
 
 
 
Innspill til kjennetegn på måloppnåelse for den nye læreplanen i kunst og håndverk (2020).  
 
 
 
 
 Kjennetegn på måloppnåelse 
 
Merknader/våre kommentarer 

 
Karakteren 2 Karakteren 4 Karakteren 6 

 
Hva må eleven i det minste kunne 
beherske for ikke å stryke?  
 
Hva menes med at eleven utfører  
«i noen grad teknikker?» 
Holder det å skrive at «Eleven 
utfører teknikker.»? 
 
Hva er kvaliteten «delvis trygg»?  
(er ikke det utrygt?)  
Utfordringen er jo at det skal brukes 
en formulering som er positiv. Hva 
er det beste man kan si (her: på lavt 
nivå) om en elevs måte å bruke 
verktøy og utføre teknikker på? 
 
Forslag:  
Eleven velger av og til riktig verktøy 

 
Eleven utfører i noen grad 
teknikker og bruker verktøy og 
materialer på en delvis trygg 
og miljøbevisst måte 

Eleven utfører teknikker 
hensiktsmessig og bruker verktøy og 
materialer på en trygg og 
miljøbevisst måte 

Eleven utfører teknikker med høy 
grad av presisjon og tilpasser bruk 
av verktøy og materialer på en 
sikker, funksjonell og miljøbevisst 
måte 



og håndterer det trygt med 
veiledning og under oppsyn. 
 
Hva er kvalitetsforskjellen på 
«sikker» (6) og «trygg» (4)? 
 
Hva er forskjellen på 
«hensiktsmessig» og «funksjonell»  
 
Hvordan er det mulig å bedømme 
hva som er «å bruke verktøy på en 
«miljøbevisst måte»? 
 
Hva er kvalitetsforskjellen på «ulike» 
(4) og «et bredt utvalg» (6) 
 
«Et bredt utvalg» peker på mengder 
og ikke kvaliteter 
 

 
Eleven bruker visuelle 
virkemidler i skapende 
prosesser fra kulturelle 
referanser 

Eleven bruker relevante visuelle 
virkemidler i skapende prosesser fra 
ulike kulturelle referanser 

Eleven tolker, utforsker og 
kombinerer relevante visuelle 
virkemidler i skapende prosesser 
fra et bredt utvalg kulturelle 
referanser 

Her handler det både om 
håndverksteknikker og  
visuelle uttrykk. Å dele opp tydelig 
ville vært lettere å forstå. 
 
Hva er kvalitetsforskjellen på å prøve 
seg fram (2) og det å utforske (6)  
 
Hvis man kan tilpasse til et ønsket 
formål kan man antagelig også 
tilpasse til ulike (ønskede) formål. 

 
Eleven prøver seg frem i 
teknikker og visuelle uttrykk 

Eleven utforsker muligheter i 
teknikker og visuelle uttrykk og 
tilpasser til ønsket formål 

Eleven utforsker en bredde av 
muligheter i teknikker og visuelle 
uttrykk og tilpasser til ulike 
formål og kontekster 



 

 

Hvis kjennetegnene for måloppnåelse er ment å være eksempler på kjennetegn innenfor alle kompetansemålene, vil det være formålstjenlig å 
utvikle eksempler ut fra kjerneelementene i faget (visuell kommunikasjon, håndverksferdigheter, kunst og designprosesser, samt 
kulturforståelse). Dette kunne vært markert i en egen kolonne til venstre i tabellen.  

 
Hva er forskjellen på å synliggjøre 
noe av formen (2) og det å 
synliggjøre ideer (6)? 
 
Arbeidstegning krever mer enn nivå 
2. Da må en evne å se et tenkt 
produkt fra flere sider og forstå form 
og forstille seg dette. 
 
For å få karakteren 2 her tenker vi at  
«Eleven lager skisse eller tegning der 
ide og form er forsøkt antydet» (el 
noe lign.) 
 

 
Eleven lager skisse eller 
arbeidstegning som synliggjør 
noe av formen 

Eleven lager skisser som synliggjør 
ideer og arbeidstegninger som 
forklarer form og tekniske løsninger 

Eleven bruker varierte 
skisseteknikker for å utforske og 
synliggjøre ideer. Lager 
arbeidstegninger som forklarer 
form og tekniske løsninger på en 
detaljert og hensiktsmessig måte 

 
Disse kjennetegnene peker på 
elevenes verbalspråklige ferdigheter 
og kjennetegnene er veldig 
sammensatte.  
 
Er dette dekkende for 
kompetansemålene som er knyttet 
til dette? 

