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KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 
 
VURDERINGER FOR HELE PRØVEN  
 
Følgende momenter er gjennomgående for alle oppgaver, og skal vurderes for prøven som 
helhet: 

PLAN FOR DAGEN: 

Høy måloppnåelse: Beskriver alle arbeidsoppgaver, begrunner egne valg av løsninger og viser en 
strukturert og hensiktsmessig tidsplan med fullstendig utstyrsliste. 

Middels 
måloppnåelse: 

Viser de viktigste arbeidsoppgavene, og utfører disse i henhold til tidsplan og 
utstyrsliste. 

Lav måloppnåelse: Presenterer noen av arbeidsoppgavene, unøyaktig tidsplan, mangelfull utstyrsliste.  

HELSE- MILJØ OG SIKKERHET, MED VEKT PÅ ORDEN OG HYGIENE: 

Høy måloppnåelse: Velger og begrunner riktige hygienerutiner, og gjennomfører meget god orden og 
hygiene under alle arbeidsprosessene. 

Middels 
måloppnåelse: 

Bruker riktige hygienerutiner. Gjennomfører god orden og hygiene under de 
viktigste arbeidsprosessene. 

Lav måloppnåelse: Benytter få eller ingen hygienerutiner, har mangelfull orden, viser liten forståelse 
for nødvendigheten av rutiner rundt orden og hygiene under arbeidsprosessene. 

VURDERING AV EGET ARBEID, FORSTÅELSE FOR EGEN MÅLOPPNÅELSE: 

Høy måloppnåelse: Drøfter sterke og svake sider ved utført arbeid. Viser meget god evne til å vurdere 
egen grad av måloppnåelse 

Middels 
måloppnåelse: 

Forklarer det utførte arbeidet, vurderer sterke og svake sider, og viser i noen grad 
evne til å vurdere egen måloppnåelse. 

Lav måloppnåelse: Beskriver og presenterer det utførte arbeidet. Viser svak eller manglende evne til å 
vurdere eget arbeid og egen grad av måloppnåelse. 
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VURDERINGER FOR DE ENKELTE OPPGAVENE 
OPPGAVE 1: KLIPP MED KJEMISK STRUKTURENDRING OG FRISYREFORMING 
 

Del 1:   
 

 Du skal planlegge, og deretter gjennomføre/ utføre, en klipp som inneholder en 
kombinasjon av minst to eller flere grunnformer 

 Som ledd i planleggingen skal du ha laget arbeidstegning/er til klippen, samt 
skissetegning eller bilde av det planlagt ferdige resultatet. 

 Du skal vurdere ditt eget arbeid, og kunne gi begrunnelser for dine valg av klipp samt 
ditt valg av verktøy. 

 

ARBEIDSTEGNINGER I FORHOLD TIL DET FERDIGE RESULTATET 

Høy måloppnåelse: Fullstendige arbeidstegninger. Det ferdige resultatet stemmer svært godt 
med planene. 

Middels måloppnåelse: Struktur- og projeksjonstegninger er tilnærmet fullstendige. Det ferdige 
resultatet har små avvik fra planene. 

Lav måloppnåelse: Ufullstendige arbeidstegninger. Det ferdige resultatet har store avvik fra 
planene.  

BEGRUNNELSER FOR VALG I ARBEIDSBESKRIVELSE 

Høy måloppnåelse: Beskriver, forklarer og drøfter bruken av grunnformer, reflekterer over og 
gir gode begrunnelser for egne valg, og følger alle holdepunkter i 
beskrivelsen. Fagterminologien godt ivaretatt. 

Middels måloppnåelse: Beskriver og forklarer bruken av grunnformer, og gir begrunnelser for 
egne valg. Fagterminologien delvis ivaretatt. 

Lav måloppnåelse: Beskriver grunnformer, få eller ingen begrunnelser for egne valg. 
Fagterminologien lite ivaretatt. 

