
IKT-servicefaget 
Generelle vurderingskriterium og kjenneteikn på måloppnåing 
 

      Planleggingsdel 
Vurderings-
kriterium 

Karakterskala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing i 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
Framdriftsplan Planlegginga er godt gjennomarbeidd 

og alle relevante tilhøve er tatt med. 
 
Framdriftsplanen er realistisk og godt 
tidfesta. 
 
Planlegginga har med referansar til 
kor ein kan hente informasjon til å 
løyse oppgåva.  

Planlegginga er utarbeidd og ein del 
relevante tilhøve er tekne med. 
 
Framdriftsplanen har med enkle 
tidsrammer.  

Planlegginga er uklar og 
mangelfull.  
 
Manglar  framdriftsplan med 
tidsrammer. 

Utstyrsval og økonomiske 
vurderingar 

Har ei tydeleg oversikt over kva 
leveransen omfattar. 
 
Relevante budsjett på både utstyr og 
arbeid. 

Har ei opplisting på kva leveransen 
omfattar. 
 
Har med prisar eller budsjett på 
utstyr. 

Har ingen oversikt over utstyr 
og har mangelfull informasjon 
om kostnader. 

Systemoversikt Har nettverksteikning med 
tilhøyrande utstyr. Klargjer kva som er 
eksisterande og nye element. 
 
Har ein god figurativ oversikt på 
struktur og sikkerheitssystem. 

Har tatt med ei nettverksteikning. 
 
Har ei systemskisse. 

Manglar nettverksteikning eller 
systemskisse. 

Datasikkerheit Planlagt tid til oppbygging av system 
for datasikring og datasikkerheit, samt 
testing av dette. 

Viser til generelle 
datasikringsmetodar og enkel 
datasikkerheit. 

Har ikkje vurdert datasikring 
eller datasikkerheit. 

Helse, miljø og sikkerheit 
(HMS) 

Omsyn til gjeldande regelverk for HMS 
er teke med og dokumentert i 
planlegginga 

Omsyn til HMS  er ivareteke. Naudsynt omsyn til HMS  er 
utelate. 

Planlegging av 
dokumentasjon og 

Planlegg å skrive logg og 
eigenvurdering. 

Lister opp kva som skal være med i 
dokumentasjonen. 

Manglande eller uklar 
planlegging av 



IKT-servicefaget 
Generelle vurderingskriterium og kjenneteikn på måloppnåing 
 

      Planleggingsdel 
Vurderings-
kriterium 

Karakterskala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing i 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
eigenvurdering Legg opp til å dokumentere 

undervegs, og sett av tidslommer til 
dette. 

dokumentasjonen. 

 

Gjennomføringsdel 
Vurderings-
kriterium 

Karakterskala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing i 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
Nettverk Nettverket er sett opp slik det er 

planlagt, eventuelle endringar ut frå 
planen er godt dokumentert med 
konsekvensar. 

Nettverket er sett opp nært som det 
er planlagt.  
 
Endringar frå planen er lista opp i 
dokumentasjonen. 

Nettverket er ikkje sett opp slik 
som planlagt.  
 
Endringar frå plan er ikkje 
dokumentert. 

Systemstruktur Systemet er sett opp på ein god og 
oversikteleg måte. 
 
Endringar ut frå planlagt struktur er 
godt dokumentert med konsekvensar. 

Systemet er sett opp med funksjon 
som fungerer nært som planlagt. 
 
Endringar frå plan er lista opp i 
dokumentasjonen. 

Systemet er ikkje sett opp slik at 
det fungerer som planlagt. 
 
Endringar frå planen er ikkje 
dokumentert. 

Klientar Klienten er sett opp på ein god og 
oversikteleg måte. 
 
Endringar ut frå planlagt struktur er 
godt dokumentert med konsekvensar. 

Klienten er sett opp etter 
minstekrav.  
 
Endringar frå planen er lista opp i 
dokumentasjonen 

Klienten er mangelfullt sett opp, 
og klarar ikkje å kople seg til 
nettverk eller system. 
 
Endringar frå planen er ikkje 
dokumentert. 

