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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

      

  

2) Oppgavene  

I alle oppgavene blir alle hovedmålene i fagplanen vurdert (se også i vurderingskriteriene)  

Bilen(e) som blir brukt bør ikke være eldre en 10 år.  

  

• Foreta en hovedservice på et kjøretøy. Dokumenter jobben, og forklar hele arbeidskjeden. 

Service og serviceskjema må være gjennomført/Utfylt til gjennomførings dagen.   

 

• Du skal foreta feilsøking på motorstyringssystemet.  Ta utgangspunkt i at  motoren ikke 

starter, og eventuelle reparasjoner foreslås. Resultatet skal vurderes og eventuelle 

reparasjoner foreslås.   

 

• En kunde klager over dårlige bremser. Du skal foreta nødvendige kontroller. Resultatet skal 

vurderes og eventuelle reparasjoner foreslås.   

 

• Du skal foreta en 4hjuls kontroll. Dette innbefatter også eventuell justering av hjulvinkler.  

Resultatet skal vurderes og eventuelle reparasjoner foreslås.   

 

• En kunde klager over svakt hovedlys på bilen. Foreta nødvendige kontroller for å finne 

feilene. Resultatet skal vurderes og eventuelle reparasjoner foreslås. 

 

• Airbaglampen lyser også, hva gjør du? 

 

• En kunde klager over at bilen hans bruker mye drivstoff. Foreta nødvendige kontroller.  

Resultatet skal vurderes og nødvendige reparasjoner foreslås.   

 

• Klima/ac anlegget virker ikke. Anlegget skal vurderes og nødvendige reparasjoner foreslås.  

 

• Under din gjennomføring av arbeidet har du kommet bort i mange punkter som ligger under 

helse, miljø og sikkerhet. Redegjør for hvordan du forholder deg til disse. Du skal også 

fortelle og vise hvordan bedriften utfører kildesortering og behandler spesialavfall.  

 

  

LYKKE TIL  

  



2. Oppgaven er basert på kompetansemål som du finner på denne 

nettadressen:                                                     

https://www.udir.no/kl06/BMK3-02/Hele/Komplett_visning  

3. Kriterier for oppgaven:  

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid, og 

prøvenemnda vil legge vekt på:  

      

• Feilsøking på bilens motorstyringssystemer  

• Elektro  

• Bremser  

• 4 hjuls kontroll  

• Annen fagkunnskap  

• Verkstedslitteratur og teknisk informasjon   

• HMS  

• Orden og nøyaktighet  

• Dokumentasjon  

 

Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til oppgavens kompetansemål:  

 Dette kjennetegner en:  

Bestått meget godt  Bestått  Ikke bestått  

Motorstyring  

Finner frem i teknisk  

litteratur til  

motorstyringsdelen på eget 

initiativ. Kan forklare de ulike 

systemene og hvordan disse 

jobber i sammen: Feilsøker i 

systemene etter teknisk 

litteratur og kan bruke 

diagnoseverktøy.  

 

Elektro  

Måler elektriske størrelser, 

tolker måleresultat og viser 

meget god forståelse for 

feilsøking og diagnose Leser 

koblings-skjemaer og feilsøker på 

elektriske og elektroniske 

komponenter. Feilsøker og tolker 

  

Kan finne frem i teknisk litteratur 

til det meste innenfor  

motorstyringsdelen. Kan forklare 

systemene og hvordan disse 

jobber i sammen; Feilsøker 

systemene etter teknisk litteratur, 

og kan bruke diagnoseverktøy;  

   

 

Kan måle elektriske størrelser 

viser god forståelse for 

måleresultat ved feilsøking og 

diagnose. Leser koblingsskjemaer 

og feilsøker på elektriske og 

elektroniske komponenter. 

Feilsøker og tolker måleresultat 

på lyskretser, ladeanlegg og 

startmotor;  

  

Kandidaten har svak 

forståelse for systemene 

og ser i liten grad hvordan 

disse jobber sammen; 

Bruker ikke teknisk 

litteratur i arbeidet.  

  

  

 Mangler systemforståelse 

og er i liten grad i stand til 

å tolke måleresultater som 

utgangspunkt for videre 

arbeid.  

 



måleresultat på lyskretser, 

ladeanlegg og startmotor;  

 

Bremser  

Prøvekjører og tar visuell 

kontroll;  

Kjører en fullverdig bremseprøve 

i henhold til PKK, og forklarer/ 

finner frem til krav til bremser. 

