uttrykk i en eller flere kunstretninger

Finne frem til en komposisjon
for Mitt maleri ved hjelp av
skisser

Jeg kan
• vise til noen skisser over mulige
komposisjoner

Jeg kan
• ut fra ulike skisser velge en komposi
sjon som ivaretar kunstnerens særtrekk

Utnytte akrylmalingens egen
skaper i tråd med kunstnerens
visuelle uttrykk i eget maleri

Jeg kan
• etterligne noe av kunstnerens
maleteknikk i eget maleri

Jeg kan
• etterligne kunstnerens maleteknikk
og visuelle uttrykk i eget maleri

Anvende visuelle virkemidler
(form, farge komposisjon) fra
kunstneren i eget maleri
Presentere prosess og produkt
for klassen

Jeg kan
• kopiere noen av kunstnerens
visuelle virkemidler
Jeg kan
• fortelle om prosessen og
Mitt maleri

Jeg kan
• etterligne og kombinere deler av
kunstnerens visuelle virkemidler
Jeg kan
• beskrive Mitt maleri og redegjøre
for prosessen

Jeg kan
• vurdere kunstnerens valg av teknikk
og virkemidler som er brukt for å få
frem uttrykket
• sammenligne og reflektere over min
kunstners uttrykk og uttrykk i flere
ulike kunstretninger og sette dette inn
i en større sammenheng
Jeg kan
• tegne skisser for å utvikle og velge en
komposisjon som ivaretar kunstnerens
særtrekk
Jeg kan
• velge ut og bruke hensiktsmessige
maleteknikker for å få fram kunstnerens
uttrykk i eget maleri
Jeg kan
• utnytte og videreutvikle deler av
kunstnerens visuelle virkemidler
Jeg kan
• formidle refleksjoner om
Mitt maleri og begrunne valg
i prosessen

Kommentar:
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5.

5.2
Speil
Kort beskrivelse av oppgaven
Med utgangpunkt i selvvalgt bilde
materiale skal eleven designe et
speil med en tydelig visuell identitet.
Eleven innhenter inspirasjonsmateri
ale og utvikler designet i en tegne
prosess. Valgt løsning forstørres ved
hjelp av et rutenett og overføres til

materialet. Speilet lages av limtre
plate, speilglass, kryssfinér, lister
og males med akrylfarger. Arbeidet
foregår på et treverksted. Maksimal
størrelse på speilet, teknisk løsning
for innfesting av speilglasset samt
opphengsløsning vises av lærer.

Gjennom å gjøre oppgaven viser
eleven kunnskaper om produkters
visuelle identitet ved design av en
bruksgjenstand. De får også vist
hvordan de behersker bruk av
inspirasjonsmateriale, verktøy
for trearbeid, samt presentasjon
og vurdering av eget arbeid.

Kompetansemål fra hovedområdene Visuell kommunikasjon
og Design:

• lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget
håndverk
• designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
• beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp
av skisser og digital programvare
• stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med
mønster, logo, skilt og piktogrammer

Speil. Elevarbeider
10. trinn.
Tre, kryssfinér,
speilglass, diverse
andre materialer
og akrylfarger.
Til venstre:
Elev i arbeid med
speilrammen.
Til høyre:
Utdrag fra en
skisseprosess.
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Speil
LOKALt LÆRINGSMÅL

Kjennetegn på måloppnåelse knyttet til lokalt læringsmål i oppgaven
lav kompetanse

middels kompetanse

høy kompetanse

Samle relevante bilder som
inspirasjon til speilets visuelle
identitet

Jeg kan
• finne bilder jeg kan bruke som
inspirasjon

Jeg kan
• begrunne innsamlede bilder ut fra 
valgt identitet på speilet

Finne frem til speilets visuelle
identitet ved hjelp av skisser

Jeg kan
• tegne skisser der jeg bruker og
stiliserer elementer fra de innsamlede
bildene
• begrunne valg av idé
Jeg kan
Jeg kan
• med hjelp av lærer forstørre valgt skisse • etter instruksjon forstørre valgt skisse
til en arbeidstegning i målestokk 1:1
til en arbeidstegning i målestokk 1:1
• skjære inntil en tegnet strek med
• skjære nær en tegnet strek med
vippesag
vippesag
• ta hensyn til fiberretningen når jeg
• ta noe hensyn til fiberretningen når
skjærer, rasper og pusser
jeg skjærer, rasper og pusser
Jeg har laget et speil
Jeg har laget et speil
• der de visuelle virkemidlene samsvarer
• der det er forbindelse mellom visuelle
med valgt identitet
virkemidler og valgt identitet
• der kjennskap til håndverkstradisjoner
• som viser noe kjennskap til
er tilpasset valgt identitet
håndverkstradisjoner
Jeg kan
Jeg kan
• beskrive prosessen ved hjelp av
• vise fram innsamlede bilder, egne
innsamlede bilder, egne skisser,
skisser, tegninger og produkt
tegninger og produkt
• kjenne igjen kvaliteter i eget arbeid
• presentere kvaliteter i eget arbeid