TEKNIKK OG UTFØRELSE AV ARBEIDET: 

Høy måloppnåelse: Det er valgt riktig verktøy og produkter i forhold til arbeidsplan. Det er vist 
meget god teknikk og verktøyføring. 

Middels måloppnåelse: Det er valgt riktig verktøy og produkter i forhold til arbeidsplan. Det er vist 
god teknikk og verktøyføring. 

Lav måloppnåelse: Det er valgt uhensiktsmessig verktøy og produkter i forhold til arbeidsplan. 
Det er vist mangelfull teknikk og verktøyføring. 

FERDIG PRODUKT 

Høy måloppnåelse. Gjennomfører oppgaven i henhold til oppgaveteksten, og viser stor innsikt 
i hvordan man kombinerer grunnformer. Resultatet stemmer godt med 
planleggingen. 

Middels måloppnåelse: Utfører en kombinasjon av grunnformer, viser forståelse for kombinering 
av disse. Resultatet har små avvik fra planleggingen. 

Lav måloppnåelse: Viser ikke forståelse for kombinasjon av grunnformer, resultatet har store 
avvik fra planleggingen. Klarer ikke å gjennomføre et arbeid i tråd med 
oppgaveteksten. 
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Del 2: 

 Det skal i tillegg utføres en kjemisk strukturendring. Den kjemiske strukturendringen 
skal gi et definert utrykk i den avsluttende frisyreformen. 

 Du skal i tillegg ha laget arbeidstegninger til den kjemiske strukturendringen, 
inkludert en beskrivelse av arbeidet som også omfatter en analyse og begrunnelse 
for valg av teknikk og kjemiske produkter.  

 Klippen og den kjemiske strukturendringen skal fremstilles for vurdering for 
prøvenemnda i våt tilstand.  

 Du skal vurdere ditt eget arbeid, og kunne gi begrunnelser for dine valg av den 
kjemiske strukturendringen samt ditt valg av verktøy. 

 
 

ARBEIDSTEGNINGER I FORHOLD TIL DET FERDIGE RESULTATET: 

Høy måloppnåelse: Fullstendige arbeidstegninger. Det ferdige resultatet stemmer svært godt med 
planene. 

Middels 
måloppnåelse: 

Arbeidstegninger er tilnærmet fullstendige. Det ferdige resultatet har små avvik fra 
planene. 

Lav måloppnåelse: Ufullstendige arbeidstegninger. Det ferdige resultatet har store avvik fra planene.  

BEGRUNNELSER FOR VALG I ARBEIDSBESKRIVELSE: 

Høy måloppnåelse: Beskriver, forklarer og drøfter bruken av teknikker for kjemiske strukturendringer, 
samt valg av kjemiske produkter. Reflekterer over og gir gode begrunnelser for egne 
valg, og følger alle holdepunkter i beskrivelsen. Fagterminologien godt ivaretatt. 

Middels 
måloppnåelse: 

Beskriver og forklarer bruken av teknikker for kjemiske strukturendringer, samt valg 
av kjemiske produkter. Gir begrunnelser for egne valg. Fagterminologien delvis 
ivaretatt. 

Lav måloppnåelse: Beskriver bruken av teknikker for strukturendringer, samt valg av kjemiske 
produkter. Få eller ingen begrunnelser for egne valg. Fagterminologien lite ivaretatt. 

TEKNIKK OG UTFØRELSE AV ARBEIDET: 

Høy måloppnåelse: Det er valgt riktige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og vist meget 
god teknikk og verktøyføring.  

Middels 
måloppnåelse: 

Det er valgt riktige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og vist god 
teknikk og verktøyføring.  

Lav måloppnåelse: Det er valgt uhensiktsmessige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og 
vist mangelfull teknikk og verktøyføring.  

FERDIG RESULTAT: 

Høy måloppnåelse. Gjennomfører oppgaven i henhold til oppgaveteksten, og viser stor grad av innsikt i 
bruken av relevante teknikker og kjemiske produkter. Stor grad av samsvar mellom 
den planlagte effekt av den kjemiske strukturendringen og det ferdige resultat. 

