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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)  OPPGAVEN 

Oppgave 1: Reparasjon og montering av Volvo Penta 4.3 GXI. Stille en diagnose på 

årsaken til eventuelle skader. Sette opp reparasjonsliste og utarbeide prisoverslag for 

reparasjonen. Oppstart og kontroll. Kompresjonstest rapport. Dokumentere jobben.  

 

Oppgave 2: Dokumentere fabrikantens anvisninger for service, og sette opp tilbud på 

oppdraget på en Volvo Penta D3-170, som kun har hatt en service i 2013. Motoren er fra 

2011 år og har 700 gangtimer. Redegjøre for registerreimskifte og injectorbytte.  

 

Oppgave 3: Demontering av undervannshus. Kontrollere girdeler for skade og skjevheter, 

stille en diagnose på årsaken til skadene. Sette opp reparasjonsliste og utarbeide 

prisoverslag for reparasjonen.  Muntlig forklaring av monteringsprosessen. Dokumentere 

jobben. 

 

Oppgave 4: Tegn enkelt koblingsskjema med lanterne, lensepumpe, ekstern nivåbryter og 

kartplotter. Slik du ville montert dette i en Skjærgårdsjeep f.eks.   

 

Oppgave 5: Fremvise diagnoserapport på motorstyring på en valgfri motor. 

Kontrollmåling av to valgfrie sensorer og feilsøking på motorstyring.  

 

 

 

 

Kan bruke tilgjengelig servicelitteratur på alle oppgaver. 



 

3)  Oppgaven er basert på følgende kompetansemål: 

KOMPETANSEMÅL 

(KJENETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE). 

 

Feilsøking og diagnostisering 

Mål for opplæringen er at lærlingen 

skal kunne 

• bruke tekniske opplysninger 
på flere språk til feilsøking og 
diagnostisering    

• utføre slitasjemålinger i 
motor ved bruk av 
måleverktøy 

• utføre trykk- og 
lekkasjetesting av smøre- og 
kjølesystemer 

• utføre kontroll av 
registerinnstillinger 

• utføre kontroll av 
motorrigging 

• feilsøke på gir, drev, aksling, 
propell, ror og 
styringssystemer  

• feilsøke på elektroniske 
motorstyringssystemer ved 
hjelp av koplingsskjema 

• feilsøke på 
innsprøytingsanlegg 

• feilsøke på hydrauliske og 
pneumatiske anlegg  

• feilsøke på elektriske og 
elektroniske systemer og 
komponenter  

 

VURDERINGSKRITERIER: 

BESTÅTT MEGET 

GODT 

BESTÅTT IKKE BESTÅTT 

 

 

 

Utviser 

kunnskaper 

utover det som 

er normalt.   

 

Jobber 

selvstendig uten 

hjelp av andre. 

 

Bruker alltid 

riktig verktøy. 

 

 

Finner relevant 

informasjon i 

litteraturen og 

bruker den. 

 

Holder produkt 

og arbeidsplass 

ryddig og ren. 

 

Nøye med bruk 

av verneutstyr. 

 

 

 

Utviser normale 

kunnskaper. 

 

 

 

Jobber 

selvstendig,  

 

Forstår riktig bruk 

av verktøy. 

 

 

Søker relevant 

informasjon. 

 

 

 

Forstår viktighet 

av ren og ryddig 

arbeidsplass. 

 

Kjenner til 

påkrevd 

verneutstyr. 

 

 

 

Viser lite 

forståelse for 

faget. 

 

 

Er ikke 

selvstendig. 

 

 

Forstår ikke 

riktig bruk av 

verktøy. 

 

Forstår ikke 

viktighet av 

informasjonen 

i litteraturen. 

 

Holder ikke 

orden. 

 

 

Bruker ikke 

verneutstyr. 



Vedlikehold  

Mål for opplæringen er at lærlingen 

skal kunne 

• finne fram og bruke faglig 
informasjon på flere språk  

• utføre service og vedlikehold 
etter fabrikantens 
anvisninger 

• kvalitetssikre og 
dokumentere utførte 
arbeidsoppgaver 

• utføre kildesortering og 
behandle spesialavfall 

• velge og bruke oljer, 
smøremidler og væsker til 
motor og utstyr 

• bruke produkt- og HMS-
datablader 

 

 

 

Utfører 

fabrikantens 

service og 

vedlikeholds 

anvisninger. 

 

Kjenner 

bedriftens HMS 

datablader. 

 

 

 

Har forståelse av 

fabrikantens 

service og 

vedlikeholds 

anvisninger. 

 

Kjenner til 

bedriftens HMS 

datablader. 

 

 

 

Forstår ikke 

fabrikantens 

service og 

vedlikeholds 

anvisninger. 

 

Vet ikke om 

HMS 

datablader. 

Reparasjon og ombygging 

Mål for opplæringen er at lærlingen 

skal kunne 

• montere, demontere og 
skifte komponenter til 
motor, gir, drev, aksling, 
propell, ror og 
styringssystemer 

• montere, demontere og 
skifte komponenter i smøre- 
og kjølesystemer 

• montere, demontere, skifte 
og tilvirke komponenter ved 
motorinstallasjon og utføre 
motorinstallasjon. 