Jeg kan
• avgrense og systematisere
bildemateriale som er relevant
ut fra valgt identitet på speilet
Jeg kan
• tegne skisser der jeg stiliserer og vide
reutvikler elementer fra de innsamlede
bildene på en selvstendig måte
• drøfte og begrunne valg av idé
Jeg kan
• på egen hånd forstørre valgt skisse
til en arbeidstegning i målestokk 1:1
• skjære tett ved siden av en tegnet
strek med vippesag
• utnytte fiberretningen når jeg
skjærer, rasper og pusser
Jeg har laget et speil
• der de visuelle virkemidlene
understreker valgt identitet
• der kunnskap om håndverkstradisjoner
er utnyttet og tilpasset valgt identitet
Jeg kan
• beskrive prosessen og redegjøre for
valg og erfaringer som ble gjort
underveis
• reflektere over kvaliteter i eget arbeid
og hva som kunne vært gjort
annerledes

Tegne arbeidstegning, bruke
verktøy, utstyr og redskaper
og behandle materialer som
viser kunnskap om håndverks
tradisjoner

Speilet viser bevisst bruk av
visuelle virkemidler (form,
farge og komposisjon) og
håndverksmessig kvalitet
Presentere arbeidet med
skisser, prosessbeskrivelse
og egenvurdering

Jeg kan
• tegne skisser ved å kopiere
et av de innsamlede bildene
• fortelle om valg av idé

Kommentar:
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5.

5.3
Kjøkken
Kort beskrivelse av oppgaven
Elevene får utdelt modeller av ulike
rom. Til modellen finnes benker,
skap og hvitevarer i standardstør
relse. Elevene arbeider i grupper på

3–4 og møblerer i forhold til kriterier
for et funksjonelt kjøkken. Benker og
skap festes med «tack-it». Model
lene fotograferes. Fotografiene bear
beides individuelt ved hjelp av per
spektivtegning.

Kompetansemål fra hovedområdene Kunst og Visuell
kommunikasjon:

• vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere
egne løsninger
• tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
• beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp
av skisser og digital programvare
• samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av bygge
prosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike
løsninger

Elev i arbeid
med modell.
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Gjennom å gjøre oppgaven tilegner
eleven seg kunnskaper om perspek
tivtegning, funksjonelle innredninger
og symboler i arkitekttegninger.
Elevene trener på å vurdere kjøkken
løsninger ut fra arkitekttegninger.
Krav til et funksjonelt kjøkken:
• Kort vei mellom arbeidsstasjonene
• Arbeidsflater på begge sider av
komfyr
• Oppvask i nærheten av skap og
skuffer
• Arbeidsflate ved siden av oppvask
• Fri vei til skuffer og skapdører
• Benkhøyde som gir god
arbeidsstilling
• Arbeidsbelysning
• 50 cm over komfyr til avtrekk

Kjøkken
LOKALt LÆRINGSMÅL

Kjennetegn på måloppnåelse knyttet til lokalT læringsmål i oppgaven
lav kompetanse

middels kompetanse

høy kompetanse

Ved hjelp av en modell i
målestokk finne fram til
funksjonelle kjøkkenløsninger

Jeg kan
• finne plass til alle arbeidsstasjonene
i modellen
• vise til at noen av kravene til et
funksjonelt kjøkken er ivaretatt
i modellen
Jeg kan
• med hjelp finne forsvinningspunkter
i fotografiet
• trekke noen hjelpelinjer til
forsvinningspunktene
• tegne inn nye detaljer som knotter og
armatur

Jeg kan
• ved hjelp av modellen finne en løsning
til et funksjonelt kjøkken
• vise til at alle kravene til et funksjonelt
kjøkken er ivaretatt i modellen

Jeg kan
• ved hjelp av modellen finne flere
løsninger til et funksjonelt kjøkken
• vise til at kravene til et funksjonelt
kjøkken er ivaretatt på ulike måter
i ulike løsninger
Jeg kan
• finne alle forsvinningspunktene
i fotografiet
• trekke aktuelle hjelpelinjer til
forsvinningspunktene
• tegne inn nye detaljer som møbler
og kjøkkenmaskiner i forhold til
perspektivet
Jeg kan
• anvende tegningen for å velge stil
på kjøkkenet

Bruke fotografiet av
kjøkkenløsningen til å tegne
en detaljert perspektivtegning

Bruke perspektivtegning for
å designe et kjøkken med
hensyn til stil og smak
Lage en arkitekttegning av
eget kjøkken i målestokk
Lese en medelevs
arkitekttegning og vurdere
kjøkkenløsningen

Jeg kan
• bearbeide tegningen slik at kjøkkenet
får en enhetlig stil
Jeg kan
• med hjelp tegne rom og innredning
sett ovenfra
Jeg kan
• kjenne igjen og samtale om kjøkken
modellen ut fra arkitekttegningen

