Vurderingskriterier for svenneprøve i sølvsmedfaget.
Hoved
område

Planlegging

Bestått meget

Bestått

Ikke bestått

Idéutvikling:

Idéutvikling:

Idéutvikling:

Kandidaten viser stor
grad av idéutvikling.
Designet viser god
materialforståelse i
forhold til utdelt
materiale og tenkt
bruksområde.

Kandidaten viser
noen grad av
idéutvikling.
Designet viser
materialforståelse i
forhold til utdelt
materiale og tenkt
bruksområde.

Skisser viser lite eller
ingen grad av
idéutvikling.
Designet viser lite
materialforståelse i
forhold til utdelt
materiale og tenkt
bruksområde.

Arbeidstegning:

Arbeidstegning:

Arbeidstegning:

Kandidaten viser god
tegneforståelse, og
presenterer
arbeidstegning/skisse
på en klar og tydelig
måte.
Tegningen inneholder
alle nødvendige mål.

Kandidaten viser
tegneforståelse,og
presenterer
arbeidstegning/skiss
e på en tilstrekkelig
klar og tydelig måte.
Tegningen
inneholder de
viktigste mål.

Tegningen er uklar og
mangelfull, kandidaten
viser dårlig
tegneforståelse. Det
mangler detaljer og
nødvendige mål.

Arbeidsplan:

Arbeidsplan:

Arbeidsplan:

Arbeidsplanen er
logisk, strukturert og
har en realistisk
fremdriftsplan.
Kandidaten viser gode
materialkunnskaper og
god innsikt i
konstruksjon og
dimmensjonering.
Arbeidsplanen viser
god forståelse for
HMS.
Vanskelighetsgraden
er høyere enn
gjennomsnittet.

Arbeidsplanen har
riktig rekkefølge,
den er realistisk og
viser nødvendig
hensyn til HMS.
Kandidaten viser
materialkunnskap
og innsikt i
konstruksjon og
dimmensjonering.
Vanskelighetsgraden ligger på et
gjennomsnittlig nivå.

Kandidaten viser
manglende forståelse for
arbeidsrekkefølge,
konstruksjon,
materialkunnskap og
HMS.
Vanskelighetsgraden
ligger under
gjennomsnittlig nivå.

Hoved
område

Gjenno
mføring

Bestått meget

Bestått

Ikke bestått

Gjennomføring:

Gjennomføring:

Gjennomføring:

Korrekt håndtering og
gode valg av
materialer, verktøy,
maskiner og utstyr.

Korrekt håndtering
av materialer,
verktøy, maskiner
og utstyr.

Håndtering av
materialer, verktøy,
maskiner og utstyr er
ikke tidfredsstillende.

Arbeidet er
gjennomført sikkert,
nøyaktig og
selvstendig, i tråd med
arbeidsplan, tegninger
og materiallister.

Arbeidet blir
gjennomført med
tilstrekkelig grad av
sikkerhet,
nøyaktighet og
selvstendighet; i
tråd med
arbeidsplan,
tegninger og
materiallister.

Arbeidet blir gjennomført
med liten grad av
sikkerhet, nøyaktighet
og selvstendighet; lite
samsvar med
arbeidsplan, tegninger
og materiallister.

Oppgaven blir
gjennomført med
tilfredsstillende grad
av ryddighet, og
svinnet er på et
akseptabelt nivå.

Oppgaven blir
gjennomført med liten
grad av ryddighet, og
svinnet er på et høyt
nivå.

Sluttprodukt:
Viser rimelig grad av
nøyaktighet og god
fagkunnskap i
utførelsen av det
ferdige produktet.
Formene og målene
samsvarer med
tegningen.

Sluttprodukt:
Viser liten grad av
nøyaktighet og ikke
tilfredsstillende
fagkunnskap i utførelsen
av det ferdige produktet.
Formene og målene
samsvarer i liten grad
med tegningen.

Oppgaven blir
gjennomført på en
ryddig og organisert
måte for å unngå
svinn.

Sluttprodukt:
Viser stor grad av
nøyaktighet og meget
god fagkunnskap i
utførelsen av det
ferdige produktet.
Formene og målene er
nøyaktige og i forhold
til tegningen.

Arbeidets kvalitet ville
ligge til grunn for
reklamasjon i en
salgssituasjon.

Hovedområde

Vurdering
av eget
prøvearbeid

Bestått meget

Bestått

Ikke bestått

Vurdering av eget
arbeid:

Vurdering av eget
arbeid:

Vurdering av eget
arbeid:

Kandidaten
uttrykker god faglig
refleksjon og kritikk
av eget arbeid.

Kandidaten uttrykker
faglig refleksjon og
kritikk av eget arbeid.

Kandidaten uttrykker
manglende faglig
refleksjon og kritikk av
eget arbeid.

Forklarer avvik
mellom
arbeidsplanen og
gjennomføringen på
en god og logisk
måte.
Kan kommunisere
de ulike
valgmulighetene på
et høyt faglig nivå.
Kandidaten har god
innsikt i egne
kunnskaper og
ferdigheter i forhold
til oppgavens krav.

Forklarer avvik
mellom
arbeidsplanen og
gjennomføringen.

Viser liten forståelse for
avvik mellom
arbeidsplanen og
gjennomføringen.

Kan kommunisere de
ulike valgmulighetene
på et faglig nivå.

Ser ikke valgmuligheter i
gjennomføringen.

Kandidaten har et
realistisk syn på egne
kunnskaper og
ferdigheter i forhold til
oppgavens krav.

Kandidaten har et
urealistisk syn på egne
kunnskaper og ferdigheter
i forhold til oppgavens
krav.

Hovedområde

Dokume
ntasjon

Bestått meget

Bestått

Ikke bestått

Dokumentasjon:

Dokumentasjon:

Dokumentasjon:

Kandidaten
fremlegger grundig
og relevant
dokumentasjon
angående HMS,
arbeidsprosess og
relevante forskrifter.

Kandidaten
fremlegger
tilfredsstillende
dokumentasjon
angående HMS,
arbeidsprosess og
relevante forskrifter.

Kandidaten fremlegger
lite eller ingen
dokumentasjon angående
HMS, arbeidsprosess og
relevante forskrifter.