Middels 
måloppnåelse: 

Viser innsikt i grunnleggende teknikker og kjemiske produkter, effekten av den 
kjemiske strukturendringen avviker lite i forhold til planleggingen. 

Lav måloppnåelse: Liten innsikt i bruk av grunnleggende teknikker. Den kjemiske strukturendringen 
viser liten eller ingen effekt i forhold til planleggingen, eller det er betydelig skade på 
hårstrukturen. Resultatet er ikke i samsvar med oppgaveteksten. 
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Del 3:  
 

 Til frisyreformingen skal du levere arbeidstegning, skisse eller bilde av det planlagt 
ferdige resultatet. 

 Frisyreformingen skal være gjennomarbeidet, tilpasset både klippen og den kjemiske 
strukturendringen. 

 Du skal vurdere ditt eget arbeid, og kunne gi begrunnelser for dine valg av og 
formingsteknikker, samt ditt valg av verktøy og stylingprodukter. 

 
 

ARBEIDSTEGNINGER I FORHOLD TIL DET FERDIGE RESULTATET: 

Høy måloppnåelse: Fullstendig arbeidstegning, skisse eller bilde. Det ferdige resultatet stemmer svært 
godt med planene. 

Middels 
måloppnåelse: 

Arbeidstegning, skissen eller bildet er tilnærmet fullstendig. Det ferdige resultatet 
har små avvik fra planene. 

Lav måloppnåelse: Ufullstendig arbeidstegning, skisse eller bilde. Det ferdige resultatet har store avvik 
fra planene.  

BEGRUNNELSER FOR VALG I ARBEIDSBESKRIVELSE: 

Høy måloppnåelse: Beskriver, forklarer og drøfter bruken av teknikker, samt valg av produkter. 
Reflekterer over og gir gode begrunnelser for egne valg, og følger alle holdepunkter i 
beskrivelsen. Fagterminologien godt ivaretatt.  

Middels 
måloppnåelse: 

Forklarer bruken av teknikker og viser gode begrunnelser for egne valg, følger alle 
holdepunkter i beskrivelsen. Fagterminologien delvis ivaretatt. 

Lav måloppnåelse: Gjengir bruken av teknikker, men få eller ingen begrunnelser for egne valg. 
Fagterminologien lite ivaretatt.  

TEKNIKK OG UTFØRELSE AV ARBEIDET: 

Høy måloppnåelse: Det er valgt riktige verktøy og stylingprodukter i forhold til planleggingen, og vist 
meget god teknikk og verktøyføring. 

Middels 
måloppnåelse: 

Det er valgt riktige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og vist god 
teknikk og verktøyføring. 

Lav måloppnåelse: Det er brukt uhensiktsmessige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og 
vist mangelfull teknikk og verktøyføring. 

FERDIG PRODUKT: 

Høy måloppnåelse. Gjennomfører oppgaven i henhold til oppgaveteksten, og viser stor grad av innsikt i 
bruken av relevante teknikker og stylingsprodukter. Stor grad av samsvar mellom 
det  planlagte definerte utrykk i frisyren og det ferdige resultat. 

Middels 
måloppnåelse: 

Viser innsikt i grunnleggende teknikker og stylingsprodukter, det planlagte definerte 
utrykket i frisyren avviker litt i forhold til planleggingen. 

Lav måloppnåelse: Liten innsikt i bruken av grunnleggende teknikker. Arbeidet viser ikke definert 
uttrykk i formen, og er ikke gjennomarbeidet. Resultatet er ikke i samsvar med 
planleggingen eller oppgaveteksten. 
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OPPGAVE 2: KLIPP MED HØYGRADERING OG ETTERFØLGENDE 
FORMING/STYLING 

Del 1: 
 

 Du skal planlegge og deretter gjennomføre en klipp med forming/styling. 

 Klippen skal inneholde minst to grunnformer, inklusive høygradering.  

