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Tegn på måloppnåelse 
 

Nedenfor gis en definisjon av hva som menes med måloppnåelse, og hvordan graden av 
måloppnåelse kobles til endelig karakter. 
 

Bestått meget godt: Meget tilfredsstillende måloppnåelse i faget  

 

Kandidatens egenskaper: Drøfter, er løsningsorientert, velger ut, mestrer, reflekterer, vur-
derer og er kritisk til eget arbeid  

 

Kandidaten har, gjennom det utførte arbeidet og etterfølgende vurdering av eget ar-

beid vist:  

 

 meget tilfredsstillende kunnskaps- og ferdighetsnivå, og utpreget evne til selvstendig 
bruk av kunnskapene.   

 meget gode evner til refleksjon over egen måloppnåelse i faget. 

 og forklart sammenhengene mellom grunnleggende klippeformer og frisyreteknikker 
på en meget tilfredsstillende måte. 

 meget god evne til planlegging, og tatt ansvar for egne valg under arbeidsprosessen. 

 faglige (praktiske) ferdigheter, godt over det nivået som normalt forventes av en fagar-
beider. 

 meget god evne til å vurdere sluttresultatet, og drøftet alternative løsninger. 

 

Bestått: Tilfredsstillende og middels god måloppnåelse i faget 

 

Kandidatens egenskaper: Viser, forklarer, utfører, mestrer, vurderer og har forståelse for 
eget arbeid. 

 

Kandidaten har, gjennom det utførte arbeidet og etterfølgende vurdering av eget ar-

beid vist:  

 

 godt kunnskaps og ferdighetsnivå, og brukt kunnskapen selvstendig på de viktigste 
områdene.  

 god forståelse for eget arbeid.  

 og forklart sammenhengen mellom grunnleggende klippeformer og frisyreteknikker på 
en tilfredsstillende måte.  

 god evne til planlegging, og tatt ansvar for egne valg under arbeidsprosessen.  

 faglige (praktiske) ferdigheter, på det nivået som normalt forventes av en fagarbeider. 

 god og selvstendig evne til å vurdere sluttresultatet. 
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Ikke bestått: Meget svak eller ingen måloppnåelse i faget 

 

Kandidatens egenskaper: Beskriver, presenter, kopierer og gjentar 

 

Kandidaten har, gjennom det utførte arbeidet og etterfølgende vurdering av eget ar-

beid:  

  

 vist lavt kunnskaps- og ferdighetsnivå, og vist liten evne til å bruke kunnskapen selv-
stendig.  

 planlagt, presentert og utført sine arbeider på en enkel og lite gjennomarbeidet måte.  

 vist og forklart sammenhengen mellom grunnleggende klippeformer og frisyreteknikker 
meget svakt. 

 vist svake faglige (praktiske) ferdigheter, som ikke er på det nivået som forventes  

 det er lite eller ingen grad av måloppnåelse i sentrale deler av prøven  

 

 