Jeg kan
• finne forsvinningspunkter i fotografiet
• trekke hjelpelinjer til forsvinnings
punktene
• tegne inn nye detaljer som skap
og vindu i forhold til perspektivet

Jeg kan
• anvende tegningen for å tilføre en
ny stil på kjøkkenet
Jeg kan
• tegne rom og innredning sett ovenfra
Jeg kan
• sammenligne ulike kjøkkenløsninger
ut fra arkitekttegninger

Jeg kan
• tegne rom og innredning sett ovenfra
ved hjelp av fagrelevante symboler
Jeg kan
• sammenligne og vurdere ulike kjøkken
løsninger ut fra arkitekttegninger

Kommentar:

Forslag til
kjøkkenløsning

Veileder Vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet 21

5.

5.4
Sluttvurdering
Skjemaet nedenfor viser kjennetegn
for tre nivåer av sluttkompetanse.
Kjennetegnene tar utgangspunkt
i modellen side 11, der fire overord
nede kategorier synliggjøres som
et relevant vurderingsgrunnlag i
faget. Kjennetegnene er ikke knyttet

VISUELL KOMMUNIKASJON – DESIGN – KUNST – ARKITEKTUR

VURDERINGS
GRUNNLAG

til bestemte teknikker, materialer
eller hovedområder, men gjenspeiler
helheten i kompetansemålene. Dette
kan brukes som et verktøy i arbeidet
med standpunktvurderingen. I den
avsluttende fordypningsoppgaven
bør kjennetegnene konkretiseres for
elevene og knyttes opp mot lærerens

avgrensning i valg av tema, teknik
ker, visuelle virkemidler etc. Læreren
må gjøre sin avgrensning nært opp
til læreplanens kompetansemål, slik
at innholdet i de fire hovedområdene
gjenspeiles i fordypningsoppgaven
og gir et bredt nok vurderingsgrunn
lag.

Kjennetegn på grad av måloppnåelse knyttet til lokalt læringsmål i oppgaven
Lav kompetanse

Middels kompetanse

Høy kompetanse

Håndverk

Jeg kan
• ta noe hensyn til egenskaper ved
materialet i eget skapende arbeid
• vise noe kjennskap til håndverks
tradisjoner i bruk av teknikker

Idéutvikling

Jeg kan
• tegne skisser ved å kopiere fra et
inspirasjonsmateriale
• tegne skisser som viser idéene mine
• vise løsninger på et problem gjennom
skisser og materialutprøving

Jeg kan
• ta hensyn til egenskaper ved materialet
i eget skapende arbeid
• vise kjennskap til håndverkstradisjoner
ved å tilpasse teknikker i tråd med min
produktidé
Jeg kan
• tegne skisser der jeg bruker og stiliserer
elementer fra et inspirasjonsmateriale
• tegne skisser for å utvikle en eller flere
av idéene mine
• vise forskjellige løsninger på et problem
gjennom skisser og materialutprøving

Visuelle
virkemidler

Jeg kan
• bruke noen visuelle virkemidler i mitt
produkt
• skape et produkt der det er forbindelse
mellom valg av visuelle virkemidler og
min idé
Jeg kan
• vise fram inspirasjonsmateriale, egne
skisser og produkt
• kjenne igjen kvaliteter i eget arbeid
• nevne noen fagbegreper i presentasjon og
beskrivelse av egen prosess og produkt

Jeg kan
• utnytte egenskaper ved materialet i
eget skapende arbeid
• vise kunnskap om håndverkstradisjoner
ved å prøve ut og tilpasse teknikker i tråd
med min produktidé
Jeg kan
• tegne skisser der jeg stiliserer og videre
utvikler elementer fra et inspirasjonsmate
riale på en selvstendig måte
• tegne skisser for å vurdere egne idéer
• utforske et problem fleksibelt og eksperi
menterende gjennom skisser og material
utprøving
Jeg kan
• utnytte visuelle virkemidler på en fleksibel
og bevisst måte, slik at produktet fremstår
som helhetlig og gjennomarbeidet
• skape et produkt der valg av visuelle
virkemidler understreker min idé
Jeg kan
• beskrive prosessen og redegjøre for valg
og erfaringer som ble gjort underveis
• reflektere over kvaliteter i eget arbeid og
hva som kunne vært gjort annerledes
• bruke relevante fagbegreper ved presenta
sjon og vurdering og sette eget arbeid inn i
en kunst- og designhistorisk sammenheng

Presentasjon
og vurdering
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Jeg kan
• bruke visuelle virkemidler på en bevisst
måte, slik at produktet fremstår som
gjennom arbeidet
• skape et produkt der valg av visuelle
virkemidler samsvarer med min idé
Jeg kan
• beskrive prosessen ved hjelp av inspira
sjonsmateriale, egne skisser og produkt
• presentere kvaliteter i eget arbeid
• bruke noen fagbegreper og kunst- og
designhistoriske referanser ved presenta
sjon og vurdering
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