Konfigurasjon av system og Systemet er sett opp med god Systemet er sett opp med Systemet er ikkje sett opp med 



IKT-servicefaget 
Generelle vurderingskriterium og kjenneteikn på måloppnåing 
 

Gjennomføringsdel 
Vurderings-
kriterium 

Karakterskala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing i 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
tilgangssikring tilgangssikring.  

 
Passordreglar er godt innanfor 
anbefalte normer. 
 
Fullstendig gjennomført og 
kvalitetssikra oppsett av 
systeminstallasjon. 
 
Endringar frå planen er godt 
dokumentert med konsekvensar.  

tilgangssikring.  
 
Passordreglane er tilfredstillande. 
 
Endringar frå planen er lista opp. 

tilgangssikring. 
 
Ingen passordreglar. 
 
Endringar frå planen er ikkje 
dokumenterte. 

Datatilgang  Dataområder er sikra via fleirnivå 
gruppe-medlemskap.  
 
Endringar frå planen er godt 
dokumentert med konsekvensar. 

Dataområder er sikra med gruppe-
medlemsskap. 
 
Endringar frå plan er lista opp. 

Dataområder er ikkje sikra med 
gruppemedlemsskap, eller der 
er berre brukt brukerid, eller 
manglar i det heile. 
 
Endringar frå plan er ikkje 
dokumentert. 

Datasikkerheit Systemet er sett opp med sikkerheits-
kopiering som tar i vare både 
systemdata og brukardata. 
 
Tilbakerulling av sikkerheitskopiering 
er kvalitetssikra. 
 
Datasikringsplanen er tilpassa 
størrelse og datamengd som er 
forventa å vere i systemet. 

Systemet er sett opp med 
sikkerheitskopiering.  
 
Datasikringsplanen er utarbeida. 
 
Endringar frå planen er lista opp. 

Sikkerheitskopiering er ikkje tatt 
med. 
 
Datasikringsplan er ikkje 
utarbeida. 
 
Endringar ut i frå planen er ikkje 
dokumentert. 



IKT-servicefaget 
Generelle vurderingskriterium og kjenneteikn på måloppnåing 
 

Gjennomføringsdel 
Vurderings-
kriterium 

Karakterskala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing i 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
 
Endringar frå planen er godt 
dokumentert med konsekvensar. 

Helse, miljø, sikkerheit 
(HMS) og etiske 
retningslinjer. 

Har med HMS  relaterte innspel i 
oppsett og funksjonar der dette er 
relevant. 
 
Viser til dilemma der etikk kan vere eit 
problem i samband med handtering 
av sensitiv informasjon i IKT-system, 
samt kva lover og reglar som gjeld i 
handsaming av desse. 
 
Endringar frå plan er godt 
dokumentert med konsekvensar. 

Har ei generell HMS  tilnærming, 
ikkje knytt til oppsett og funksjonar. 
 
Kjenner til kva etiske dilemma ein 
kan kome bort i og kva lover og 
reglar som gjeld. 
Endringar frå planen er lista opp. 

Ingen relasjonar til HMS  der ein 
kunne forvente dette.  
 
Kjenner ikkje til kva reglar og 
lover som gjeld i samband med 
etiske dilemma i IKT-
samanheng. 
 
Endringar frå planen er ikkje 
dokumentert. 

Kurs eller framføring Har ein god og utfyllande 
presentasjon av emnet med 
illustrasjonar og bilete. Brukar 
stikkordliste. 
 
Held tidsfristen som er sett. 
 
Klarar å fenge publikum, slik at emnet 
blir interessant. 
 
Kan svare på spørsmål frå deltakarar 
på ein grei og trygg måte. 
 

Framfører emnet på ein grei måte. 
 
Kan svare på dei fleste spørsmåla 
deltakarane spør om. 
 
Listar opp endringar frå planen. 

Framfører emnet ved berre å 
lese frå presentasjonen, eller 
manglar presentasjon heilt og 
berre fortel munnleg. 
 
Kan svare på få spørsmål som 
blir stilt eller ingen av dei. 
 
Har ingen dokumentasjon på 
endring frå plan. 



