
          

Eksempler på vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse i lærefag. Verktøy til hjelp i forbindelse med vurdering og utarbeidelse 
av vurderingskriterier. Utviklet i Nord-Trøndelag.   
 

Aktivitørfaget 
Aktivisering 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr.   1 
 
innhente, vurdere og bruke 
nødvendig informasjon om 
funksjonsevne, behov og 
interesser til brukarane og kva 
som er mogleg for dei 

 
 
Samtale med bruker 
Samtale med kolleger 
Lese rapport om bruker 
Innhente kunnskap om ev. 
diagnose 

LAV 
 
Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers 
funksjonsnivå, behov og interesser. 

MIDDELS 
 
Samtaler med bruker og kolleger om brukers interesser og funksjonsnivå. 
Benytter innhentet informasjon i en aktiviseringssammenheng. 

HØY 

Kartlegger brukers funksjonsnivå – fysisk og psykisk. 
Sorterer og vurderer informasjonen for å finne muligheter og begrensninger.  
Benytter informasjonen for tilrettelegging av aktivitet for den enkelte på en 
selvstendig måte.  

 

Nr.  2 

setje mål for aktiviseringa, 
gjennomføre og vurdere 
aktiviseringsprosessar frå eit 
brukarperspektiv 

 
 
Kommunisere med bruker og 
planlegge aktivitet som fører 
bruker mot målet. 
Observere 
aktiviseringsprosessen 

LAV 
Finner en aktivitet.  Setter  mål for aktiviteten sammen med bruker med 
veiledning. 

MIDDELS 

Setter sammen med bruker egnet mål  ut fra funksjonsnivå. 
Tilrettelegger og gjennomføre aktiviteten ut fra satte mål. 
Vurderer resultatet av aktiviteten sammen med bruker. 

HØY 

Observerer bruker i aktiviseringsprosessen og benytter innhentet informasjon 
for eventuell endring av aktiviteten på selvstendig måte. 
Kommuniserer godt med bruker underveis. 
Viser stor selvstendighet og forståelse for behov for tilpassing og endring av 
aktiviteten for større måloppnåelse. 

 



 

 

 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

leggje til rette og gjennomføre 
sosiale, fysiske og kulturelle 
aktivitetar tilpassa 
funksjonsevna til brukarane og 
kva som er mogleg for dei 

 
 
Sjekke mulighetene for å 
gjennomføre ulike 
aktiviteter. 
 Kartlegge hvem som kan 
delta på hvilken aktivitet. 

LAV 

 
 
Gjennomfører aktivitet sammen med brukerne med veildning. 

MIDDELS 

 
Viser evne til å tilrettelegge og gjennomføre ulike aktiviteter ut fra brukers 
funksjonsnivå.  

HØY 

 
Viser stor forståelse og selvstendighet i tilrettelegging og gjennomføring av de 
ulike aktivitetene ut fra brukernes funksjonsnivå.  

 

  

Nr.   4 
 

gjennomføre og vurdere 
observasjon av brukarar i 
arbeid og aktivitet  
 

 
 
 
 
Sette kriterier for hva som 
skal observeres og hvordan 
de skal benyttes i det videre 
aktiviseringsarbeidet. 

LAV 

 
 
Viser liten forståelse for bruk av observasjoner 
 

MIDDELS 

 
Viser kunnskap om bruk av observasjoner. 
Vurderer endring av aktiviteter. 

HØY 

 
Viser stor forståelse for hvordan observasjonene kan benyttes og 
vurderer selvstendig den videre utvikling/forenkling av aktiviteten ut fra 
observasjonene. 
Bruker aktivt, de observasjonene som er gjort. 

 



 

 

 

 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

konkretisere idear og grunngi 
val av aktivitet og arbeid 
tilpassa fysiske, psykiske og 
sosiale føresetnader hos ulike 
brukarar 
 

 
 
Finn egnede aktiviteter ut fra 
funksjonsnivå. 
Gjør en aktivitetsanalyse. 
Begrunn valg ut fra mål og 
forutsetning hos bruker. 
 

LAV 

 
Kjenner ulike aktiviteter. 
Har liten innsikt i bruk av aktivitetsanalyse. 
Har svak begrunnelse av valg. Må ha mye veiledning. 

