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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

Fagprøven består av planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og egenvurdering av et arbeid. 

a. Planlegging skal gjennomføres ved oppstart av prøven og du må begrunne dine valg. 

b. Gjennomføringen av oppgaven kan gjøres uten prøvenemnd til stede. Det vil kunne bli stilt 

muntlig spørsmål om gjennomføringen gjennom hele prøven.  

c. Vurdering av eget arbeid skal være skriftlig, men kan utdypes muntlig. 

d. Du kan dokumentere arbeidet ditt skriftlig, og kan legge ved bilder og annen relevant 

dokumentasjon. (Protokoll, sluttføringsskjema, etc.) 

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang: 
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-

svenneprover/ 

Oppgaven skal bygge på læreplanen i faget, og kan tilpasses bedriftens produksjon. Det er 

alltid læreplanen som er styrende for hva du blir prøvd i. 

Prøven SKAL inneholde montering av komponenter innenfor to av disse områdene: 

mekanikk, pneumatikk/hydraulikk, elektriske komponenter. 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    
Montering og testing: 

1a planlegge arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet 

3b     montere elektriske komponenter i tråd med spesifikasjoner  

3j montere pneumatiske komponenter i tråd med tegninger og monteringsinstrukser 

3k montere hydrauliske komponenter i tråd med spesifikasjoner 

6b vurdere gjennomførte arbeidsoppgaver og redegjøre for alternative løsninger knyttet til material- 

og metodevalg 

Verktøy og måleutstyr: 

1a velge håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven 

1b bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven 

4b   utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med spesifikasjoner 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/lage-vurdere-fag-svenneprover/


5. vurdere måleresultater, feilkorrigerer og dokumentere resultatet  

Produktkontroll og dokumentasjon 

1a kontrollere at produktet er i samsvar med standarder 

1b kontrollere at produktet er i samsvar med kundens kravspesifikasjoner 
1d   dokumentere at produktet er i samsvar med kundens kravspesifikasjoner 

 

4) Sett inn kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

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

Prøvenemnda legger vekt på: 

✓ HMS 

✓ Fagkunnskap og kompetanse i faget 

✓ Evne til å planlegge og følge en arbeidsplan 

✓ Effektivitet og fleksibilitet 

✓ Dokumentasjon  

✓ Egenvurdering, refleksjon og evne til å begrunne egne valg 

5)Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse  

Dette kjennetegner en vurdering, som gir karakteren: 
 

Bestått meget godt Bestått  Ikke bestått 
Montering og testing: 
Viser til lovverk angående 
HMS ved arbeidsutførelsen. 
 
Begrunner hvorfor 
monteringen av de elektriske 
komponentene er blitt gjort 
slik.  
 
Begrunner hvorfor 
monteringen av de 
pneumatiske/hydrauliske  
komponentene er blir gjort 
slik. 
 
 
Begrunner hvorfor 
monteringen av de mekaniske 
komponentene er blir gjort 
slik. 
 

Montering og testing: 
Arbeidet utføres etter reglene 
for HMS. 
 
Monterer elektriske 
komponenter etter tegninger, 
monteringsinstrukser; 
spesifikasjoner og standarder. 
 
Monterer 
pneumatiske/hydrauliske 
komponenter etter tegninger, 
monteringsinstrukser, 
spesifikasjoner og standarder. 
 
 
Monterer mekaniske 
komponenter etter tegninger, 
monteringsinstrukser, 
spesifikasjoner og standarder. 

Montering og testing: 
Følger ikke regler for HMS,  
 
 
Monterer elektriske 
komponenter feil i forhold til 
tegninger, 
monteringsinstrukser; 
spesifikasjoner og standarder 
 
Monterer 
pneumatiske/hydrauliske 
komponenter feil i forhold til 
tegninger, 
monteringsinstrukser; 
spesifikasjoner og standarder 
 
Monterer mekaniske 
komponenter feil i forhold til 
tegninger, 
monteringsinstrukser; 
spesifikasjoner og standarder 
 
 



Verktøy og måleutstyr: 
Kjenner til ulike verktøy som 
kan brukes til oppgaven og 
begrunner eget valg. 
 
Forklarer ulempe og fordeler 
ved å bruke ulike verktøy. Og 
kan vise til alternativer. 
 
Begrunner måleresultat, 
hvorfor feilkorrigering er 
nødvendig og hvorfor 
dokumentasjon av 
måleresultat er viktig. 
 

Verktøy og måleutstyr: 
Kjenner til ulike verktøy som 
kan brukes til oppgaven. 
 
 
Bruker ulikt verktøy på en 
fagmessig måte. 
 
Får måleresultat, feilkorrigerer 
og dokumenterer. Men uten å 
kunne begrunne. 

Verktøy og måleutstyr: 
Manglende kunnskap om ulike 
verktøy. 
 
 
Bruker verktøy som ikke egner 
seg til oppgaven. 
 
Måler, feilkorrigerer og 
dokumenterer ufullstendig. 
 

Planlegging, effektivitet og 
fleksibilitet 
Har enn svært god plan og 
følger denne, arbeider 
effektivt og er fleksibel; 

Planlegging, effektivitet og 
fleksibilitet 
Følger planleggingen, arbeider 
stort sett effektivt og kan 
håndtere endringer; 

Planlegging, effektivitet og 
fleksibilitet 
Planleggingen er ikke 
funksjonell og kandidaten viser 
lite fleksibilitet i forhold til 
endringer, er lite effektiv: 

Produktkontroll og 
dokumentasjon: 
Kontrollerer at produktet er i 
samsvar med kundens 
kravspesifikasjoner.  
 
Begrunner hvorfor de ulike 
standardene blir brukt. 
Navngir aktuelle standarder. 
 

Produktkontroll og 
dokumentasjon: 
Kjenner til kundens 
kravspesifikasjoner. 
 
 
Kjenner til at ulike standardene 
blir brukt.  Viser til eksempel. 

Produktkontroll og 
dokumentasjon: 
Manglende kunnskap om 
kundens kravspesifikasjoner. 
 
 
Manglende kunnskap om 
standarder. 

 

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 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 

 

 
Vurderingsskjema: 

 

 Kriterier: 
 
 

Bestått 
meget 
godt 

Bestått Ikke 
bestått 

Begrunnelse: 

Planlegging: 
 

Kjenner til 
HMS- regler for 
oppgaven: 

    

Montering av 
komponenter: 

    

Kjenner til ulike 
verktøy som 
kan brukes til 
oppgaven: 

    

Gjennomføring:  
 
 

Oppfølging av 
arbeidsplan: 
 

    

Montering av 
komponenter: 
 

    

Bruk av 
verktøy: 
 

    
 

Vurdering av 
eget arbeid:  
 
 

Kontroll av 
produkt: 
 

    

Dokumentasjon 
av eget arbeid: 
 
 

Dokumentasjon 
av arbeidet 

    

Total vurdering: 
 

     



 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted Dato 

     

 

 

 


