
 

   
 

 

 

Vurderingskriterier i Sveisefaget for kandidat: _____________________ 

 

Område 
 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 

Planleggingen er godt 
gjennomarbeidet og 
strukturert med en 
realistisk 
fremdriftsplan.  
 
Forholdet knyttet til 
HMS er nøye vurdert. 
Bedriftens 
internkontrollsystem 
er systematisk 
dokumentert.  
 
Plandel: Oversiktlig 
beregning av 
materialforbruk og 
tidsforbruk.  
 
Korrekt håndtering av 
råvarer, materialer, 
verktøy, maskiner og 
utstyr.  
 
Tegningsforståelse og 
bruk/innsikt av WPS er 
god.  

Det er utarbeidet en 
grei tidsplan der 
tidsbruk og 
materialforbruk, samt 
valg av verktøy og 
metode inngår.  
 
Nødvending hensyn til 
HMS og bedriftens 
intern-kontrollsystem 
er ivaretatt.  
 
Plandel: Klarer å gjøre 
et greit overslag på 
materialforbruk og 
tidsbruk.  
 
Håndtering av råvarer, 
materialer, verktøy, 
maskiner og utstyr 
fungerer greit.  
 
Tegningsforståelse og 
bruk/innsikt av WPS er 
brukbar.  

Planleggingen er 
uklar eller mangelfull. 
 
Nødvendige hensyn 
til HMS er utelatt. 
Bryter regler for 
HMS. Mangler 
knyttet til bedriftens 
intern-
kontrollsystem.  

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 

Arbeidet 
gjennomføres sikkert, 
nøyaktig og 
selvstendig i tråd med 
arbeidstegninger, 
WPS, materiallister og 
standarder.  
 
Egenvurderingen 

Arbeidet utføres i tråd 
med arbeidstegninger, 
WPS, materiallister og 
standarder.  
Evner til å søke 
oppslag eller råd om 
mindre uklarheter 
knyttet til oppgaven.  
Egenvurderingen  

Gjennomføringen 
forutsetter enkleste 
nivå på oppgaven. 
Sliter likevel med å 
fullføre innenfor 
tidsrammen eller 
uten veiledning. 
 
Egenvurderingen 
mangler eller 



 

   
 

(skriftlig/muntlig) 
uttrykker god innsikt i 
faget. Kan 
kommunisere om 
faglige løsninger og 
utfordringer. Klarer å 
vurdere/ drøfte 
emnets skade/feil og 
omfang.  
 
Relevant og god 
overflatebehandling/ 
rengjøring.  
 
Gjenopprette/ oppnå 
god kvalitet ved 
reparasjon.  
 
Viser god innsikt/ 
forståelse ved samtale 
rundt tegninger og 
prosedyrer.  
 

(skriftlig/muntlig) viser 
grei oversikt over 
faget. Kan 
kommunisere om 
faglige temaer. Klarer 
å vurdere emnets 
skade/feil og omfang 
på en tilfredsstillende 
måte.  
 
Utfører relevant 
overflatebehandling/ 
rengjøring. 
 
Oppnår 
tilfredsstillende 
kvalitet ved 
reparasjon.  
 
Viser tilfredsstillende 
innsikt/ forståelse ved 
samtale rundt 
tegninger og 
prosedyrer.  
 
 

avdekker manglede 
forståelse for 
grunnleggende 
prinsipper i faget. 
 
 
 
 
 
 
Ser ikke behov for 
relevant 
overflatebehandling/ 
rengjøring. 
 
Oppnår ikke 
tilfredsstillende 
kvalitet ved 
reparasjon.  
 
Avslører 
grunnleggende 
mangel når det 
gjelder tegning og 
prosedyre forståelse.  
 
 

VURDERING AV 
EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 

Kontroll og 
dokumentasjon er 
tydelig utfylt/oppfylt i 
henhold til kundens 
krav og bedriftens 
kontrollsystem.  
 
Faglige avklaringer 
viser gode 
materialkunnskaper 
og god innsikt i det 
sveiste produktets 
konstruksjon og 
struktur.  

Kontroll og 
dokumentasjon er 
utfylt/oppfylt i 
henhold til kundens 
krav og bedriftens 
kontrollsystem.  
 
Faglige avklaringer 
viser nødvendige 
materialkunnskaper, 
samt grunnleggende 
innsikt i det sveiste 
produktets 
konstruksjon og 
struktur.   
 

Dokumentasjons-
delen av fagprøven 
er mangelfull eller 
uklar.  
 
 
 
Faglige avklaringen 
avdekker svært 
manglende innsikt 
når det gjelder 
materialkunnskaper 
og det sveiste 
produktets 
konstruksjon og 
struktur 
 



 

   
 

DOKUMENTASJON 
AV EGET ARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasjonsdelen 
gir god oversikt over 
gjennomføringen.  
 
Egenevalueringen 
uttrykker god evne til 
faglig refleksjon.  
 
Presentasjonen av 
utført fagprøve viser 
god oversikt over 
arbeidsoppgaven.  
 
Oversiktlig 
dokumentert 
egenkontroll av utført 
arbeid: kontroll av 
produktet, eventuelt 
feilsøking og 
utbedring/reparasjon. 

Dokumentasjonsdelen 
gir grei oversikt over 
gjennomføringen.  
 
Egenevalueringen 
uttrykker relevante 
betraktninger.  
 
Presentasjonen av 
utført fagprøve gir 
oversikt over 
arbeidsoppgaven. 
 
Egenkontroll av utført 
arbeid er 
dokumentert: kontroll 
av produktet, 
eventuelt feilsøking og 
utbedring/reparasjon. 
 

 
 
 
 
Egenevalueringen 
mangler eller er 
irrelevant.   

 

Avsluttende vurdering i sveisefaget 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/

