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Telefon nr  
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Innhold i den praktiske fag- /kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/ 

dokumentasjon 
2 dager 2 dager 1 dag 

 

2) Oppgavens innhold og omfang: Se eget ark 

3) Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                     

• forklare og ta hensyn til samspillet mellom estetikk, form, farge, bruksområde og 

budskap i arbeid med idéutvikling og komposisjon 

• redigere og vurdere egne og andres skriftlige tekster for å øke forståelsen og 

tydeliggjøre tekstene uten å endre innholdet 

• bruke og vurdere tekstelementer i sammenheng med bilder og grafikk 

 

4) Sett inn kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

a)   Formgiving, design og typografi 
b) Omfangsberegning, velge egnet format 
c) Bildebruk og grafiske elementer i løsningen inkludert bildebehandling 
d) Faglig refleksjon og helhet 

 

5) Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 
oppgavens kompetansemål: 

Vurderings-

kriterier 

Måloppnåelse 

ved bestått 

meget godt 

Måloppnåelse 

ved bestått 

Måloppnåelse 

ved ikke bestått 

a) 
Formgiving, design 
og typografi 

 

Svært god form og 

typografi. Logo og 

formgiving er 

svært gode.  

God form og design, 

samt god typografi 

og lesbarhet. 

Kandidaten velger 

gode skrifttyper, 

uten for mange 

varianter. 

Valgt typografi gir 

dårlig lesbarhet. 

Visuelle siktelinjer 

mangler nøyaktighet. 

Tekstelementer som 

burde vært på register 

mangler register.  

Formelementer/bilder 

står dårlig sammen 

eller er disponert på 

en lite hensiktsmessig 



måte. Feil bruk av 

tegn/ortografi 

b) 
Omfangsberegning, 
velge egnet format 

 

Overraskende og 

svært gode grep 

ved valg av format 

og utnyttelse av 

dette. God 

begrunnelse for 

bruken. 

God vurdering ved 

valg og utnyttelse av 

format, slik at 

innholdet kan 

disponeres godt.  

God begrunnelse for 

kandidatens valg. 

Valg av format 

a) fører til 

unødvendige 

problemer med å 

disponere bilder og 

tekst, og/eller 

b) fører til dårlig 

lesbarhet og/eller 

c) Essensielt stoff blir 

plassert for nær 

kanten, og står i fare 

for å kappes. 

d) blir vanskelig å 

bruke for 

oppdragsgiver slik at 

innholdet vanskelig 

kan bli formidlet. 

Disponering av stoffet 

fungerer ikke, og 

kandidaten har ikke 

etterspurt hjelp 

underveis. 

c) 
Bildebruk og 
grafiske elementer i 
løsningen inkludert 
bildebehandling 

 

Kandidaten har en 

tydelig og god 

vurdering og bruk av 

bilder inkludert 

innhold og 

bildekvalitet. 

Gode bilder med en 

lik og helhetlig 

framstilling. 

Oppløsning og 

bildekvalitet er godt 

vurdert.  

Kandidaten har ikke 

med alle elementer, 

og/eller bruker 

bilder med for lav 

oppløsning uten 

forståelig grunn.  

-Viser liten innsikt i 

evne til å vurdere 

bildekvalitet.  

e) 
Faglig refleksjon og 
helhet 

 

Svært god helhet. 

Kandidaten har 

god refleksjon om 

hele eller deler av 

oppgaven.  

God refleksjon og 

egenevaluering. 

Kandidaten har evne 

til å skape god 

helhet.   

Prøven har klare 

mangler, uten at 

kandidaten har evne 

til å se dette, eller 

reflekter over 

årsakene til dårlige 

valg.  

 



6)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til 
fag- svenne- kompetanseprøven av 
prøvenemnda 

 

SETT X 

Bedriftens stedfortreder for nemnda:  

Oppgaven har blitt gjennomgått av 
prøvenemnda. Kandidaten har forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til 
oppgaven 

Ja 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

Ja 

 

Kandidaten bekrefter på epost at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i henhold til vedlagt 

dokumentasjon, dersom det er søkt om tilrettelegging. 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted:  Dato  

     

 

 


