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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven: fagprøven skal normalt gjennomføres 

innenfor en tidsramme på 4 virkedager. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Kandidaten skal planlegge, utføre og vurdere eget arbeid innenfor reparasjoner og 

vedlikehold av ulike landbruksmaskiner. Arbeidet skal gjøres i henhold til HMS, samt andre 

standarder som gjelder for faget. 

(Kan ev lages på eget ark) 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                     

Kompetansemål  
Landbruksmaskinmekaniker 
www.udir.no 

Bestått Meget Godt 
Meget tilfredsstillende 
grad av måloppnåelse 

Bestått 
Middels grad av 
måloppnåelse. 

Ikke Bestått 
Svak eller ingen grad av 
måloppnåelse  

Søkje etter feil og 
diagnostisere på system og 
komponentar i tråd med 
engelsk og norsk 
dokumentasjon 

Kandidaten feilsøker 
riktig, og stiller riktig 
diagnose på bakgrunn av 
god bruk av 
dokumentasjon. 

Kandidaten feilsøker 
riktig, men stiller delvis 
riktig diagnose, bruker 
delvis dokumentasjon 
som ett hjelpemiddel. 

Kandidaten feilsøker feil, 
og stiller feil diagnose på 
bakgrunn av fremlagt 
dokumentasjon.  

Vurdere og beskrive 
reparasjonsbehov på 
komponentar med 
registrert funksjonsavvik 

Kandidaten vurderer 
riktig hvilke deler som 
skal repareres/skiftes, 
Beskriver hva som er 
reparasjonsbehovet på 
aktuelt funksjonsavvik. 

Kandidaten vurderer 
delvis riktig hvilke 
deler/komponenter som 
skal repareres/skiftes. 
Klarer delvis å beskrive 
reparasjonsbehov på 
aktuelt funksjonsavvik. 

Kandidaten vurderer for 
mange, eller for få deler 
som reparerbare/ 
utskiftbare/, noe som 
fører til store kostnader 
på lang eller kort sikt. 
Klarer ikke å beskrive 
reparasjonsbehov på 
aktuelt funksjonsavvik. 

Planleggje arbeidet og velje 
verktøy på bakgrunn av 
diagnose 

Planlegger arbeidet godt 
og utfyllende, hvor alt av 
verktøy for aktuell jobb 
er med i planleggingen, 
på bakgrunn av diagnose. 

Planlegger arbeidet noe 
mangelfullt, hvor det 
meste av verktøy for 
aktuell jobb er med i 
planleggingen, på 
bakgrunn av diagnose. 

Planlegger arbeidet svært 
mangelfullt, der også 
essensielt verktøy er 
nødvendig for å 
gjennomføre arbeidet på 
bakgrunn av diagnose. 
 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald i tråd med 
engelsk og norsk teknisk 
dokumentasjon 

Utfører reparasjon helt i 
tråd med engelsk og 
norsk teknisk 
dokumentasjon. 

Utfører reparasjon og 
vedlikehold delvis i tråd 
med engelsk og norsk 
teknisk dokumentasjon. 

Utfører ikkje reparasjon 
og vedlikehold i tråd med 
engelsk og norsk teknisk 
dokumentasjon. 



Bruke måleinstrument og 
vurdere måleresultat 

Kobler til multimeter, 
stiller inn på riktig 
målområde. Utfører 
målingene riktig. 
Vurderer målingene 
riktig. Det samme gjelder 
for hydrauliske og 
pneumatiske systemer. 

Kobler multimeter, stiller 
inn på riktig målområde. 
Utfører målingene riktig. 
Det samme gjelder for 
hydrauliske og 
pneumatiske systemer. 

Kobler til multimeter, 
stiller inn riktig 
måleområde. Utfører 
målingen feil. Det samme 
gjelder for hydrauliske og 
pneumatiske systemer. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på to- og 
firetakts 
forbrenningsmotorar 

Kandidaten utfører 
reparasjoner etter 
fabrikkens manualer, 
forebyggende 
vedlikehold har 
kandidaten god kontroll 
på. 