MIDDELS 

 
Viser innsikt i faget og kjenner til ulike aktiviteter. 
Analyserer og tilrettelegger aktiviteten ut fra brukers forutsetninger. 
 Begrunner delvis sine valg. 

HØY 

 
 Viser stor faglig innsikt og kjenner til ulike aktiviteters muligheter.  
Formidler sin kunnskap til bruker på en faglig god måte.   
Utfører aktivitetsanalyse selvstendig og begrunner alle valg ut fra brukers 
forutsetninger.  

 

 Nr.  6 
demonstrere bruk av 
materiale, verktøy og teknikkar 
tilpassa ulike aktivitetar 
 

 
Innhente kunnskap om ulike 
materialer og aktuelle 
verktøy som egner seg til de 
forskjellige aktivitetene. 
Lære de aktuelle teknikkene. 
Søke kunnskap på relevant 
sted. 
 

LAV 

 
Viser liten kunnskap og kreativitet i bruk av materialer, teknikker og verktøy. 
Stort behov for veiledning. 

MIDDELS 

 
Viser kunnskap i bruk av verktøy og teknikker. 
Velger riktig materiell i forhold til aktiviteten. 

HØY 

 
Demonstrer stor kunnskap i bruk av verktøy og teknikker.  
Viser stor kreativitet i forhold til materialvalg tilpasset ulike aktiviteter. 



 

 

 

 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr.   7 
 
kommunisere med brukarar, 
pårørande og 
samarbeidspartnarar i 
aktiviseringsarbeid 
 

 
 
Motivere bruker gjennom 
samtaler. 
Rapportere til 
samarbeidspartnere. 
Gjennomføre samtaler med 
pårørende om 
aktiviseringsarbeidet. 
Skrive rapport om 
aktiviseringsarbeidet. 
 

LAV 

Viser svak eller ingen evne til motivasjon av og kommunikasjon med bruker. 
Viser manglende kunnskap om rapportering. Trenger mye veiledning. 
 

MIDDELS 

Viser evne til motivasjon av og kommunikasjon med bruker.  
Har forståelse og kunnskap om rapportering, både muntlig og skriftlig. 
Kommuniserer med pårørende og samarbeidsparter om aktiviseringsarbeidet. 

HØY 

Viser stor evne til motivasjon av og kommunikasjon med bruker. 
Har stor forståelse og kunnskap om korrekt rapportering, både muntlig og 
skriftlig. 
Har god kommunikasjon med pårørende og samarbeidsparter om 
aktiviseringsarbeidet. 

 

 Nr. 8   
utføre nødvendig førstehjelp  
 

 
Skaffe seg kunnskap om 
nødvendig førstehjelp i 
bedriften. 
Gjøre seg kjent med 
førstehjelpsutstyrets 
plasseringer. 

LAV 

 
Viser liten eller ingen kunnskap om aktuell førstehjelp i bedriften. 

MIDDELS 

 
Viser forståelse og kunnskap om aktuell førstehjelp i bedriften 

HØY 

 
Viser stor forståelse og kunnskap om aktuell førstehjelp i bedriften og kan utføre 
førstehjelp selvstendig 

.



 

 

 

 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr.  9 

gjere greie for rutinar for og 
delta i arbeidet med 
internkontroll og 
kvalitetssikring 
 

 
 
Gjøre seg 
kjent med 
kvalitetssikringsarbeidet i 
bedriften. 

LAV 

 
Viser liten eller ingen forståelse og kunnskap om kvalitetssikringsarbeid og 
internkontroll ved bedriften.  
 

MIDDELS 

 
Viser forståelse og kunnskap om kvalitetssikringsarbeid og internkontroll ved 
bedriften.  Kan rapportere uønskede hendelser med veiledning 
 

HØY 

 
Viser stor forståelse og kunnskap om kvalitetssikringsarbeid og internkontroll 
ved bedriften.  
Rapporterer om uønskede hendelser. 

 

 Nr.   10 
 
bruke digitale verktøy i 
aktiviseringa 

 
 
Gjøre seg kjent med 
tilgjengelige digitale verktøy 
til bruk i 
aktiviseringsarbeidet. 

LAV 

 
Liten kunnskap om digitale verktøy.  

MIDDELS 

 
Bruker digitale verktøy og utnytter dets muligheter I aktiviseringsarbeidet 
Kjenner til begrensningene og mulighetene i forhold til personvernet. 