Kan forklare reparasjoner etter 

test, og krav etter KTF/KTK; kan 

forklare elektriske 

styringssystemer;  

 Gjennomføre 4hjulskontroll;  

Visuell kontroll/prøvekjøring for 

å avdekke bilens oppførsel på 

vei; forklarer hjulvinklene og 

dens innvirkning på 

kjøreegenskaper. Forklarer 

drivlinje, hjuloppheng og 

bremser som innvirker på bilens 

kjøreegenskaper   

Bruker faglitteratur: STRO bok, 

verkstedhåndbok  

Hovedservice  

Finner fram arbeidsbeskrivelse i 

teknisk litteratur; meget god 

gjennomføring av service ut fra 

fabrikantens serviceskjema; tar 

de rette valgene om hva som 

skal utføres og hva kunden skal 

orienteres om angående bilens 

tilstand.  

 

Klima/AC  

Har meget god kjennskap til 

acanleggets oppbygging og 

virkemåte. Kan forklare 

feilsøkningsmetoder og hvordan 

man skifter ut deler og setter 

 

 

 

 

 

 

Kan kjøre bremseprøve med få feil 

forklare krav til bremser. Kan 

forklare hovedprinsipper i  

elektriske styringssystemer;  

   

  

  

  

Kan forklare de viktigste 

hjulvinklene og deres innvirkning 

på kjøreegenskaper. Kan  

forklare drivlinje, hjuloppheng og 

bremser som innvirker på bilens 

kjøreegenskaper på en grei måte 

uten for mange unøyaktigheter;  

Kan kontrollere hjulvinkler og 

gjennomføre 4hjulsmåling;  

 

Finner fram arbeidsbeskrivelse og 

gjennomfører service ut fra 

fabrikantens serviceskjema. Tar de 

rette valgene om hva som skal 

utføres og hva kunden skal 

orienteres om angående bilens 

tilstand.  

   

 

Kan forklarer ac-anleggets 

oppbygging og virkemåte. Kan 

forklare feilsøkingsmetoder og 

hvordan man skifter ut deler og 

 

 

 

Kan i liten grad forklare 

bremsesystemet og bruke 

verkstedslitteratur for å 

finne krav til bremser.   

  

  

  

     

Kan i liten grad forklare de  

viktigste hjulvinklene og 

kun delvis få til en 

4hjulsmåling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Har problemer med å finne 

fram arbeidsbeskrivelse og 

ta de rette valgene i 

forhold til hva som skal 

utføres; Utfører ikke 

jobben som beskrevet.  

  

  

 

Kan i liten grad forklare ac-

anleggets oppbygging og 

virkemåte. Klarer ikke å gi 

tilfredsstillende forklaring 

på feilsøkingsmetoder og 

hvordan man skifter ut 



opp systemet etter 

kompressorhavari.  

Drivverk  

Kan forklare drivverkets  

oppbygging og virkemåte og 

forklare flere drivrekker som blir 

brukt.  

HMS  

Skal vite hvor man finner 

informasjon om HMS og kunne 

ta ut datablader. Har god 

helhetsforståelse for viktigheten 

av HMS. 

Bruker verneutstyr og forklarer 

bedriftens kildesortering. Kan 

vise til hvordan bedriften 

kildesorterer. Kjenner til/viser 

brannutstyr i bedriften, renhold 

på arbeidsplassen og verktøy. 

Bruker rett verktøy til jobben;  

Finner fram til teknisk litteratur 

til aktuelle jobber og kommer 

uoppfordret med 

tilleggsopplysninger om hvordan 

og hvor man finner fram til mer; 

Har svært god orden og jobber 

nøyaktig; følger  

alle bedriftens krav til 

dokumentasjon; 

setter opp systemet etter 

kompressorhavari.  

 

 

 

Kan forklare drivverkets 

oppbygging og virkemåte  

 

 

 

 

Kan redegjøre for hvor 

informasjon om HMS finnes og ta 

ut datablader; 

 

Bruker verneutstyr. Bruker rett 

verktøy. Kjenner til 

kildesorteringssystemet i 

bedriften. 

 

  

Finner fram teknisk litteratur til 

aktuelle jobber og besvarer 

tilleggsoppgaver;  

 

 

 

Har normalt god orden og  

dokumenterer gjennomført arbeid 

deler og setter opp 

systemet etter 

kompressorhavari 

 

Mangler forståelse for 

drivverkets oppbygging og 

virkemåte.   

 

Lite forståelse for HMS.  

 

Er svak på bruk av 

verneutstyr og velger ikke 

alltid riktig verktøy; har 

dårlig kjennskap til 

kildesorteringssystemet.  

 

Har problemer med å finne 

aktuell teknisk litteratur og 

har liten forståelse for 

betydningen av den.  

 

Har en rotete arbeidsplass 

og følger ikke bedriftens 

krav til dokumentasjon 

 

 

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  

Kandidaten bekrefter med sin underskrift at prøven som er utlevert er gjennomgått av 

prøvenemnda og at den er forstått  

  

Sted, dato:                                                   Kandidatens underskrift  

………………………….                                       ………………………………..…………………….  

  

  

Avsluttende 

vurdering  

        

IB  B  BM  Sted  Dato  

          

  

  

  

  

  

  