Kandidaten gjennomfører 
reparasjoner og 
vedlikehold på 
forbrenningsmotor, viser 
middels forståelse for 
forbrenningsmotor. 

Kandidaten har liten 
forståelse av 
forbrenningsmotor, liten 
innsikt i hvorfor vi utfører 
vedlikehold. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på 
transmisjonar og drivverk 

Kandidaten har god 
forståelse av transmisjon 
og drivverk, både 
oppbygning og 
virkemåte, utfører 
reparasjoner i henhold til 
teknisk litteratur. 

Kandidaten har middels 
forståelse av transmisjon 
og drivverk, og klarer å 
utføre reparasjon etter 
teknisk litteratur. 

Kandidaten har liten 
forståelse av 
transmisjoner og 
drivverk, utfører 
reparasjon feil. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på ramme- og 
lasteutstyr 

Kandidaten har gode 
ferdigheter til å finne 
frem teknisk litteratur og 
dokumentasjon for å 
gjennomføre 
reparasjoner og 
vedlikehold. 

Kandidaten har middels 
ferdigheter til å finne 
frem teknisk litteratur og 
dokumentasjon for å 
gjennomføre 
reparasjoner og 
vedlikehold. 

Kandidaten har 
liten/ingen forståelse for 
reparasjoner og 
vedlikehold av ramme og 
lasteutstyr. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på bremser og 
styring 

Kandidaten utfører 
reparasjoner og 
vedlikehold etter 
manualer, har god 
forståelse for å vurdere 
tilstand og eller 
reparasjonsbehov. 

Kandidaten utfører 
reparasjoner og 
vedlikehold etter 
manualer, har noen 
forståelse for å vurdere 
tilstand og eller 
reparasjonsbehov. 

Kandidaten har 
liten/ingen forståelse for 
vedlikehold og 
reparasjoner innen 
styring og bremser. 

Vurdere og vedlikehalde 
dekk og hjulutrustning 

Kandidaten har god 
forståelse av 
spesifikasjoner på dekk 
og hjulutrustning, slik at 
alle vurderinger blir 
riktig. 

Kandidaten har middels 
forståelse av 
spesifikasjoner på dekk 
og hjulutrustning, slik at 
noen vurderinger blir 
riktig. 

Kandidaten han 
liten/ingen forståelse av 
spesifikasjoner på dekk 
og hjulutrustning, slik at 
vurderinger blir feil. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på hydrauliske 
system 

Kandidaten har gode 
kunnskaper om 
vedlikehold/skader, har 
svært god forståelse for 
hydrauliske systemer. 

Kandidaten har middels 
kunnskaper om 
vedlikehold/skader, har 
middels forståelse for 
hydrauliske systemer. 

Kandidaten ser liten 
sammenheng mellom 
vedlikehold og skader 
som forårsakes av dette 
om det ikke blir utført, 
Har generell liten 
forståelse av hydrauliske 
systemer. 



Utføre reparasjon og 
vedlikehald på elektriske og 
elektroniske system og på 
pneumatikk etter 
forskrifter 

Kandidaten har svært 
gode kunnskaper innen 
elektriske og elektroniske 
systemer, utfører dermed 
arbeidet på en god trygg 
måte. Har gode 
kunnskaper om 
forskrifter og 
pneumatiske systemer. 

Kandidaten har middels 
gode kunnskaper innen 
elektriske og elektroniske 
systemer, og klarer 
dermed bare å utføre 
vedlikehold/reparasjoner 
delvis riktig. Har middels 
kunnskaper om 
pneumatikk og 
forskriftene rundt. 

Kandidaten har liten 
forståelse av elektriske 
og elektroniske systemer, 
og klarer dermed ikke å 
utføre 
vedlikehold/reparasjoner. 
Har små kunnskaper om 
pneumatikk og 
forskriftene rundt. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på kontroll- og 
varslingssystem 

Kandidaten utfører 
arbeidet riktig og har 
utfyllende kunnskaper 
om hvilke prosedyrer 
som gjelder fra 
produsent og gjeldende 
regelverk. 

