
1
• viser liten eller ingen vilje og evne .l å planlegge og gjennomføre oppgaver
• behersker ikke å omse7e fra teori .l praksis, og viser ingen tekniske ferdigheter
• har ikke levert prak.ske arbeider eller arbeidene er svært sle7e
• har vært lite eller ikke .l stede i .mene, gjør ingen .ng

2
• er svært uselvstendig
• er svært lite krea.v og viser lite tekniske ferdigheter
• har ikke gjennomført alle deler av oppgavene, eller produkta svarer ikke .l utdelte oppgaver
• klarer ikke/ønsker ikke å ta i mot veiledning av lærer

3 • er lite selvstendig og må ha mye hjelp for å finne hensiktsmessige arbeidsmetoder
• har laget produkter som svarer .l gi7 oppgave, men de prak.ske arbeidene er meget enkle og av middels 
kvalitet
• har gjennomført lite forarbeid i oppgaven og har vist liten evne .l å utvikle egne ideer

4
• er i en viss grad selvstendig, men trenger veiledning
• har gjennomført alle deler av oppgavene, og har vist evne .l å utvikle egne ideer
• produktene er planlagt og gjennomført og er av middels god kvalitet
• har laget produkter som svarer .l utdelte oppgaver
• Har gode tekniske ferdigheter

5
• er selvstendig og viser kri.sk sans
• har gjort godt forarbeid og vist god evne .l å utvikle egne ideer
• prosessen er meget godt planlagt og gjennomført
• produkt har form/komposisjon som svarer meget bra .l utdelte oppgaver
• viser meget gode tekniske ferdigheter
• teknikkene som er valgt er beny7et på en krea.v og funksjonell måte
• har laget produkter av god kvalitet
• har gjennomført alle deler av oppgaven

6
• er svært selvstendig og viser kri.sk sans
• har evne .l å ta begrunnede valg under arbeidsprosessen
• har gjort svært godt forarbeid
• har vist svært god evne .l å utvikle egne ideer
• er krea.v, og produkt har form /komposisjon som svarer svært bra .l utdelte oppgaver
• har u@ørt alle deler av oppgavene
• har laget produkter av svært god kvalitet

KUNST & HÅNDVERK er et fag der vi arbeider mye med teknikk, krea=vitet og arbeidsmåter. Tekniske 
ferdigheter, variasjon i bruk av materialer og forståelse for materialets egenskaper og begrensninger er 
vik=ge moment i faget. Mot =l å leke med tradisjonelle oppfatninger gjennom utprøving, og mot =l å 
eksperimentere med forskjellige materialer, teknikker og redskaper innen giIe rammer er også vik=g. 
I forhold =l arbeidsmåter er planlegging av prosessen fra idé =l produkt, evne =l å arbeide målreIet eIer 
en plan, fra idé =l produkt, og evne =l å omseIe teori =l praksis grunnleggende. Vurderingen av deIe 
arbeidet skjer både underveis gjennom observasjon og ved fremvisning av produkter. Generelle 
karakterkjennetegn for deIe arbeidet er vist under:

VURDERING I KUNST & HÅNDVERK 
KARAKTERKJENNETEGN

MIDDELS

HØY

LAV