 Som ledd i planleggingen skal du ha laget arbeidstegning/er til klippen, samt 
skissetegning eller bilde av det planlagt ferdige resultatet. 

 Klippen skal fremstilles for prøvenemnda i tørr tilstand 

 Du skal vurdere ditt eget arbeid og kunne gi begrunnelser for dine valg av klipp og 
ditt valg av verktøy. 

 

ARBEIDSTEGNINGER I FORHOLD TIL DET FERDIGE RESULTATET: 

Høy måloppnåelse: Fullstendige arbeidstegninger. Det ferdige resultatet stemmer svært godt med 
planene. 

Middels 
måloppnåelse: 

Arbeidstegninger er tilnærmet fullstendige. Det ferdige resultatet har små avvik fra 
planene. 

Lav måloppnåelse: Ufullstendige arbeidstegninger. Det ferdige resultatet har store avvik fra planene.  

BEGRUNNELSER FOR VALG I ARBEIDSBESKRIVELSE: 

Høy måloppnåelse: Beskriver, forklarer og drøfter kombinasjon av grunnformer med høygradering, 
reflekterer over og gir gode begrunnelser for egne valg, og følger alle holdepunkter i 
beskrivelsen. Fagterminologien godt ivaretatt. 

Middels 
måloppnåelse: 

Beskriver og forklarer kombinasjon av grunnformer med høygradering, og gir 
begrunnelser for egne valg. Fagterminologien delvis ivaretatt. 

Lav måloppnåelse: Beskriver kombinasjon av grunnformer med høygradering, få eller ingen 
begrunnelser for egne valg. Fagterminologien lite ivaretatt. 

TEKNIKK OG UTFØRELSE AV ARBEIDET: 

Høy måloppnåelse: Bruker riktig verktøy i forhold til planleggingen. Viser meget god teknikk og 
verktøyføring.  

Middels 
måloppnåelse: 

Bruker riktig teknikk i forhold til planleggingen, og god verktøyføring.  

Lav måloppnåelse: Bruker uhensiktsmessig verktøy i forhold til planleggingen. Har mangelfull teknikk og 
verktøyføring.  

FERDIG PRODUKT: 

Høy måloppnåelse. Gjennomfører oppgaven i henhold til oppgaveteksten, og viser stor innsikt i hvordan 
man kombinerer grunnform (er) med høygradering. Arbeidet stemmer godt med 
planleggingen 

Middels 
måloppnåelse: 

Utfører en kombinasjon av klippeform (er)med høygradering, arbeidet har liten 
avvik fra planleggingen. 

Lav måloppnåelse: Viser ikke forståelse for kombinasjon av grunnformer med høygradering og 
inneholder ikke høygradering. Resultatet har store avvik fra planleggingen.  
Klarer ikke å gjennomføre et arbeid i tråd med oppgaveteksten. 
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Del 2: 
 

 Du skal utføre en forming/styling tilpasset frisyren, med bruk av verktøy og 
stylingsprodukter. 

 Du skal lages arbeidstegning til formingen, samt skissetegning eller bilde av det 
planlagte ferdige resultat. 

 Du skal vurdere ditt eget arbeid og kunne gi begrunnelser for dine valg av 
formingsteknikker, ditt valg av verktøy og av stylingsprodukter. 

 
 

ARBEIDSTEGNINGER I FORHOLD TIL DET FERDIGE RESULTATET: 

Høy måloppnåelse: Fullstendig arbeidstegning og skisse eller bilde. Det ferdige resultatet stemmer svært 
godt med planene. 

Middels 
måloppnåelse: 

Arbeidstegning og skisse eller bilde er tilnærmet fullstendige. Det ferdige resultatet 
har små avvik fra planene. 

Lav måloppnåelse: Ufullstendig arbeidstegning og skisse eller bilde. Det ferdige resultatet har store 
avvik fra planene.  