Kandidaten utfører 
arbeidet riktig, men har 
middels innsikt i hvordan 
produsent og regelverk 
sier at maskinen skal 
være. 

Kandidaten utfører ikke 
reparasjoner og 
vedlikehold etter regler 
og gjeldende regelverk 
for aktuell maskin. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på digitale 
styringar for motor, 
hydraulikk og transmisjon 

Kandidaten viser til god 
forståelse av oppbygning 
og virkemåte av en digital 
styre-enhet. Har gode 
kunnskaper om 
systemene rundt dette. 

Kandidaten viser til 
middels forståelse av 
oppbygning og virkemåte 
av en digital styre-enhet. 

Kandidaten viser til liten 
forståelse av oppbygning 
og virkemåte av en digital 
styre-enhet. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på reiskapar for 
landbruksmaskiner 

Kandidaten følger 
produsentens 
vedlikeholds/reparasjons-
prosedyrer på en svært 
god måte. Utfører 
arbeidet serdeles 
tilfredsstillende. 

Kandidaten følger delvis 
produsentens 
vedlikeholds/reparasjons-
prosedyrer. Utfører 
arbeidet middels 
tilfredsstillende. 

Kandidaten følger ikke 
produsentens 
vedlikeholds/reparasjons-
prosedyrer. Utfører 
arbeidet lite 
tilfredsstillende. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på komfort- og 
klimaanlegg 

Kandidaten har svært god 
forståelse av hvordan ett 
AC-anlegg fungerer, har 
utfyllende kunnskaper 
om hvordan ett klima-
anlegg fungerer. 

Kandidaten har 
liten/middels forståelse 
av hvordan ett AC-anlegg 
fungerer, forstår hvordan 
ett klima-anlegg 
fungerer. 

Kandidaten har liten 
forståelse av hvordan ett 
AC-anlegg fungerer, 
forstår ikke hvordan ett 
klima-anlegg fungerer. 

Utføre reparasjon og 
vedlikehald på 
automatiserte 
maskinstyringssystem 

   
 

Utføre periodisk 
vedlikehald og gjere greie 
for kvifor det er viktig 

Kandidaten følger 
produsentens 
vedlikeholds/reparasjons-
prosedyrer på en god 
måte. Utfører arbeidet 
særdeles tilfredsstillende. 

Kandidaten følger delvis 
produsentens 
vedlikeholds/reparasjons-
prosedyrer. Utfører 
arbeidet middels 
tilfredsstillende. 

Kandidaten følger ikke 
produsentens 
vedlikeholds/reparasjons-
prosedyrer. Utfører 
arbeidet lite 
tilfredsstillende. 

Rettleie brukarar i 
nødvendig vedlikehald av 
landbruksmaskiner og 
reiskapar 

Kandidaten har 
utfyllende ferdigheter 
innen nødvendig daglig 
vedlikehold på aktuell 
maskin men også 

Kandidaten har gode 
ferdigheter innen 
nødvendig daglig 
vedlikehold på aktuell 
maskin. 

Kandidaten har dårlige 
ferdigheter innen 
nødvendig daglig 
vedlikehold på aktuell 
maskin. 



redskaper man fester til 
maskinen. 

Velje smørjemiddel og 
væsker 

Kandidaten har 
utfyllende kunnskaper 
innen smøremidler og 
væsker. Har gode 
kunnskaper viskositet, 
smøreevne, 
spesifikasjoner, 
klassifisering osv. 

Kandidaten har middels 
kunnskaper innen 
smøremidler og væsker. 
Kjenner delvis til 
viskositet, smøreevne, 
spesifikasjoner, 
klassifisering osv. 

