
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i Bil, tunge kjøretøy for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

Planleggingen er godt 
gjennomarbeidet og 
strukturert, med en 
komplett plan over dele 
og verktøyforbruk, samt 
en realistisk 
fremdriftsplan knyttet til 
HMS og bedriftens 
internsystemer.  

Det er utarbeidet en bra 
arbeidsplan, der tidsbruk 
og valg av riktig verktøy 
samt deleforbruk inngår. 
Nødvendig hensyn til 
HMS og bedriftens 
internkontrollsystem er 
ivaretatt. 

Planleggingen er 
mangelfull eller ikke 
ihht. 
arbeidsbeskrivelsen, 
hensyn til HMS er 
utelatt. 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Kunne forklare og 
diskutere oppbyggingen 
og virkemåter på 
komponenter og 
systemer. 
Viser god kunnskap og 
ferdigheter innen 
feilsøking og tolking av 
måleresultater. 
Velge, bruke og 
behandler verktøy og 
utstyr på en god og 
ansvarsfull måte. Utføre 
arbeidsoppgaver sikkert, 
nøyaktig og korrekt i 
tråd med 
verkstedhandbøker og 
gjeldende forskrifter. 
Reparere i henhold til 
feilsøking og diagnose på 
en korrekt og svært god 
måte. 
Kunne foreslå og 
montere tilleggsutstyr 
ihht. arbeidsbeskrivelse 
og gjeldende forskrifter 
på en selvstendig og 
korrekt måte. 
Kunne bruke bedriftens 
digitale 
verkstedinformasjons-
systemer på en god og 
nyttig måte 

Kunne forklare 
oppbyggingen av 
systemer og 
komponenter. 
Viser tilfredsstillende 
ferdighet innen 
feilsøking og tolkning av 
måleresultater. 
Behandler og bruker 
verktøy og utstyr på en 
tilfredsstillende måte. 
Utføre arbeidsoppgaver i 
tråd med gjeldende 
forskrifter og bruk av 
verkstedhandbøker. 
Reparerer i henhold til 
feilsøking på en god 
måte. 
Montere tilleggsutstyr i 
henhold til 
arbeidsbeskrivelse. 
Bruke bedriftens digitale 
verkstedinformasjons-
systemer. 
Viser en grei oversikt 
over faget, kan 
kommunisere om faglige 
temaer.        
Kvaliteten på det utførte 
arbeidet er 
gjennomgående bra. 

Manglende forståelser 
for grunnleggende 
prinsipper i faget. 
Svak forståelse for 
feilsøking og tolkning av 
måleresultat. 
Feil bruk og valg av 
verktøy og utstyr. 
Arbeidet er 
mangelfullteller feil 
utført, sliter med å 
fullføre innenfor 
tidsrammen. 
Kan ikke gjøre rede for 
feilsøking eller finner 
ikke feilen. 
Feilmontering, ikke 
kunne redgjøre 
forarbeidsbeskrivelse. 
Kjenner ikke til/ har lite 
kjennskap til bedriftens 
digitale systemer. 
Manglende forståelse for 
faget. 
Feil utført arbeid eller 
det avdekkes feil etter 
utført arbeid. 
  



 

   
 

Kan kommunisere godt 
om faglige løsninger og 
utfordringer. 
Utføre arbeidet på en 
selvstendig og korrekt 
måte ved første forsøk. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Egenvurdering utrykker 
full innsikt i faget. Kunne 
vurdere eget arbeid på 
en god og kritisk måte. 

Egenvurderingen viser 
en bra oversikt over 
faget. 

Egenvurderingen 
mangler eller er 
irrelevant. 

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasjonsdelen 
gir en full oversikt over 
gjennomføringsdelen. 

Dokumentasjonsdelen 
gir en oversikt over 
gjennomføringen. 

Dokumentasjonsdelen 
mangler eller er svært 
uklar. 

 

Avsluttende vurdering i       _______________-faget for kandidat: _____________________ 

 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Sted Dato 

 
 

    

 

 

 

Kommentar fra prøvenemnd til protokollførsel: 

PLANLEGGING 
 
 
 
 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 

EGENVURDERING 



 

   
 

 
 
 
 

DOKUMENTASJON 
 
 
 
 

TOTALVURDERING 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Underskrift prøvenemndsleder Underskrift prøvenemndsmedlem 

 

 

Vedlegg bilder som dokumentasjon hvis nødvendig 

 

Link til læreplaner: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