HØY 

 
Viser høy grad av forståelse for bruk av digitale verktøy og utnytter dets 
muligheter i aktiviseringsarbeidet på en selvstendig måte. 
Viser stor forståelse for begrensninger og muligheter i forhold til personvernet. 



 

 

 

Aktivitørfaget 
Administrering 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr.   1 
 
administrere og dokumentere 
aktiviseringsarbeidet  
 

 
 
Lage planer for 
aktiviseringsarbeidet 
i henhold til økonomi og 
handlingsrom. 
Ukeplaner. 
Månedsplaner. 
Skrive rapport om 
aktiviseringsarbeidet. 
Årsmelding. 
 

LAV 

 
Lager planer med veiledning.  
Skriver logg om aktiviseringsarbeidet. 

MIDDELS 

 
Lager planer for aktiviseringsarbeidet. Setter opp oversikt over kostnader. 
Skriver rapport om arbeidet på en forståelig måte. 

HØY 

 
Kan selvstendig lage planer over aktiviseringsarbeidet innenfor bedriftens 
økonomiske rammer. 
Rapporterer om arbeidet både skriftlig og muntlig på en konkret og objektiv 
måte. 

 

 Nr.   2 
gjere greie for og grunngi mål 
for aktiviseringsarbeidet 
 

 
 
Sette overordnet mål for 
aktiviseringsarbeidet som er 
i tråd med bedriftens og 
brukernes mål. 
Begrunne målene. 

LAV 

 
Kan sette mål for aktiviseringsarbeidet med veiledning. 
 

MIDDELS 

 
Setter mål for aktiviseringsarbeidet i henholdt til bedriftens grunnleggende 
verdier og brukernes behov. 
Begrunner valgene. 

HØY 

 
Setter realistiske mål for aktiviseringsarbeidet, som er i tråd med bedriftens 
grunnleggende verdier og brukernes behov. Brukermedvirkningen er i fokus. 
Begrunner mål og valg på en selvstendig måte. 

Begr  



 

 

 

 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr.  3 

dokumentere og vurdere 
verknader av 
aktiviseringstiltak for 
brukarane  
 

 
 
Skrive rapport om det 
enkelte aktivitetstiltak og 
dets virkning på brukerne. 
Vurder og evaluer fysisk og 
psykisk virkning av 
aktiviteten og tilpasse videre 
aktivisering. 

LAV 

 
Skriver logg fra aktiviseringsarbeidet. 
Forslår få eller ingen nye aktiviteter. 

MIDDELS 

 
Rapporterer om aktivitetenes virkning på den enkelte bruker. 
Evaluerer aktiviseringen og gir forslag på nye tilpassinger. 

HØY 

 
Rapporterer grundig om aktivitetenes virkning på brukerne på en selvstendig 
måte. 
Evaluere aktiviseringsprosessen og tilpasser/utvikler videre aktiviseringen ut fra 
avdekkede behov.  

 

 Nr. 4 
 
planleggje nye aktivitetar ut frå 
dokumenterte 
funksjonsendringar hos 
brukaren 
 

 
 
Gjøre deg kjent med bruker, 
samt rapporter og 
tilgjengelig dokumentasjon 
om brukers tidligere 
aktiviteter. 
Planlegge aktiviteter som gir 
bruker nye muligheter til 
mestring. 

LAV 

 
Kan med veiledning planlegge nye aktiviteter sammen med bruker. 

MIDDELS 

 
Planlegger nye aktiviteter sammen med bruker og legger dokumenterte 
endringer til grunn. 

HØY 

 
Planlegger selvstendig, sammen med bruker, nye aktiviteter tilpasset brukers 
funksjonsnivå ut i fra dokumenterte endringer. 



 

 

 

 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr.  5 

gjere greie for trendar i 
aktivitørfaget 
 

 
 
Lag oversikt over hvor 
aktivitører kan ha sitt virke 
og hva som er aktivitørens 
arbeidsoppgaver. 
Følg med på hva som er inn i 
tiden av aktiviteter for de 
enkelte gruppene aktivitører 
jobber med. 
Følg med på den generelle 
samfunnsutviklingen. 

LAV 

 
Kjenner delvis til aktivitørens arbeidsområder. 
Kjenner lite til nye aktiviteter. 