BEGRUNNELSER FOR VALG I ARBEIDSBESKRIVELSE: 

Høy måloppnåelse: Beskriver, forklarer og drøfter bruken av formingsteknikker, samt valg av 
stylingprodukter. Reflekterer over og gir gode begrunnelser for egne valg, og følger 
alle holdepunkter i beskrivelsen. Fagterminologien godt ivaretatt.  

Middels 
måloppnåelse: 

Forklarer bruken av formingsteknikker og stylingprodukter, og viser gode 
begrunnelser for egne valg. Følger alle holdepunkter i beskrivelsen. 
Fagterminologien delvis ivaretatt. 

Lav måloppnåelse: Gjengir bruken av formingsteknikker og stylingprodukter, få eller ingen begrunnelser 
for egne valg. Fagterminologien lite ivaretatt.  

TEKNIKK OG UTFØRELSE AV ARBEIDET: 

Høy måloppnåelse: Det er valgt riktige verktøy og styling produkter i forhold til planleggingen, og vist 
meget god teknikk og verktøyføring.  

Middels 
måloppnåelse: 

Det er valgt riktige verktøy og styling produkter i forhold til planleggingen, og vist 
god teknikk og verktøyføring.  

Lav måloppnåelse: Det er brukt uhensiktsmessige verktøy og styling produkter i forhold til 
planleggingen, og vist mangelfull teknikk og verktøyføring.  

FERDIG PRODUKT: 

Høy måloppnåelse. Gjennomfører oppgaven i henhold til oppgaveteksten, og viser stor grad av innsikt i 
bruken av relevante formingsteknikker og stylingprodukter. Stor grad av samsvar 
mellom den planlagte effekten og det ferdige resultatet. 

Middels 
måloppnåelse: 

Viser innsikt i grunnleggende formingsteknikker og stylingprodukter, resultatet 
avviker lite i forhold til planleggingen. 

Lav måloppnåelse: Liten innsikt i bruken av grunnleggende formingsteknikker og stylingprodukter. 
Bruker ikke verktøy. Resultatet har store avvik fra planleggingen, og er ikke i samsvar 
med oppgaveteksten. 
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OPPGAVE 3:   BRUDEFRISERING MED LØSHÅR, SLØR OG MAKE UP 
   HÅRET SKAL IKKE BERØRE SKULDRENE FØR FRISERINGEN STARTER 

 Du skal planlegge og deretter gjennomføre en brudefrisering med make – up, ved hjelp 
av teknikker og produkter tilpasset brudefriseringen. 

 Hårlengde: Håret skal ikke berøre skuldrene før friseringen starter. 

 Alt hår skal være frisert, deler av frisyren skal inneholde renfrisering. 

 Du skal vise festeteknikker for løshår og slør. 

 Som ledd i planleggingen skal du ha laget skissetegning eller bilde av det planlagt ferdige 
resultatet. 

 Du skal vurdere ditt eget arbeid, og kunne gi begrunnelser for dine valg av teknikker, 
løshår, slør, verktøy og produkter i forhold til brudefriseringen. 
 

ARBEIDSTEGNINGER I FORHOLD TIL DET FERDIGE RESULTATET: 

Høy måloppnåelse: Fullstendige skisse eller bilde. Det ferdige resultatet stemmer svært godt med 
planene. 

Middels 
måloppnåelse: 

Skisse eller bilde er tilnærmet fullstendige. Det ferdige resultatet har små avvik fra 
planene. 

Lav måloppnåelse: Ufullstendig skisse eller bilde. Det ferdige resultatet har store avvik fra planene.  

BEGRUNNELSER FOR VALG I ARBEIDSBESKRIVELSE: 

Høy måloppnåelse: Beskriver, forklarer og drøfter bruken av teknikker, samt valg av stylingprodukter, 
løshår og slør. Reflekterer over og gir gode begrunnelser for egne valg, og følger alle 
holdepunkter i beskrivelsen. Fagterminologien godt ivaretatt. 

Middels 
måloppnåelse: 

Beskriver og forklarer bruken av teknikker, samt valg av stylingprodukter, løshår og 
slør. Gir begrunnelser for egne valg. Fagterminologien delvis ivaretatt. 

