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

1) Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og egenvurdere et arbeid. 

2)Oppgaven –innhold og omfang:  

Planlegging av oppgaven: 
Planlegging skal utføres før den praktiske delen startes opp og skal inneholde en 
oversikt over hvordan oppgaven er tenkt gjennomført. 

 

Gjennomføring av oppgaven: 
Kandidaten skal i denne delen utføre det praktiske, fagrettede arbeidet som er 
beskrevet i oppgaven. Du skal utføre arbeidet etter oppsatt plan og ved å følge 
standarder, samt gjeldene lover og forskrifter. 
 

Egenvurdering av oppgaven: 

Fortelle hva du er fornøyd med, og eventuelle forhold du ikke er fornøyd med, eller 

løsninger du ville ha gjort annerledes. Gi begrunnelse.                                                                                        

Med bakgrunn i fremdriftsplan, gjennomføringsdelen og dokumentasjonsdelen har 

prøvenemda anledning til å stille spørsmål og be om en mer utfyllende redegjørelse. 

Dokumentasjon:  
Dokumentere arbeidsoppgaver i forhold til planlegging 

 

Dokumentasjon / Kvalitet 

Du skal lage en plan som forteller hvordan du vil løse alle oppgavene i fagprøven.  

Bruk gjerne kopi av rep. håndbok, men da i tillegg til din beskrivelse. 

 

HMS: Legges inn i vurderingen av gjennomføringen ved fagprøven. 

Motor:  

Konstruksjon og funksjon: Justere ventiler og injektorer.  

Avgassmåling, tolke resultatet, kontrollere avgassrensesystemer. 

 

 Motorstyring: 

Diagnosetest, kontroll av elektronisk styrt dieselinnsprøytning. Tilstandskontroll av motor, 

sylinderbalansetest.  

Elektro: 

Kontroll av batteri, lade- og starteranlegg, feilsøking med koblingsskjema. Ta utgangspunkt i 

at starteren går tregt rundt.  

Drivverk: 



Demontere / montere, kontroll av manuell girkasse. Montering ihht. verkstedliteratur. 

Bremser: 

Du skal kjøre bremsetest og vurdere resultatet. Kontroll av kjøretøyets trykklufts system. 

Understell fjærer og hjulutrustning: 

Hjulstillingskontroll. (Kontroll av hjulvinkler i kjøretøyets forstilling) 

Karosseri: 

Kontrollere kjøretøyets aktive og passive sikkerhetssystemer.  

HMS: 

Kunne beskrive bedriftens internkontrollsystem og finne produktdatablad. 

3)Oppgaven er basert på kompetansemålene i læreplanen for faget:                                                    
https://sokeresultat.udir.no/finn-

lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

4) Sett inn kriterier og kjennetegn for oppgaven (vurderingsgrunnlaget): 

 

Vurderings-

kriterier 

Måloppnåelse ved bestått 

meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 

HMS Skal vite hvor hms håndbøkene 
står og evt. ta ut datablader. 
Bruk av verneutstyr og forklare 

bedriftens kildesortering. Kan vise 

til hvordan bedriften 

kildesorterer. Kjenne til/vise 

brannutstyr i bedriften. Renhold 

på arbeidsplassen og verktøy. 

Bruke rett verktøy til jobben 

Kan redegjøre for hvor 

ting står og bruke 

verneutstyr. Tildels 

bruke rett verktøy. 

Tildels kjenne til 

kildesorteringssystem

et i bedriften. 

Liten forståelse for 

HMS-arbeid i praksis. 

Bruk av verne-utstyr 

er helt eller delvis 

fraværende. 

Bremser 

 

Prøvekjøring og visuell kontroll; 
Kjøre en fullverdig bremseprøve i 
henhold til PKK, og forklare/finne 
frem til krav til bremser; 
Kunne forklare reparasjoner etter 
test, og krav etter KTF/KTK Kunne 
forklare komponentoppbygging i 
bremsesystemet; 
Kunne foreta kontroll av 
trykklufts-systemet ihht. 
Kjøretøyforskriften; Beregne Zt. 

