
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i laboratoriefaget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

Kandidaten viser 
meget stor grad av 
forståelse for 
oppgavene og har 
levert en strukturert 
og godt 
gjennomtenkt 
realistisk plan. De 
valg som er tatt er i 
henhold til 
bedriftens HMS og 
internsystemer. 
Kandidaten har gitt 
en meget god 
skriftlig og muntlig 
redegjørelse for valg 
som er tatt. 

Kandidaten viser 
generell 
tilfredsstillende grad 
av forståelse for 
oppgavene og har 
levert en strukturert 
og gjennomtenkt 
plan. De valg som er 
tatt er i henhold til 
bedriftens HMS og 
internsystemer. 
Kandidaten har gitt 
en god skriftlig og 
muntlig redegjørelse 
for valg som er tatt. 

Kandidaten viser 
generell mangelfull 
grad av forståelse 
for oppgavene og 
planleggingsdelen er 
mangelfull og uklar. 
Bedriftens HMS og 
internsystem er 
utelatt. 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten viser 
meget stor grad av 
forståelse for 
oppgavene, har 
meget stor grad av 
selvstendighet, 
orden og 
nøyaktighet i 
arbeidet. Sikrer 
analyseresultater og 
sporbarhet. Utfører 
arbeidsoppgavene 
med meget godt 
håndlag, 
laboratorieteknikk 
og 
HMS/internsystem 
forståelse. 
Kandidaten har 

Kandidaten viser 
generell 
tilfredsstillende grad 
av forståelse for 
oppgavene, har stor 
grad av 
selvstendighet, 
orden og 
nøyaktighet i 
arbeidet. Sikrer 
analyseresultater og 
sporbarhet. Utfører 
arbeidsoppgavene 
med godt håndlag, 
laboratorieteknikk 
og 
HMS/internsystem 
forståelse. 
Kandidaten har 

Kandidaten viser 
manglende grad av 
forståelse for 
oppgavene, har liten 
grad av 
selvstendighet, 
orden og 
nøyaktighet i 
arbeidet. Viser 
mangelfulle 
ferdigheter i forhold 
til analyse, utstyr og 
HMS/internsystem 
forståelse. 
Oppgavene ikke blir 
ferdige pga. dårlig 
disponert tidsbruk. 
Kandidaten har ikke 
tilfredstilende 



 

   
 

meget gode 
kunnskaper om 
generell, organisk og 
fysikalsk kjemi.    

tilfredsstillende 
kunnskaper om 
generell, organisk og 
fysikalsk kjemi.    

kunnskaper om 
generell, organisk og 
fysikalsk kjemi. 

VURDERING AV EGET 
ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten viser 
meget god evne til å 
vurdere eget arbeid 
og gjør gode faglige 
refleksjoner som 
uttrykker meget god 
innsikt i faget. 

Kandidaten viser 
tilfredsstillende evne 
til å vurdere eget 
arbeid og gjør gode 
faglige refleksjoner 
som uttrykker god 
innsikt i faget. 

Kandidaten viser 
manglende evne til å 
vurdere eget arbeid 
og har lite faglig 
refleksjoner som 
uttrykker dårlig 
innsikt i faget. 

DOKUMENTASJON AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utført arbeid og valg 
av utstyr/ 
instrumenter og 
metoder er meget 
godt dokumentert 
og i tråd med 
bedriftens 
kvalitetssystem, 
etiske normer og 
gjeldende regelverk. 

Utført arbeid og valg 
av utstyr/ 
instrumenter og 
metoder er 
tilfredsstillende 
dokumentert og i 
tråd med bedriftens 
kvalitetssystem, 
etiske normer og 
gjeldende regelverk. 

Utført arbeid og valg 
av utstyr/ 
instrumenter og 
metoder er 
mangelfullt 
dokumentert og ikke 
i tråd med 
bedriftens 
kvalitetssystem, 
etiske normer og 
gjeldende regelverk. 

 

Avsluttende vurdering i laboratoriefaget 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 

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

 

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

