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Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

• Planleggingsdelen skal skrives og leveres i ett Word-dokument, husk sidetall, 
innholdsfortegnelse og kildehenvisning. (også i teksten) 

• Skriftstørrelse 12, Type: Times New Roman, 1.5 linjeavstand.  

• Omfang: maks 3500 ord eller 15 sider, inkludert bilder o.l.  

• Oppgaven skal sendes på epost til prøvenemnda innen kl. 16.30 på prøvens første dag.  

• Besvarelsen skal kopieres i to eksemplarer og leveres sensor ved oppmøte 
gjennomføringsdagen.  

• Egenvurderingen skal enten sendes sensorene på epost eller skrives ut i to eksemplarer og 

leveres på papir den siste dagen, før den avsluttende samtalen. (avtales med sensor) 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

 Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

(Leveres ut av sensor på planlegingsdagen, dag 1.) 

Et eksempel på oppgave kan være: 

Du skal besvare en til to aktiviteter med faglige mål i den aldersgruppa du skal ha praktisk 

gjennomføring i.  

Du vil også få oppgaver knyttet til de aldrene du ikke gjennomfører i. 

Oppgaven er tre eller firedelt. 

  https://www.udir.no/kl06/BUA3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3    

             . 
 

 

 Se oppgaven du får utdelt av sensor 

Kjennetegn på de ulike gradene av måloppnåelse: 

PLANLEGGINGSARBEID 

Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått  Ikke bestått 
Vurderingskriterier    

https://www.udir.no/kl06/BUA3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3


  
Mål/ 
Kompetansemål 
  

Kandidaten har tydelige og 
konkrete mål for arbeidet 
med faglig begrunnelse. 
 
Kandidaten viser solid 
fagkunnskap, og kan knytte 
denne til 
kompetansemålene i 
læreplanen.  
Kandidaten knytter teori til 
praktiske eksempler. 

Kandidaten har mål som er 
relevant for oppgaven. 
 
Kandidaten har god innsikt 
i, og forståelse av 
hoveddelene i lærestoffet, 
og kan knytte denne til 
kompetansemålene i 
læreplanen. 

Kandidaten viser manglende 
evne til å se betydningen av 
å ha mål for oppgaven. 
 
Kandidaten kan gjengi noe 
fagkunnskap. Ser få 
sammenhenger, og vansker 
med å knytte kunnskapen 
opp mot 
kompetansemålene i 
læreplanen. 
Mye av en eventuell 
teoretisk kunnskap er kun 
avskrift. 

Nemdas vurdering:       

  
Metode 
  

Kandidaten velger 
relevante metoder ut fra 
alderstypiske trekk, og det 
metodiske arbeidet 
samsvarer med 
målene/kompetansemålen
e for aktivitetene. 

Kandidaten viser gode 
evner i bruk av 
hensiktsmessige metoder. 

Kandidaten viser liten eller 
ingen evne i bruk av 
metoder for oppgaven 

Nemdas vurdering:       

Valg av oppgave Kandidaten har høy 
vanskelighetsgrad på valg 
av oppgaver og viser stor 
kreativitet i løsningene 
sine. 

Kandidaten har middels 
vanskelighetsgrad på valg 
av oppgaver. 

Kandidaten har lav 
vanskelighetsgrad for valg 
av oppgaver. 

Nemdas vurdering:       

Faglig innhold 
  

Kandidaten har med 
viktige prinsipper for 
planlegging.  
 
Kandidaten bruker 
kunnskap fra flere 
fagområder og ser 
sammenhengen mellom 
dem. 
 
Kandidaten har solid 
kunnskap om 
utviklingsteorier. 
Kandidat skriver/utrykker 
seg tydelig og lett 
forståelig. 

Kandidaten har god innsikt 
i og forståelse av 
hoveddelene av 
lærestoffet.  
 
Kandidaten kan begrunne 
sine valg tilfredsstillende 
Kandidaten viser til 
utviklingsteorier. 
 
Kandidaten skriver/ 
utrykker seg stort sett 
tydelig og forståelig. 