MIDDELS 

 
Kjenner til aktivitørenes arbeidsområder og ulike arbeidsplasser. 
Kjenner til og benytter seg av nye aktiviteter som er aktuelle.  

HØY 

 
Redegjør selvstendig for aktivitørenes arbeidsområder og aktuelle 
arbeidsplasser. 
Følger med og gjør greie for trender i samfunnet og benytter det bevisst i 
aktiviseringsarbeidet. 

 

 Nr.  6 
presentere og marknadsføre 
aktivitørfaget  
 

 
Lag en presentasjon av 
aktivitørfaget og dets 
muligheter, som kan 
benyttes som markedsføring 
og informasjon om faget. 

LAV 

 
Kjenner til lite av fagets muligheter. 

MIDDELS 

 
Viser kunnskap om fagets muligheter og metoder. 
Presenterer faget på en positiv måte. 
 

HØY 

 
Viser stor kunnskap om fagets muligheter og metoder. Presenterer faget på en 
positiv og profesjonell måte og har inngående kunnskap om faget. 
Viser stor yrkesstolthet. 



 

 

 

 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 7 
 
setje opp budsjett og rekne ut 
materialforbruk og pris på 
produkt    
 

 
 
Lag et årsbudsjett ut i fra 
årsplan/aktivitetsplan. 
Sett opp 
kostnadsoverslag/budsjett 
over aktuelle aktiviteter. 
Regn ut priser på materialer. 
Gjøre deg kjent med aktuelle 
leverandører av 
aktiviseringsmateriell. 

LAV 

 
Kan lage budsjett under veiledning. 
Viser liten eller ingen kunnskap om utregning av materialkostnader. 

MIDDELS 

 
Lager budsjett for aktiviseringsarbeidet og følger den økonomiske rammen. 
Regner ut materialkostnader og priser på ferdige produkter. 
Innehar kunnskap om leverandører og samarbeidsparter 

HØY 

 
Er selvstendig i å lage budsjett for aktiviseringsarbeidet og tar ansvar for å følge 
budsjettets rammer.  
Regner ut materialkostnader og priser på ferdige produkter. 
Har stor kunnskap om aktuelle leverandører og samarbeidsparter. 

 

 Nr.  8 
bruke digitale verktøy i eige 
arbeid 
 

Planlegge 
aktiviteter/plakater. 
Skrive rapporter. 
Fotografere aktiviteter. 
Lage aktivitetsbeskrivelser – 
med tekst og bilder.  
Lage års- mnd- og ukeplaner. 
Hente informasjon på nett. 
Sende bestillinger. 
Lage og hente inn aktuelle 
skjema. 

LAV 

 
Viser liten eller ingen kunnskap og interesse for bruk av digitalt verktøy i eget 
arbeid. 

MIDDELS 

 
Viser middels kunnskap og fortrolighet i å benytte digitale verktøy i eget arbeid. 
Viser forståelse for personvernet ved bruk av digitalt verktøy. 

HØY 

 
Viser stor kunnskap og fortrolighet i å benytte digitale verktøy i eget arbeid. 
Viser stor forståelse for personvern ved bruk av digitalt verktøy. 



 

 

 

 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr.  9 

gjere greie for og følgje 
gjeldande regelverk knytt til 
aktivitørfaget og for helse, 
miljø og tryggleik 
 

 
 
Finne fram gjeldende 
regelverk og gjøre seg kjent 
med innholdet. 
Etiske retningslinjer for 
aktivitørfaget. 
Finne fram gjeldene HMS-
perm ved bedriften og gjøre 
seg kjent med innholdet. 
Kvalitetssikringssystemet for 
bedriften. Personvernet. 

LAV 

 
Viser liten eller ingen kunnskap om gjeldende regelverk og retningslinjer. 
Lite oppmerksom på taushetsplikten. 

MIDDELS 

 
Viser kunnskap om gjeldende regelverk og retningslinjer. 
Overholder taushetsplikten. 
Forholder seg til lovverk og kvalitetssikringssystem i bedriften. 

HØY 

 
Viser, gjennom handling, stor kunnskap om gjeldende regelverk og 
retningslinjer. Overholder taushetsplikten. 
Forholder seg til lovverk og kvalitetssikringssystem i bedriften på en trygg måte. 
 

 

 