 

 

 

Viser stor 

interesse og 

kunnskap for 

oppgaven og 

bedriftens 

kvalitetskrav  

 

 

 

Viser normal 

interesse for 

oppgaven og 

bedriftens 

kvalitetskrav. 

 

 

 

Viser liten 

interesse for 

oppgaven. 

Kommunikasjon og service 

Mål for opplæringen er at lærlingen 

skal kunne 

• planlegge og dokumentere 
utførte arbeidsoppgaver i 
tråd med gjeldende 
regelverk 

 

 

 

Planlegger og 

dokumenterer 

nøyaktig og 

holder planene. 

 

 

 

Planlegger og 

dokumenterer. 

 

 

 

Planlegger og 

dokumenterer 

dårlig. 

 



4) Kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

Vurderingskriterier: Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse 

ved bestått 

Måloppnåelse 

ved ikke bestått 

Oppgave 1:  

• Montere, demontere og 
skifte komponenter til 
motor, gir, drev, aksling, 
propell, ror og 
styringssystemer. 

• Montere, demontere og 
skifte komponenter i 
smøre- og 
kjølesystemer. 

• Utføre kontroll av 
registerinnstillinger 

• Bruke tekniske 
opplysninger på flere 
språk til feilsøking og 
diagnostisering    

• Utføre slitasjemålinger i 
motor ved bruk av 
måleverktøy 

   

Oppgave 2:  

• Finne fram og bruke 
faglig informasjon på 
flere språk  

• Utføre service og 
vedlikehold etter 
fabrikantens 
anvisninger 

• Kvalitetssikre og 
dokumentere utførte 
arbeidsoppgaver 

• Utføre kildesortering og 
behandle spesialavfall 

• Velge og bruke oljer, 
smøremidler og væsker 
til motor og utstyr 

• Bruke produkt- og HMS-
datablader 

   

Oppgave 3: 

• Montere, demontere og 
skifte komponenter til 
motor, gir, drev, aksling, 
propell, ror og 
styringssystemer. 

   



• Feilsøke på gir, drev, 
aksling, propell, ror og 
styringssystemer  

Oppgave 4: 

• Feilsøke på elektriske og 
elektroniske systemer 
og komponenter  

   

Oppgave 5: 

• Feilsøke på elektroniske 
motorstyringssystemer 
ved hjelp av 
koplingsskjema 

• Feilsøke på 
innsprøytingsanlegg 

   

 

5) Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til oppgavens 

kompetansemål: 

Helse – miljø og sikkerhet    

Planlegging    

Forståelse og refleksjon    

Faglig kunnskap    

Dokumentasjon    

Orden og renhold    

 

 

Avsluttende 

vurdering 

    

Ikke bestått Bestått Bestått Meget godt Sted Dato 

     

 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

 



6) KANDIDATEN SKAL VURDERE SIN PRØVE: 

HVORDAN ER DU FORNØYD MED ARBEIDET I FORHOLD TIL KOMPETANSEMÅLENE? 

VURDER ARBEIDSPROSESSEN DIN 

 

 

 

HVA ER DU FORNØYD MED OG HVORFOR? 

 

 

 

HVIS IKKE: HVA GIKK GALT OG HVORFOR? 

 

 

 

HVA KUNNE DU GJORT ANNERLEDES OG HVORFOR? (Om du hadde muligheten). 

 

 

 

 

7) 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 

 

 

 



Forslag til brev til kandidaten: 

 

Navn 

Adresse 

Postnr.:/StedSted, den xx.xx.xxxx 

 

Vedrørende praktisk prøve i ……………………………………………… 
 

Vi viser til oppmelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, seksjon for fag- og 
yrkesopplæring og telefonsamtale med deg i dag om ovennevnte prøve. 
 
Fagprøven skal avholdes i perioden xx.xx.xx – xx.xx.xx. 
Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere et arbeid og vurdere deg selv. 
 

Planlegging  
Prøvenemnda skal motta plan for arbeidet: Dato:                kl. 
Det planlagte arbeidet gjennomføres over x dager. 
 

Du skal vurdere ditt eget arbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål og 
vurderingsgrunnlaget du får utlevert sammen med oppgaven.  
 

Det er viktig at du som skal opp til fag/svenneprøven kjenner læreplanen for faget og 
fagområdet godt før prøven avlegges. Læreplan i ……………………………………….finner du på 
følgende lenke: https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner 
 
Prøvenemnda har taushetsplikt både under og etter prøven, alle taushetsbelagte 
opplysninger behandles konfidensielt. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er noen spørsmål omkring 
fagprøven. 
 
Med hilsen 

Prøvenemnda i …………………………………. 

Navn prøveleder 

Tlf. arbeid:                                                                                                                                                                  
Tlf. mobil:   

e-post: 

https://sokeresultat.udir.no/?query=vg3+l%C3%A6replaner