Kandidaten har lite faglige 
begrunnelser, og tar bare i 
bruk deler av 
fagkunnskapen. 
 
Fagkunnskap presenteres 
tilfeldig og springende og 
kandidaten mangler innsikt i 
læreplanens mål.  
 
Kandidaten viser lite eller 
ingenting til 
utviklingsteorier.  
Det kandidat skriver/ 
utrykker seg utydelig. 

Nemdas vurdering:       

  
Overordnede 
styringdokumenter 
planer og lovverk 

Kandidaten har god 
oversikt over gjeldene 
planer og lovverk, og 
henviser til dette i 
planarbeidet. 

Kandidaten viser til 
lovverk og planer. 

Kandidaten henviser lite 
eller ingenting til planer og 
lovverk. 

  

Nemdas vurdering:       

  
Organisering 

Kandidaten har full 
oversikt og kontroll på 
tilgjengelige ressurser.  

Kandidaten har oversikt 
over tilgjengelige 
ressurser.  
 

Kandidaten viser liten 
oversikt over tilgjengelige 
ressurser.  
 



Både menneskelige og 
materielle. 
 
Kandidaten viser god 
forståelse for viktigheten 
av samarbeid. 
Kandidaten har en god 
arbeidsfordeling. 

Kandidaten viser 
forståelse av viktigheten 
med samarbeid. 
Kandidaten viser noe 
arbeidsfordeling.  

  

Kandidaten viser lite eller 
ingen forståelse av 
viktigheten av samarbeid. 
Kandidaten har ingen 
arbeidsfordeling. 

  

Nemdas vurdering:       

PRAKTISK GJENNOMFØRING: 

Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått  Ikke bestått 
Vurderingskriterier    

  
Rollemodell 
  

Kandidaten viser stort 
engasjement og 
motivasjon.  
Kandidaten viser spesielt 
gode holdninger og viser 
stor respekt for 
barn/unge  og sine 
medarbeidere. 

Kandidaten viser 
motivasjon og 
engasjement. 
Kandidaten viser gode 
holdninger og respekt 
for medarbeidere og 
barn/unge. 

Kandidaten viser 
manglende motivasjon 
og engasjement  
Kandidaten har 
problemer med å vise 
gode holdninger og viser 
manglende respekt  for 
andre. 

Nemdas vurdering:       

  
Ledelse  

Arbeidet gjennomføres 
med høy faglig standard. 
Kandidaten viser stor 
grad av selvstendighet, 
har kontroll og kan 
organisere/delegere på 
en trygg måte.  
Kandidaten viser meget 
god kreativitet, er 
fleksibel og finner nye 
løsninger. 

Kandidaten kan jobbe 
selvstendig og vet hva 
som skal gjøres 
Kandidaten kan 
samarbeide med sine 
medarbeidere 
Kandidaten er ryddig og 
har god oversikt. 

Kandidaten tar lite 
initiativ, mangler 
selvstendighet og viser 
lite evne til samarbeid. 
Kandidaten har lite 
kontroll og oversikt over 
det arbeidet som skal 
gjøres. 
Kandidaten viser lite 
        kreativitet. 

Nemdas vurdering:       

  
Kommunikasjon 
  

Kandidaten er meget 
aktiv i samhandling med 
brukere og 
medarbeidere 
 
Kandidaten viser stor 
omsorgsevne og tar 
hensyn til medvirkning i 
praksis. 

Kandidaten har god 
dialog med andre. 
 
Kandidaten tar vare på 
brukerne, og viser 
interesse for sine 
medarbeidere. 

Kandidaten samhandler 
lite og viser liten 
forståelse for viktigheten 
av kommunikasjon. 
 
Kandidaten er passiv og 
 viser liten omsorgsevne. 
  

Nemdas vurdering:       

  
Ressursbruk 
  

Kandidaten har meget 
gode praktiske 
ferdigheter.  
 
Kandidaten har full 
oversikt over de 
ressurser som trengs for 
gjennomføring av 
oppgaven. 

Kandidaten har gode 
praktiske ferdigheter.  

  
Kandidaten er bevisst på 
bruk av ulike ressurser i 
arbeidet. 