IKT-servicefaget 
Generelle vurderingskriterium og kjenneteikn på måloppnåing 
 

Gjennomføringsdel 
Vurderings-
kriterium 

Karakterskala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing i 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
Eventuelle endringar frå planen er 
dokumentert. 

Feilsøking Tar utgangspunkt i dei viktigaste 
systemdelane først, og feilsøkjer 
systematisk til feilen er lokalisert. 
 
Brukar loggar og servicelister i 
feilsøkinga. 
 
Foreslår tiltak som kan hindre at feilen 
gjentek seg. 

Tar utgangspunkt i dei vikitgaste 
systemdelane først, og feilsøkjer 
systematisk til feilen er lokalisert. 
 
Brukar loggar og servicelister i 
feilsøkinga. 
 

Brukar ikkje loggar og 
servicelister i feilsøkinga. 
 
Usystematisk eller viser ikkje 
forståing i samband med 
feilsøking. 

Kjeldebruk og 
løysingsorientering 

Brukar oppslagsverk på ein effektiv og 
god måte. 
 
Kvalitetssikrar den innhenta 
informasjonen. 
 
Dokumenterer referansar av kvar ein 
har henta informasjonen sin i frå 

Brukar oppslagsverk for å finne 
løysingar. 

Har ikkje brukt relevant 
oppslagsverk til finne løysingar. 
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Dokumentasjon 
Vurderings
-kriterium 

Karakter-
skala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing i 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
Generelt om 
dokumentasjonen 

All dokumentasjon er utskriven og 
bunden i hop slik oppgåveteksten 
seier. 
 
Dokumentasjonen viser god orden og 
er oversiktleg. 
 
Innhaldsliste og eventuelt stikkordliste 
finst i dokumentasjonen. 
 
Figurar og tabellar er brukt der dette 
er naturleg. 

All dokumentasjon er utskriven og 
stifta i hop som kravd. 

Ingen dokumentasjon eller 
fleire kravde delar av 
dokumentasjonen manglar. 

Framdriftsplan Opphaveleg plan er lagt med som ein 
del av dokumentasjonen. 
 
Endringane er tydeleg dokumentert, 
med ei form for konsekvens-analyse. 

Opphaveleg plan er lagt med som 
ein del av dokumentasjonen. 
 
Endringar er lista opp. 

Opphaveleg plan er ikkje med 
som ein del av 
dokumentasjonen.  
 
Endringar i framdriftsplanen er 
ikkje dokumentert. 

Dokumentasjon av valt 
løysing 

Installasjonen er dokumentert på ein 
slik måte at det er lett for 
utanforståande å forstå systemet. 
 
Figurar og tabellar er brukt der dette 
er naturleg for å forklare funksjonar i 
systemet.  
 
Det er vist til kjelder kor 
informasjonen kjem i frå. 

Installasjonen er greitt dokumentert. 
 
Referansar til kjelder er brukt. 
 
Figurar og tabellar er brukt der det 
er tenleg.  
 
Dokumentasjonen er overkommeleg 
og ikkje for lang. 

Installasjonen er lite 
dokumentert, og ikkje- 
relevante delar av systemet er 
tatt med. 
 
Referansar til kjelder er ikkje 
brukt. 
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Dokumentasjon 
Vurderings
-kriterium 

Karakter-
skala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing i 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
 
Dokumentasjonen er overkommeleg 
og ikkje for lang. 

Tilbod Presentasjonen av tilbodet er innanfor 
dei rammene som er sett, eller godt 
tilpassa situasjonen i oppgåva. 
 
Tilbodet viser til informasjon om 
produkta som skal leverast, der det er 
tenleg. 
 
Tilbodet inneheld prisar på eventuelle 
tenesteelement som er avdekte. 
 
Tilbodet har tatt med arbeid med 
oppsett av systemet. 
 
Tilbodet har ein tydeleg totalpris med 
delprisar. 

Tilbodet tar med systemdelar, arbeid 
eller timepris med estimert tidsbruk 
og eventuelt avdekte 
tenesteelement. 

Tilbod manglar der dette er krav 
om.  
 
Tilbodet tar ikkje med timepris 
eller pris på arbeid. 

Informasjonsmateriell  Presentert som spesifisert i 
oppgåveteksten. 
 