Lav måloppnåelse: Beskriver bruken av teknikker, samt valg av stylingprodukter. Få eller ingen 
begrunnelser valg av løshår og slør. Fagterminologien lite ivaretatt. 

TEKNIKK OG UTFØRELSE AV ARBEIDET: 

Høy måloppnåelse: Det er valgt riktige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og vist meget 
god teknikk og verktøyføring.  

Middels 
måloppnåelse: 

Det er valgt riktige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og vist god 
teknikk og verktøyføring.  

Lav måloppnåelse: Det er brukt uhensiktsmessige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og 
vist mangelfull teknikk og verktøyføring.  

FERDIG PRODUKT: 

Høy måloppnåelse. Gjennomfører oppgaven i henhold til oppgaveteksten, og viser stor grad av innsikt i 
bruken av relevante teknikker og produkter. God festeteknikk for løshår og slør, alt 
hår er frisert og inneholder renfrisering. Stor grad av samsvar mellom den planlagte 
arbeidet og det ferdige resultat. 

Middels 
måloppnåelse: 

Viser innsikt i grunnleggende teknikker og produkter. Viser festeteknikk for løshår og 
slør. Alt håret er frisert og inneholder renfrisering. Små avvik i forhold til 
planleggingen. 

Lav måloppnåelse: Liten innsikt i bruken av grunnleggende teknikker og produkter. Festeteknikker for 
slør og løshår fungerer ikke som planlagt i frisyren. Alt håret er ikke frisert, eller 
inneholder ikke renfrisering.  Resultatet er ikke i samsvar med oppgaveteksten og 
planleggingen. 
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 OPPGAVE 3:   MAKE UP 
 

 Du skal utføre en make – up ved hjelp av teknikker og produkter tilpasset 
brudefriseringen 

 Fargevalg og teknikk til make – up tilpasses oppgaven.  

 Som ledd i planleggingen skal du lage arbeidstegning 

 Du skal vurdere ditt eget arbeid og kunne gi begrunnelser for dine valg av 
teknikker, verktøy og produkter til make up. 

 

ARBEIDSTEGNINGER I FORHOLD TIL DET FERDIGE RESULTATET: 

Høy måloppnåelse: Fullstendige skisse eller bilde. Det ferdige resultatet stemmer svært godt med 
planene. 

Middels 
måloppnåelse: 

Skisse eller bilde er tilnærmet fullstendige. Det ferdige resultatet har små avvik fra 
planene. 

Lav måloppnåelse: Ufullstendig skisse eller bilde. Det ferdige resultatet har store avvik fra planene.  

BEGRUNNELSER FOR VALG I ARBEIDSBESKRIVELSE: 

Høy måloppnåelse: Beskriver, forklarer og drøfter bruken av teknikker, samt valg av produkter for å 
oppnå ønsket resultat. Reflekterer over og gir gode begrunnelser for egne valg, og 
følger alle holdepunkter i beskrivelsen. Fagterminologien godt ivaretatt. 

Middels 
måloppnåelse: 

Beskriver og forklarer bruken av teknikker, samt valg av produkter for å oppnå 
ønsket resultat. Gir begrunnelser for egne valg. Fagterminologien delvis ivaretatt. 

Lav måloppnåelse: Beskriver bruken av teknikker, samt valg av produkter. Få eller ingen begrunnelser 
for valg av produkter for  å oppnå ønsket resultat. Fagterminologien lite ivaretatt. 

TEKNIKK OG UTFØRELSE AV ARBEIDET: 

Høy måloppnåelse: Det er valgt riktige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og vist meget 
god teknikk og verktøyføring.  

Middels 
måloppnåelse: 

Det er valgt riktige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og vist god 
teknikk og verktøyføring.  

Lav måloppnåelse: Det er brukt uhensiktsmessige verktøy og produkter i forhold til planleggingen, og 
vist mangelfull teknikk og verktøyføring.  