Kandidatens praktiske 
ferdigheter er ikke 
tilstrekkelig gode. 
 
Kandidaten tar ikke i 
bruk tilgjengelig 
ressurser. 

Nemdas vurdering       



Egnethet Kandidaten viser 
eksepsjonelt god 
egnethet i bruk av rett 
kroppsspråk, nærhet og 
relasjonskompetanse i 
praksis. 

Kandidaten viser god 
egnethet i bruk av rett 
kroppsspråk, nærhet og 
relasjonskompetanse i 
praksis. 

Kandidaten viser 
manglende forståelse for 
kroppsspråk, nærhet og 
relasjonskompetanse i 
praksis. 

Nemdas vurdering:       

VURDERING AV KANDIDATENS EGENVURDERING:               (fortsetter neste side) 

Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått  Ikke bestått 
Vurderingskriterier    

  
Planarbeidet 
  

Kandidaten vurderer 
systematisk hele 
innholdet i 
plandokumentet, og 
reflekterer over eget 
arbeid på en meget god 
måte.  

Kandidaten vurderer 
innholdet i planarbeidet. 

Kandidaten refererer til 
hva som har skjedd uten 
å vurdere innholdet i 
planene.  

  

Nemdas vurdering:       

  
Faglig refleksjon 
  

Kandidaten viser meget 
god evne til kritisk 
tenkning, reflekterer og 
kan peke på nye 
løsninger 
 
Kandidaten viser meget 
god evne til å evaluere. 
 
Kandidaten har meget 
god måloppnåelse. 

Kandidaten kan til en 
viss grad peke på hva 
som har vært bra / evt. 
ikke bra. 
 
Har noen forslag til hva 
som kunne vært gjort 
annerledes. 
 
Kandidaten har 
tilfredsstillende 
måloppnåelse. 

Kandidaten vurderer 
ikke hva som gikk bra / 
evt. ikke bra.  
 
Kandidaten har ingen 
forslag til andre, nye 
eller bedre løsninger 
 
Kandidaten sier lite eller 
ingenting om grad av 
måloppnåelse. 

Nemdas vurdering:       

  
Eget arbeid 
  

Kandidaten har et 
realistisk og reflektert 
syn på eget arbeid. 
 
Kandidaten har 
selvinnsikt og forståelse 
for hvordan egen rolle 
har påvirket resultatet 
av arbeidet. 

Kandidaten har et 
realistisk syn på eget 
arbeid.  
 
Kandidaten viser 
forståelse for 
betydningen av egen 
rolle. 

  

Kandidaten har 
urealistisk syn på eget 
arbeid. 
 
Kandidaten ser ikke 
viktigheten av egen 
rolle. 

  

Nemdas vurdering:      

 

VURDERINGSSKJEMA FOR VOKSENROLLEN OG OPPGAVENE. 
Hvordan opplevde du 
deg selv i denne rollen? 
 
 

 

Hvordan forberedte- og 
motiverte du deg for 
oppgaven? 

 



 
 

Hva var bra med 
gjennomføringen? 
 
 
 

 

Hvordan vet du det? 
 
 
 
 

 

Hvorfor gikk det bra? 
 
 
 
 

 

Hva var mindre bra? 
 
 
 
 

 

Hvordan vet du det? 
 
 
 
 

 

Ble målet ditt nådd? 
 
 
 
 

 

Hvordan vet du det? 
 
 
 
 

 

Konsekvenser for 
videre arbeid? 
 
 
 

 

 

Hvordan opplevde 

du dette? 

 



Hvordan motiverte 

du barna/elevene 

for aktiviteten? 

 

Hva var bra med 

gjennomføringen av 

opplegget ditt? 

 

Hvordan vet du det?  

Hvorfor gikk det bra?  

Hva var mindre bra?  

Hvordan vet du det?  

Ble målet ditt nådd?  

Hvordan vet du det?  

Konsekvenser for 

videre arbeid. 

 

  



6)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

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

SETT X 

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

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

 Kandidaten bekrefter at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i henhold 

til vedlagt dokumentasjon 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted Dato 

     

 

 

 