Kandidaten har lave 
kunnskaper innen 
smøremidler og væsker, 
kjenner ikke til viskositet, 
smøreevne, 
spesifikasjoner, 
klassifisering osv. 

Utføre arbeid og prosessar i 
tråd med gjeldande 
regelverk for helse, miljø og 
tryggleik 

Kandidaten bruker HMS i 
arbeidet, for samtlige på 
verkstedet. Utfører 
arbeidet på en trygg og 
forsvarlig måte. 

Kandidaten bruker HMS i 
arbeidet på seg selv, men 
tenker ikke på andre 
rundt seg. 

Kandidaten bruker ikke 
HMS i arbeidet, hverken 
for seg selv eller andre 
rundt. 

Kommunisere med kundar 
og kollegaer om faglege 
løysingar, lønnsemd og kva 
omfang eit arbeidsoppdrag 
har 

Kandidaten klarer å 
kommunisere med 
kolleger, følger faglige 
råd om løsning av 
arbeidet. Kommuniserer 
også godt med kunder. 

Kandidaten klarer å 
kommunisere med 
kolleger, følger faglige 
råd om løsning av 
arbeidet. 

Kandidaten 
kommuniserer mindre 
bra med kunder og 
kolleger, lite villig til å ta 
imot faglige tips og råd i 
arbeidet. 

Utføre arbeid i tråd med 
internkontrollsystem 

Rutiner rundt 
timestempling, 
rapportering osv. er fulgt. 

Rutiner rundt 
timestempling, 
rapportering osv. er fulgt. 

Rutiner rundt 
timestempling, 
rapportering osv. er ikke 
fulgt. 
 

Vurdere og kontrollere 
kvalitet på arbeid og skrive 
arbeidsrapportar 

Kandidaten skriver 
korrekt og utfyllende 
rapport, deler og væsker 
er korrekt utfylt. 

Kandidaten skriver 
hvilken type arbeid som 
er gjort, deler og væsker 
er mangelfullt utfylt. 

Kandidaten fyller delvis 
ut hvilken type arbeid 
som er gjort, deler og 
væsker er bare delvis 
utfylt. 

Registrere og rapportere 
avvik 

Kandidaten har gode 
kunnskaper om hvor de 
finner skjemaer og data 
for registrering og 
rapportering av avvik på 
arbeidsplassen. 
Kandidaten klarer å finne 
og utfylle riktige 
skjemaer. 

Kandidaten har 
kunnskaper om hvordan 
de finner og registrer og 
rapporterer avvik på 
arbeidsplassen. 

Kandidaten har små 
kunnskaper om hvor de 
finner skjemaer og data 
for registrering og 
rapportering av avvik på 
arbeidsplassen. 

Handtere og sortere avfall i 
tråd med gjeldande 
regelverk 

Kandidaten jobber 
strategisk og ryddig på 
arbeidsplassen, og utviser 
gode kunnskaper om 
hvordan man håndterer 
og sorterer avfall både 
under og etter «praktisk 
del» av jobb. 

Kandidaten jobber ryddig 
på arbeidsplassen, og har 
middels kunnskaper om 
hvordan man håndterer 
og sorterer avfall både 
under og etter «praktisk 
del» av jobb. 

Kandidaten jobber 
uryddig på 
arbeidsplassen, og har 
små kunnskaper om 
hvordan man håndterer 
og sorterer avfall både 
under og etter «praktisk 
del» av ett arbeid. 

 

 



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

• HMS 

• Forskrifter, regelverk, håndbøker og teknisk litteratur 

• Evne til å planlegge 

• Fagkunnskap 

• Evne til problemløsning 

• Kommunikasjon 

• Egenvurdering, forståelse og refleksjon  

• Dokumentasjon, systematikk, orden og ryddighet 

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 og 

internkontrollsystem. Kjenne 

til/vise brannutstyr i 

bedriften. Renhold på 

arbeidsplassen og verktøy. 

Bruke rett verktøy til jobben. 

Viser forståelse for 

viktigheten av HMS og kan 

vurdere risiko. 

