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Vurdering 

Når man skal lage tabeller med kvalitetskjennetegn på ulike nivåer 
er det viktig å:

• Beskrive kvaliteter (ikke mengder som f eks antall teksturer). 
• Beskrive det eleven kan (f. eks. “du kan etterligne og kopiere”), 

ikke det eleven ikke kan.
• Beskrive det som kjennetegner det som er “godt”, “kreativt”, eller 

“spennende”. Adjektivene må gis et konkret innhold. 
• Beskrive kvaliteter på det som er synlig i elevens arbeid,  

(det er ikke mulig å se inn i hodet til en elev om eleven har forstått 
noe). 

• Bruke et språk som eleven forstår.

Å utvikle mål og kjennetegn på kvaliteter er viktig og det er bra å være 
flere om å tenke kritisk når jobben gjøres.

Å beskrive kjennetegn på måloppnåelse

På oppdrag for Utdanningsetaten i Oslo 
Kommune utarbeidet representanter fra 
Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske 
fag, Avdeling for lærerutdanning og in-
ternasjonale studier og faglærere fra 
grunnskolen i Oslo en vurderingsveileder 
i faget Kunst og håndverk på ungdoms-
trinnet. Bakgrunnen for oppdraget var øn-
sket om å sikre en god og enhetlig vurder-
ingspraksis. 

Kjennetegn på måloppnåelse
Eleven har krav på å vite  hva læreren 
legger vekt på når arbeidet blir vurdert. 
Dette kan synliggjøres for elevene gjen-
nom kjennetegn på måloppnåelse.Ved å 
bruke kjennetegn på måloppnåelse ser en 
etter det eleven kan - istedenfor det han/
hun ikke kan. Det innebærer at også kjen-
netegn på lav kompetanse formuleres på 
kompetanse, ikke fravær av denne. Dette 
synliggjør hvor eleven står faglig - og hva  
han/hun bør jobbe videre med. Det gjør 
faglig utvikling konkret og gir motivasjon 
for videre læring.

Kjennetegnet “god kvalitet” beskriver 
ikke egenskaper ved elevarbeidet, men 
lærerens faglige skjønn. “God kvalitet” 
legger grunnlaget for at alt kan vurderes, 
uten at elevene har mulighet til å forut-
se eller etterprøve lærerens vurdering. 
“Kvalitet” er et innholdsløst ord, og må 
fylles med konkret betydning for å gi men-
ing. “God” eller eventuelt “dårlig” er rela-
tive begreper og kan bare etterprøves av 
læreren selv. Læreren som utformer kjen-
netegn, må derfor tenke gjennom hva ved 
elevarbeidene som gir god kvalitet. Dette 
“hva” omformuleres så til kjennetegn der 
lærerens forventninger til kvalitet konkre-
tiseres, for eksempel slik:

• produktet viser et tydelig budskap 
ved hjelp av relevante visuelle 

Veilederen “Vurdering i kunst og 
håndverk på ungdomstrinnet” 
har tidligere vært presentert i 
FORM. Vi mener at innholdet er 
aktuelt på alle nivåer i skole-
systemet. FORM presenterer her 
utdrag fra veiledningsheftet og 
artikler skrevet om vurdering av 
høgskolelektor Eivind Moe. 

  Utdrag fra veiledningshefte i vurdering ved FORMs redaksjon. Foto: Eivind Moe

virkemidler
• produktet fyller en bruksform i tråd 

med kravsspesifikasjoner i oppgaven
• produktet utnytter materialets egen-

skaper og viser kunnskaper om hånd-
verkstradisjoner

Noen refleksjoner
Ord som beskriver en kvalitet kan aldri 
være kvaliteten i seg selv, men ordene er 
med å synliggjøre og definere kvalitet for 
elev og lærer. Når vi kan synliggjøre og 
definere en kvalitet kan vi stille tydelige 
krav til eleven. Det å beskrive kvaliteter 
med ord er viktig også fordi det forhåpen-
tligvis vil føre til en økt bevisstgjøring av 
faglige normer og slik skape forventninger 
til faget i den offentlige diskurs. Når vi kan 
sette ord på hva som er “spennende form” 
eller “godt håndverk” kan vi også synlig-
gjøre mangel på kvalitet og argumentere 
for ressurser og satsing i våre fag. Når vi 
kan beskrive kvaliteter kan vi bli enige om 
normer for måloppnåelse på ulike trinn. Da 
vil det også være nødvendig med sammen-
ligninger, for eksempel ved å gjennomføre 
eksamener.

