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

1. Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

Tidsplan sendes til 

prøvenemdleder samtidig 

med forslag til fagprøve fra 

den aktuelle kandidaten. 

Dag 1 - praktisk arbeid Kl: 

09:00 – 15:00 

Dag 2 – praktisk arbeid Kl: 

09:00 – 12:00 

Dag 2 – K: 12:00 til ca. kl: 

14:00 – variabel. 

 

2. Oppgaven – en beskrivelse av føringer for innhold og omfang: 

Læreplan i laboratoriefaget Vg3 / opplæring i bedrift (LAB3-01) 

https://www.udir.no/kl06/LAB3-01 

En fagprøve i laboratoriefag skal favne alle kjerneelementer i læreplanen og alle hovedområder 

skal prøves. Alle kandidater kan prøves i alle mål i læreplanen. Det er nemnda som godkjenner 

oppgaven og prøvestedet. 

Prøvenemnda kan be om å få se bedriftens interne plan for opplæring for å se hvordan 

bedriften har gitt opplæring i målene i læreplanen. Det gir nemnda en mulighet til å tilpasse 

oppgaven til bedriftens produksjon. Hvis bedriften ikke har en produksjon som dekker alle 

målene i læreplanen, er det læreplanen som er styrende, og bedriften kan måtte tilrettelegge 

for ekstra oppgaver i en annen lab. 

Bedriften må presentere analyseinstrument og metode for oppgaven, slik at nemnda kan gjøre 

seg kjent med dette. 

 

3. Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 

oppgavens kompetansemål: 

Planlegging: 
 

• Valg av analyser/Tidsplan 

• Tillaging av løsninger og reagenser 

• Prøvetakning 

• PowerPoint presentasjon og muntlig fremføring 
 

https://www.udir.no/kl06/LAB3-01


Gjennomføring:  
 

• HMS og avvik 

• Faglig kunnskap 

• Anvendelse av prosedyrer og standarder 

• Utstyrskompetanse og oppbygging innenfor grunnleggende analyseteknikker som 
kromatografi, spektrofotometri, titrering, pipettering 

• Kommunikasjon, internt og eksternt 

• Praktiske ferdigheter 

• Analysenes relasjon til bedrift 

• Feilsøking 
 
Vurdering av eget arbeid: 
 

• Evaluering av analyseresultater i henhold til bedriftens rapporterings system 

• Refleksjon over forholdet mellom planlegging og gjennomføring 

• Refleksjon over utførelse 
 
Dokumentasjon av eget arbeid: 
 

• Skriftlig rapportering og muntlig presentasjon 
 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Vurderings-

kriterier 

Måloppnåelse ved 

bestått meget godt 

Måloppnåelse ved 

bestått 

Måloppnåelse ved 

ikke bestått 

Planlegging 

 

 

 

Meget god og detaljert 
tidsplan 
Preparert og planlagt 

prøvetakning og 

reagenser. Leverer en 

meget god og 

oversiktlig 

presentasjon, bruker 

egne ord. 

Har en funksjonell 

tidsplan. Velger riktige 

prøver og reagenser. 

Har en ok 

presentasjon, leser 

rett fra slides.  

 

Tidsplan uten 

klokkeslett. 

Nødvendig utstyr er 

ikke klargjort. 

Presentasjonen er 

mangelfull og/eller 

kandidaten forstår 

ikke innholdet av 

presentasjonen. 

Gjennomfør-

ing 

 

Svært god forståelse 

for HMS, og melder 

avvik; har dyp faglig 

forståelse av 

Følger krav til HMS og 

standarder og kjenner 

avvikshåndtering. 

Overfladisk og/eller 

Slurver med HMS og 

verneutstyr og er 

ukjent med 

håndtering av avvik: 



 

 

instrumentoppbygging, 

analyseteknikker, 

reaksjonslikninger og 

har et bevisst forhold til 

prosedyrer og 

standarder. Har 

forståelse for helhet og 

sammenheng i faget; 

Meget godt håndlag; 

kommuniserer godt og 

målrettet med 

kollegaer og andre 

samarbeidspartner;  

ikke bred nok 

forklaring av 

analyseteknikker. 

Bruker noe faguttrykk 

og følger prosedyrer 

og standarder. 

Mangelfull forståelse 

for helhet; har 

tilstrekkelig gode 

praktiske ferdigheter 

og tilstrekkelig 

kommunikasjon; 

Bruker i svært liten 

grad faguttrykk; Svak 

praksis og ikke 

tilfredsstillende 

orden eller kjennskap 

til prosedyrer og 

standarder; Forstår 

ikke analysens 

relasjon til bedrift. 

Ingen eller svak 

innsikt i 

analyseteknikker; 

utilfredsstillende 

kommunikasjon; 

Egenvurdering 

 

 

Meget god evaluering 

av eget arbeid og 

begrunner sine valg. 

Identifiserer seg med 

faget. 

God evaluering, 

mangler den fulle 

helhetsforståelsen. 

Har liten eller ingen 

evne til å reflektere. 

Kan ikke forklare, er 

upresis og kan ikke 

begrunne. 

Dokumenta-

sjon 

 

 

 

Svært god 

dokumentasjon av eget 

arbeid og alle deler av 

oppgaven. Fremstår 

som profesjonell; 

bruker egne ord.  

Godt dokumentert og 

fremstår som 

troverdig.  

Mangelfull 

dokumentasjon. Lite 

forståelse for 

viktigheten av å 

dokumentere.  

 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til 
fag- svenne- kompetanseprøven av 
prøvenemnda                                       

                       

Dato og signatur kandidat 

Oppgaven har blitt gjennomgått av 
prøvenemnda. Kandidaten har forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til 
oppgaven 

 

Dato og signatur kandidat 



Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

Dato og signatur prøveleder 

 

 