Kan redegjøre for hvor 

ting står og bruke 

verneutstyr. Stort sett 

bruke rett verktøy og 

kjenne til 

kildesorteringssystemet i 

bedriften og bedriftens 

internkontrollsystem. 

Kjenner og følger 

retningslinjer for HMS. 

Liten forståelse for 

HMS-arbeid i praksis. 

Bruk av verne-utstyr er 

helt eller delvis 

fraværende. Lite 

kunnskap om bedriftens 

internkontrollsystem. 

Forskrifter, 
regelverk, 
håndbøker og 
teknisk 
litteratur 

 

Kandidaten har gode 
kunnskaper om hvilke krav 
som stilles til maskiner og 
utstyr ift. Kontroll og 
sertifisering. Kandidaten har 
gode kunnskaper om 
hvordan han kan finne 
tekniske data på dette. 

Kandidaten har gode 
kunnskaper om hvilke 
krav som stilles til 
maskiner og utstyr ift. 
Kontroll og sertifisering. 
Kandidaten har små 
kunnskaper om hvordan 
han kan finne tekniske 
data på dette. 

Kandidaten har svak 
kunnskap om hvilke 
krav som stilles til 
maskiner og utstyr ift. 
Kontroll og sertifisering. 
Kandidaten har svak 
kunnskap om hvordan 
han kan finne tekniske 
data på dette. 
 

Planlegge 
arbeidet og 
velge verktøy  

Kandidaten setter seg godt 
inn i hvilke typer 
spesialverktøy og rutiner 
som finnes rundt bruk av 
dette. Planlegger arbeidet 
med bestilling av aktuelt 
spesialverktøy. 

Kandidaten setter seg 
godt inn i hvilke typer 
spesialverktøy som det er 
behov for, planlegger 
arbeidet med bestilling av 
aktuelt spesialverktøy. 

Kandidaten setter seg 
lite inn i hvilke typer 
spesialverktøy som det 
er behov for, planlegger 
ikke arbeidet med 
bestilling av aktuelt 
spesialverktøy. 
 



Fagkunnskap og 

evne til 

problemløsning 

 

Kandidaten har svært god 

faglig innsikt og utfyllende 

kunnskap, og ser fornuftige 

løsninger for i reparasjon og 

vedlikehold av ulike 

maskiner, utstyr og 

redskaper. Utviser god 

kommunikasjon med leder 

og kunde. 

Kandidaten har god 

innsikt i hvilke løsninger 

som er fornuftige ved 

reparasjon og vedlikehold 

av ulike maskiner, utsyr 

og redskaper; 

kommuniserer greit. 

Kandidaten har liten 

innsikt i hvilke løsninger 

som er fornuftige ved 

reparasjon og 

vedlikehold av ulike 

maskiner, utsyr og 

redskaper; svak 

kommunikasjon. 

Egenvurdering, 
forståelse og 
refleksjon 

Viser god innsikt og evne til 
faglig refleksjon. Kan 
kommunisere om faglige 
løsninger og utfordringer.. 
Avvik og endringer er faglig 
begrunnet og kandidaten ser 
egne styrker og svakheter og 
an komme med alternativer. 

Kan reflektere over sitt 
arbeid; Kan kommunisere 
om faglige temaer og 
uttrykker relevante 
betraktninger. Kan 
forklare sine valg, men 
ikke nødvendigvis 
begrunne alt eller komme 
med alternativer. 

Er i liten grad i stand til 
å reflektere over eget 
arbeid og viser 
manglende forståelse 
for grunnleggende 
prinsipper i faget. Klarer 
i liten grad å forklare 
eller begrunne egne 
valg og ser ikke egne 
svakheter. 

Dokumenta-

sjon 

 

Har solid dokumentasjon og 

viser til forskrifter og 

regelverk. 

Dokumenterer det som 

er nødvendig i faget. 

Dokumentasjonen er 

svak og mangelfull. 

 

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 

     

 