Et eksempel
Veilederen viser eksempler på kjennetegn 
på måloppnåelse knyttet til tre ulike under-
visningsopplegg. Her presenteres eksem-
pel på formulering av kjennetegn knyttet 
til oppgaven Speil. 

Med utgangspunkt i selvvalgt bilde-
materiale skal eleven designe et speil med 
tydelig visuell identitet. Eleven innhenter 
inspirasjonsmateriale og utvikler 
designet i en tegneprosess. Valgt løsning 
forstørres ved hjelp av rutenett og over-
føres til materialet. Speilet lages av limtre-
plate, speilglass, kryssfiner, lister og males 
med akrylfarger.
 
Kompetansemål fra hovedområdene 
visuell kommunikasjon og design:

• lage funksjonelle bruksgjenstander 
og vurdere kvaliteten på eget hånd-
verk

• designe produkter ut fra en kravspesi-
fikasjon 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
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Lokale  
læringsmål

Kjennetegn på grad av måloppnåelse knyttet til lokale læringsmål i oppgaven

lav kompetanse middels kompetanse høy kompetanse

Samle relevante bilder som 
inspirasjon til speilets visuelle 
identitet

Jeg kan
 - finne bilder som jeg kan 
bruke som inspirasjon

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

Jeg kan 
- avgrense og systematisere 
bildemateriale som er relevant 
ut fra valgt identitet på speilet

Finne frem til speilets visuelle 
identitet ved hjelp av skisser

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

Jeg kan 
 - tegne skisser der jeg bruker 
og stiliserer elementer fra de 
innsamlede bildene
- begrunne valg av idé

Jeg kan  
- tegne skisser der jeg stiliserer 
og videreutvikler elementer fra 
de innsamlede bildene på en 
selvstendig måte
- drøfte og begrunne valg av idé

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

Jeg kan  
- med hjelp av lærer forstørre 
valgt skisse til en arbeidstegn-
ing i målestokk 1:1
- skjære nær en tegnet strek 
med vippesag
- ta noe hensyn til fiberretning-
en når jeg skjærer, rasper og 
pusser

Jeg kan 
 -  etter instruksjon forstørre 
valgt skisse til en arbeidstegn-
ing i målestokk 1:1
- skjære inntil en tegnet strek 
med vippesag
- ta hensyn til fiberretningen når 
jeg skjærer, rasper og pusser

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

Speilet viser bevisst bruk av 
visuelle virkemidler (form, 
farge og komposisjon) og hånd-
verksmessig kvalitet

Jeg har laget et speil 
- der det er forbindelse mellom 
visuelle virkemidler og valgt 
identitet
- som viser at det er laget med 
kjennskap til håndverkstradi-
sjonen

Jeg har laget et speil 
- der visuelle virkemidler sam-
svarer med valgt identitet
- som viser at det er laget i hen-
hold til håndverkstradisjonen

Jeg eg har laget et speil  
- der de visuelle virkemidlene 
understreker valgt identitet 
- som viser utnyttelse og tilpas-
ning av håndverkstradisjonen til 
valgt identitet

Presentere arbeidet med skisser, 
prosessbeskrivelse og egen-
vurdering

Jeg kan 
- vise frem innsamlede bilder, 
egne skisser, tegninger og 
produkt
- kjenne igjen kvaliteter i eget 
arbeid

Jeg kan 
- beskrive prosessen ved hjelp 
av innsamlede bilder, egne 
skisser, tegninger og produkt
- presentere kvaliteter i eget 
arbeid

Jeg kan
- beskrive prosessen og rede-
gjøre for valg og erfaringer som 
ble gjort underveis
- reflektere over kvaliteter i eget 
arbeid og hva som kunne vært 
gjort annerledes

Kommentar:

Veiledningsheftet “Vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet” er skrevet av: Gro Ebbestad, Kjersti Grøstad, Eva Lutnæs, Eivind Moe, Agneta Stave 
og Githa Egeland.

Veiledningsheftet kan lastes ned som PDF på adressen: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no
Søk: vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet

Bildene viser produkter fra oppgaven “Speil” laget av Eivind Moes elever på 10. trinn fra perioden da han underviste ved Bjøråsen skole på Romsås i 
Oslo. 