FERDIG PRODUKT: 

Høy måloppnåelse. Gjennomfører oppgaven i henhold til oppgaveteksten, og viser stor grad av innsikt i 
bruken av relevante teknikker og produkter for å oppnå ønsket resultat. God 
appliseringsteknikk. Stor grad av samsvar mellom den planlagte arbeidet og det 
ferdige resultat. 

Middels 
måloppnåelse: 

Viser innsikt i grunnleggende teknikker og produkter for å oppnå ønsket resultat, 
Viser appliseringsteknikk. Små avvik i forhold til planleggingen. 

Lav måloppnåelse: Liten innsikt i bruken av grunnleggende teknikker og produkter for å oppnå ønsket 
resultat. Dårlig appliseringsteknikk.  Resultatet er ikke i samsvar med 
oppgaveteksten og planleggingen. 
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OPPGAVE 4: VALGFRI OPPGAVE 
 

 Det skal planlegges og gjennomføres en praktisk arbeidsoppgave.  

 Du står fritt til å velge fra alle kompetansemålene i læreplanen, og du skal redegjøre for 
hvilke mål du har valgt. 

 Det ferdige resultatet skal skille seg klart fra de andre oppgavene i prøven. 

 Som ledd i planleggingen skal du ha laget arbeidstegning/er til klippen, arbeidstegning til 
struktur- og fargearbeid, samt skissetegning eller bilde av det planlagt ferdige resultatet. 

 Du skal vurdere ditt eget arbeid, og kunne gi begrunnelser for dine valg av klipp, 
formingsteknikker, ditt valg av verktøy og valg av styling produkter. 

 
 

ARBEIDSTEGNINGER I FORHOLD TIL DET FERDIGE RESULTATET: 

Høy måloppnåelse: Fullstendige arbeidstegninger. Det ferdige resultatet stemmer svært godt med 
planene. 

Middels 
måloppnåelse: 

Arbeidstegninger er tilnærmet fullstendige. Det ferdige resultatet har små avvik fra 
planene. 

Lav måloppnåelse: Ufullstendige arbeidstegninger. Det ferdige resultatet har store avvik fra planene.  

BEGRUNNELSER FOR VALG I ARBEIDSBESKRIVELSE: 

Høy måloppnåelse: Beskriver, forklarer og drøfter bruken av teknikker, samt valg av produkter. 
Reflekterer over og gir gode begrunnelser for egne valg, og følger alle holdepunkter i 
beskrivelsen. Fagterminologien godt ivaretatt. 

Middels 
måloppnåelse: 

Beskriver og forklarer bruken av teknikker, samt valg av produkter. Gir begrunnelser 
for egne valg. Fagterminologien delvis ivaretatt. 

Lav måloppnåelse: Beskriver bruken av teknikker, samt valg av produkter. Få eller ingen begrunnelser 
for egne valg. Fagterminologien lite ivaretatt. 

TEKNIKK OG UTFØRELSE AV ARBEIDET: 

Høy måloppnåelse: Det er valgt riktige verktøy og produkter, og vist meget god teknikk og verktøyføring.  

Middels 
måloppnåelse: 

Det er valgt riktige verktøy og produkter, og vist god teknikk og verktøyføring.  

Lav måloppnåelse: Det er brukt uhensiktsmessige verktøy og produkter, og vist mangelfull teknikk og 
verktøyføring.  

FERDIG PRODUKT: 

Høy måloppnåelse. Gjennomfører oppgaven i henhold til planleggingen, og viser stor grad av innsikt i 
bruken av relevante teknikker og produkter. Stor grad av samsvar mellom den 
planlagte arbeidet og det ferdige resultat. 

Middels 
måloppnåelse: 

Viser innsikt i grunnleggende teknikker og produkter. Små avvik i forhold til 
planleggingen. 

Lav måloppnåelse: Liten innsikt i bruken av grunnleggende teknikker og produkter. Resultatet er ikke i 
samsvar med planleggingen. 

 