Kan kjøre 

bremseprøve og 

forklare delvis krav til 

bremser. Kan foreta 

komponentutskifting 

og systemforståelse 

Store vanskeligheter 

med å forklare 

bremsesystemet og 

komponentenes 

virkemåte. Klarer ikke 

å finne krav til 

bremser eller foreta 

nødvendige kontroller. 

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift


 
4 hjulskontroll: 
Forklare 
hjulvinkler og 
Justeringsmulig
heter. 
Fylle ut 
målebrev 
 
 
 

 

 
Visuell kontroll/prøvekjøring for å 
avdekke bilens oppførsel på vei 
forklare hjulvinkelen og dens 
innvirkning på kjøreegenskaper. 
Forklare drivlinje, hjuloppheng og 
bremser som innvirker på bilens 
kjøreegenskaper  
Bruke faglitteratur: STRO bok, 
verkstedhåndbok 
Gjennomføre 4-hjulskontroll 

Forklare hjulvinkler og 
dens innvirkning på 
kjøreegenskaper 
 Tildels kunne forklare 
drivlinje, hjuloppheng 
og bremser som 
innvirker på bilens 
kjøreegenskaper  
Kan forklare 

hjulvinkler og 

gjennomføre 4-

hjulsmåling 

Liten kunnskap når det 
gjelder hjulvinkler og 
oppgavene i de har.  
Feil ved utførelse av 
hjulstillingskontrollen 
og eventuelle 
justeringer. 

 

Fabrikantens 
verkstedslittera
tur og teknisk 
informasjon 

 

Finne fram til disse til aktuelle 

jobber og komme uoppfordret 

med tilleggsopplysninger om 

hvordan og hvor man finner fram 

til mer 

Finne fram disse til 

aktuelle jobber og 

besvare 

tilleggsoppgaver 

Problemer med å 

finne relatert info og 

liten forståelse for 

informasjon i 

verkstedlitteraturen. 

Bruker for lang tid på å 

finne frem i denne. 

Foreta 
feilsøking på 
bilens 
motorstyrings-
systemer 

 

Finne frem i verkstedhåndboka til 
Bensindelen, tenningsdelen og 
motorstyringsdelen. Kunne 
forklare systemene fra hverandre 
og hvordan disse jobber i 
sammen Feilsøke systemene 
etter verkstedshåndboka, og 
kunne bruke diagnoseverktøy. 

Finne delvis fram i 

verkstedhåndboka til 

bensindelen, 

tenningsdelen og 

motorstyringsdelen. 

Kunne forklare 

systemene fra 

hverandre og hvordan 

disse jobber  sammen; 

Feilsøke systemene 

etter 

verkstedshåndboka, 

og kunne bruke 

diagnoseverktøy. 

Dårlig 

systemforståelse. 

Problemer med å 

finne frem og kunne ta 

i bruk 

verkstedlitteratur. 

Drivverk 

 

Finne frem verkstedhåndbokens 

arbeidsbeskrivelse. Utføre jobben 

etter arbeidsbeskrivelsen. Råde 

kunden til å foreta en eventuelle 

fornuftige tilleggsarbeider. 

Finne frem 

verkstedshåndbokens 

arbeidsbeskrivelse. 

Utføre jobben etter 

arbeidsbeskrivelsen. 

Vanskeligheter med å 

finne frem 

arbeidsbeskrivelse og 

liten forståelse for å 

utføre jobben som er 

beskrevet. 

Elektro Måle elektriske størrelser og 

tolke måleresultat ved feilsøking 

og diagnose. Lese 

koblingsskjemaer og feilsøke på 

elektriske og elektroniske 

Tildels kunne måle 
elektriske størrelser og 
tolke måleresultat ved 
feilsøking og diagnose. 
Lese koblingsskjemaer 
og feilsøke på 

Svært liten 

systemforståelse, 

vanskeligheter med å 



komponenter. Feilsøke og tolke 

måleresultat på lyskretser, 

ladeanlegg og startmotor 

elektriske og 
elektroniske 
komponenter. 
Feilsøke og tolke 
måleresultat på 
lyskretser, ladeanlegg 
og startmotor 

kunne tolke 

måleresultater. 

 

5)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 på epost 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 

    

MB B IB Sted Dato 

     

 


