
     

   

 

Kjennetegn på måloppnåelse ved tverrfaglig 
praktisk eksamen i ELE1005 Tverrfaglig eksamen, 
elektrofag og  
ELE2004 Tverrfaglig eksamen elenergi 
 
Ferdighet Høy 

måloppnåelse 
Karakteren 5 
og 6 

Middels 
måloppnåelse 
Karakteren 3 og 
4 

Lav måloppnåelse 
Karakteren 1 og 2 

Praktisk 
arbeid 

Gjennomfører 
arbeidet sikkert 
og selvstendig 
og viser 
fortrolighet med 
vanlig utstyr og 
teknikker. 
 
Gjør rede for 
resultater fra 
arbeidet og 
bearbeider/tolker 
dem uten 
vesentlige feil og 
mangler. 
 
Forklarer 
selvstendig 
sammenhenger 
mellom arbeidet 
og teori og 
trekker holdbare 
konklusjoner 
basert på rett 
tolking av 
resultatet. 
 
Kan vurdere 
arbeidets styrker 
og svakheter, og 
kommer med 
realistiske 
forslag til 
forbedringer. 

Gjennomfører 
arbeidet, men 
viser noe 
usikkerhet med 
vanlig utstyr og 
teknikker. 
 
 
Kan gjøre rede 
for resultater, 
men det 
forekommer feil 
og mangler når 
de bearbeides og 
tolkes. 
 
Forklarer i noen 
grad selvstendig 
sammenhenger 
mellom arbeidet 
og teori og 
trekker delvis 
holdbare 
konklusjoner. 
 
 
 
Kan i noen grad 
vurdere arbeidets 
styrker og 
svakheter og 
foreslår enkle og 
åpenbare 
forbedringer. 
 

Kan med noe 
usikkerhet utføre 
enkle arbeider, men 
viser liten grad av 
fortrolighet med vanlig 
utstyr og teknikker. 
 
 
Kan til en viss grad 
gjøre rede for 
resultater, men i liten 
grad bearbeide eller 
tolke dem. 
 
 
 
Ser i liten grad 
sammenheng mellom 
arbeidet og teori, og 
trekker ikke holdbare 
konklusjoner eller 
trekker konklusjon på 
mistolket resultat. 
 
 
 
 
Kan i liten grad 
vurdere et arbeids 
styrker og svakheter; 
foreslår urealistiske 
forbedringer. 



     

   

Teori Viser solide 
fagkunnskaper 
med ubetydelige 
feil og mangler. 
 
Ser relevante 
sammenhenger. 
 
 
Kan anvende 
kunnskap på en 
selvstendig, 
kreativ og kritisk 
måte. 
 
 
Uttrykker seg 
klart og presist 
med korrekt og 
relevant bruk av 
faglige begrep 
og 
uttrykksformer. 

Viser gode 
fagkunnskaper, 
men ikke uten 
feil. 
 
Ser i noen grad 
relevante 
sammenhenger. 
 
Kan i noen grad 
anvende 
kunnskap 
selvstendig og 
utover det 
rutinemessige. 
 
Er grei å forstå, 
men det er noen 
feil og mangler i 
bruken av faglige 
begrep og 
uttrykksformer. 

Viser brokker av 
fagkunnskap, men 
med vesentlige feil og 
mangler. 
 
Ser i liten eller ingen 
grad relevante 
sammenhenger. 
 
Kan i liten grad 
anvende kunnskap og 
teori. 
 
 
 
 
Er stort sett forståelig, 
men røper klare feil og 
misforståelse; bruker 
få faglige begrep. 

 
 
 
 


