
Vurderingskriterier 
 

 Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse 

Byggverk Det er laget et byggverk, 
med de grunnleggende 
trekkene fra originalen 

Det er laget et byggverk der 
mange av trekkene og 
elementene fra originalen er 
på plass. 

Det er laget et byggverk 
der de aller fleste 
trekkene og elementene 
fra originalen er på plass. 

 Byggeprosessen bærer 
preg av manglende 
planlegging og lite 
samarbeid. 

Byggeprosessen bærer preg 
noe planlegging og 
samarbeid. 

Byggeprosessen bærer 
preg av god planlegging 
både i forkant og 
underveis, samt godt 
samarbeid. 

Brosjyre Det er laget en enkel 
brosjyre som inneholder 
få fakta om byggverket.  

Det er laget en brosjyre som 
inneholder de viktigste 
faktaene om byggverket. 

Det er laget en 
omfattende brosjyre som 
inneholder både de fleste 
faktaene om byggverket 
og utdyper dem. 

 Språket i brosjyren er 
enkelt eller bærer preg 
av kopiering. 
Rettskriving og 
setningsoppbygging. 

Språket i brosjyren er variert 
og viser bruk av egne ord og 
formuleringer. 

Språket i brosjyren er 
variert og informativt. 
Det er tydelig bruk av 
egne ord og 
formuleringer. 

 Utformingen av 
brosjyren bærer preg av 
lite struktur og er 
uryddig. Inneholder få 
bilder lite relevante 
bilder. Informasjonen 
har en lite logisk 
rekkefølge. 

Utformingen av brosjyren er 
strukturert og er ryddig. Det 
er balanse mellom bilder og 
tekst, og rekkefølgen på 
informasjonen er god. 

Utformingen av brosjyren 
er godt strukturert og er 
ryddig. Det er god 
balanse mellom bilder og 
tekst, med en logisk 
rekkefølge på 
informasjonen. 

Presentasjon Presentasjonen er lite 
strukturert, kun en av 
elevene presenterer og 
det bærer preg av lite 
forberedelse. 

Presentasjonen er delvis 
strukturert, flere elever på 
gruppen presenterer og den 
er delvis forberedt. 

Presentasjonen er godt 
strukturert, alle elevene 
på gruppen deltar aktivt i 
presentasjonen og den 
bærer preg av god 
forberedelse. 

 Elevene har lite 
blikkontakt, leser 
direkte fra notatene og 
de mangler innlevelse. 

Elevene har periodevis 
blikkontakt, klarer delvis å 
frigjøre seg fra notatene og 
presenterer med innlevelse. 

Elevene har god 
blikkontakt, frigjør seg fra 
notatene og presenterer 
med innlevelse. 

 