 
Eleven beskriver funksjon, 
holdbarhet og estetisk uttrykk 
med enkle karakteristikker 

Eleven forklarer funksjon, 
holdbarhet og estetisk uttrykk, og 
nevner eksempler på hvordan visuell 
og materiell kultur bidrar til å forme 
identitet, hverdagsliv og 
samfunnsutvikling 

Eleven vurderer funksjon, 
holdbarhet og estetisk uttrykk, og 
reflekterer over hvordan visuell 
og materiell kultur bidrar til å 
forme identitet, hverdagsliv og 
samfunnsutvikling 



«Et bredt utvalg» peker på mengder og ikke kvaliteter. Fokuset for vurdering av arbeider, portefølje og logg er kvalitet og ikke mengde. (Det er 
ikke mulig å «regne» ut kvalitet ved å «summere» mengdeforhold.) Det er lett å forveksle kvaliteter med for eksempel innsats, antall skisser, 
eller produktets omfang. Kjennetegnene må beskrive kvaliteter og ikke mengdeforhold.  

Det er ikke eleven som skal vurderes, det er elevenes arbeider - prosesser og produkter. Kjennetegnene bør derfor peke på dette. For eksempel 
ved å innlede kjennetegnene med at «Prosess og produkt kjennetegnes av …» eller «Elevens arbeider bærer preg av …» 

Mange av kjennetegnene i tabellen beskriver flere kvaliteter i samme setning noe som gjør at beskrivelsene blir utfordrende å tolke. Vi foreslår 
å dele opp kjennetegnene slik at de beskriver ett kjennetegn av gangen. For eksempel:  
 

Karakteren 2 Karakteren 4 Karakteren 6 
Elevens skapende prosesser 
bærer preg av at det er 
brukt  
 

• visuelle virkemidler 
• kulturelle referanser 

 

Elevens skapende prosesser 
bærer preg av at det er 
brukt relevante  
 

• visuelle virkemidler  
• kulturelle referanser 

Elevens skapende prosesser 
bærer preg av 
eksperimentering med 
relevante  

• visuelle virkemidler  
• kulturelle referanser 

 
 

Angående begrepet «miljøbevisst måte»  

Handler det for eksempel om: å ta vare på verktøyet? Bruke verktøy så det fører til minimalt med sløseri av materialer? Hvordan skal elevene 
kunne finne ut av hva som er «miljøbevisst måte», enten det gjelder i valg av verktøy, materialer eller teknikker. Er for eksempel en hånddrill 
mer miljøvennlig enn en som er elektrisk? Og i tilfelle hvordan skal miljøvennligheten avveies opp mot at den elektriske drillen er et nyttig og 
effektivt verktøy? De fleste miljøregnskap er så komplekse at elevene ikke har forutsetninger eller ressurser til å finne ut av hva som er 
miljøvennlig og derfor kan de heller ikke velge miljøbevisste måter. (Papirposer har for eksempel et mye større CO2 avtrykk enn plastposer, 
samtidig forurenser plastposer havet mens papirposer råtner opp (og frigir CO») hva veier tyngst når vi skal velge?). Og om elevene skal kunne 
velge miljøvennlig (altså være miljøbevisste) må det jo også på verkstedet finnes det som ikke er miljøvennlig, ellers kan de jo ikke vise at de 



kan velge det riktige. Det er ikke bra å samle miljøskadelige materialer på verkstedet. Vi mener derfor at det ikke er mulig for lærer å vurdere 
om elevene arbeider på en miljøbevisst måte enten det gjelder valg av verktøy, teknikker eller materialer.  

Vi ser ett unntak; elevene kan utnytte materialene på en mer eller mindre miljøbevisst måte, for eksempel når de skal kappe, klippe eller 
skjære til emner, eller ved å sortere avfall. 

Man kan stille spørsmål ved om det som i dag lages av elevene, i regi av lærerne, både gjøres på en miljøbevisst måte og om det er miljøvennlig 
og bærekraftig.  

 
Om kvaliteter, kompetanse og underveisvurdering 
I essayet "Of the Standard of Taste" (1757) undrer David Hume seg over at det finnes så mange ulike oppfatninger om hva som er kvalitet (at 
«smaken er som baken»). Han hevder at vurderingene kun er gyldige om den som vurderer har kunnskaper og ferdigheter i det som vurderes. 
Kompetente personer vil i kraft av felles kompetanse innenfor et fagområde ha sammenfallende og gyldige vurderinger. Inkompetente kan ha 
ulike oppfatninger, men vurderingene vil på grunn av manglende kompetanse være ugyldige. Når en lærer bedømmer elevarbeider vil det alltid 
være en asymmetri; lærer har en kompetanse som eleven ikke har. Eleven kan med andre ord ikke kjenne igjen de samme kvalitetene som 
læreren. Dette er utfordrende ved underveisvurdering; hvordan gi tilbakemeldinger på kvaliteter som eleven kan kjenne igjen, og er det mulig 
beskrive kvaliteter på et høyere nivå som eleven kan forstå og strekke seg mot? 

 
 
 