Utforminga er innbydande med 
relevante figurar og tabellar og viser til 
grunnleggande informasjon om 
systemet. 
 
Tar med HMS  relaterte innspel der 

Informasjonsark som gir naudsynt 
informasjon for å ta systemet i bruk. 

Manglar informasjonsmateriale 
når dette er etterspurd i 
oppgåva. 
 
Informasjonen manglar 
naudsynt grunnleggjande 
informasjon om systemet som 
ein kan forvente. 
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Generelle vurderingskriterium og kjenneteikn på måloppnåing 
 

Dokumentasjon 
Vurderings
-kriterium 

Karakter-
skala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing i 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
dette er naturleg. 

Datasikringsplan Dokument som viser korleis sikring av 
data blir gjort med rutinar for 
sikkerheitskopiering, tilbakerulling, 
tilgangssikring og fysisk sikring av 
data. 
 
Planen er tilpassa situasjonen og 
datamengda som er forventa. 
 
Det blir vist til HMS  relaterte tilhøve 
det det er naturleg. 

Informasjonsark om 
sikkerheitskopiering, tilgangssikring,  
tilbakerulling og fysisk sikring av 
data. 

Datasikringsplan manglar, eller 
planen manglar referansar til 
rutinar for sikkerheitskopiering, 
tilbakerulling, tilgangssikring og 
fysisk sikring av data som ein 
kan forvente. 

Kurs / Demonstrasjon Dokumentasjonen inneheld alle 
presentasjonssidene som er brukt. 
 
Dokumentasjonen har vedlagt 
stikkordliste som er brukt under 
presentasjonen. 

Dokumentasjonen inneheld alle 
presentasjonssidene som er brukte. 

Presentasjonen er ikkje 
dokumentert i det heile, eller 
store delar av den manglar. 

Dokumentasjon av 
eigenvurdering 

Utfyllande eigenvurdering som tar 
med dei relevante problema og kva 
som er blitt gjort for å løyse desse. 
 
Ein relevant logg er tatt med. 

Eigenvurderinga lister opp kva 
problem ein har møtt på, med 
stikkord på korleis dei blei løyste. 
 
 

Eigenvurdering manglar heilt, 
eller har store manglar. 

 

  



IKT-servicefaget 
Generelle vurderingskriterium og kjenneteikn på måloppnåing 
 

Eigenvurdering 
Vurderings-
kriterium 

Karakterskala Bestått mykje godt Bestått Ikkje bestått 

Måloppnåing Svært tilfredstillande måloppnåing I 
faget Tilfredstillande måloppnåing i faget Liten eller ingen måloppnåing i 

faget 
Forståing av prøvearbeidet Har vurdert eigen gjennomføring av 

prøven. 
 
Reflekterer godt om utfordringar ein 
har vore i gjennom. 
 
Viser kva delar av fagområdet ein er 
god i og kva fagområder ein er mindre 
god på. 

Har vurdert eigen gjennomføring av 
prøven. 
 
Kan reflektere omkring eigeninnsats. 

Manglar eigen vurdering av 
gjennomføring. 
 
Ingen refleksjon eller meining 
om korleis prøvearbeidet gjekk. 

Gjennomføring av planlagd 
arbeid 

Har god og utfyllande grunngjeving for 
korleis planen var følgd, kva som gjekk 
bra og kva som ikkje gjekk så bra. 

Kan forklare eige prøvearbeid etter 
som det gjekk fram og 
gjennomføring i forhold til 
utarbeidde planar. 

Manglar forklaring på korleis 
prøvearbeidet gjekk, og om det 
følgde planane som blei lagt. 

Eigenvurdering av 
endringar undervegs 

Forklarer og grunngjev endringar som 
er gjort undervegs. 
 
Viser til konsekvensar av diverse val, 
og forbetringspunkt. 

Forklarar endringar som er gjort 
undervegs. 

Manglande forklaring på 
endringar under-vegs 

Loggføring Har loggført undervegs, og har brukt 
loggføringa under utarbeiding av 
eigenvurderinga. 

Har loggført undervegs. (Loggføring er ikkje påkrevd, 
kan brukast som hjelpemiddel) 

 


