
 
 

 

 

Vurderingskriterier i           Automatiseringsfaget for kandidat: _____________________ 

Område Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

PLANLEGGING 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planleggingen er godt 
gjennomarbeidet og med 
god struktur og en 
realistisk framdriftsplan. 
 
Forhold til HMS og SJA er 
nøye vurdert, og hvor 
gjeldende regelverk er 
godt ivaretatt med 
nødvendige beregninger 
for valg av materiell. 
Anleggets utførelse og 
funksjon er risikovurdert. 

Det er utarbeidet en grei 
arbeidsplan der 
tidsforbruk og valg av 
materiell, verktøy og 
metoder inngår. 
 
Nødvendig hensyn til HMS 
og SJA er tilfredsstillende 

Planleggingen er uklar og 
mangelfull. 
 
Nødvendige hensyn til 
HMS og SJA er utelatt 

GJENNOMFØRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har god systemforståelse 
og systemoversikt over 
utført arbeid. 
 
Har god forståelse ved 
bruk av tegninger og kan 
forklare innholdet i 
tegningene. 
 
Arbeidet gjennomføres 
sikkert, nøyaktig og 
selvstendig i tråd med 
regelverk, standarder, 
prosedyrer og material-
lister. 

Systemforståelse og 
systemoversikt over utført 
arbeid er tilfredsstillende. 
 
Har tilfredsstillende 
forståelse og bruk av 
tegninger og arbeidet 
utført i tråd med 
tegninger, material lister 
og prosedyrer. 
 
Håndtering av materiell, 
verktøy og utstyr fungerer 
greit. 

Systemforståelse og 
systemoversikt over 
utført arbeid er uklar og 
mangelfull. 
 
Sliter med å fullføre 
innenfor tidsrammen 
eller uten veiledning. 
 
Bryter HMS og gjeldende 
regelverk og normer for 
faget. 

VURDERING AV EGET 
PRØVEARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egenvurderingen (skriftlig 
og muntlig) uttrykker god 
innsikt i faget og uttrykker 
god evne til faglige 
refleksjoner.  Kan 
kommunisere om faglige 
løsninger og utfordringer 
(kreativitet). 
 
Har gode og utfyllende 
begrunnelser til hvordan 
planen ble fulgt, hva som 
gikk bra og hva som ikke 
gikk så bra.  Hvilke 
endringer ble foretatt, og 
hvorfor. 
 

Egenvurderingen (skriftlig 
og muntlig) viser grei 
oversikt i faget, og man 
kan kommunisere om 
faglige temaer. 
 
Har tilfredsstillende 
begrunnelse vedrørende 
planen. 

Egenvurderingen 
mangler eller avdekker 
manglende forståelse for 
grunnleggende 
prinsipper i faget. 
 
Mangler begrunnelse 
vedrørende planen. 



 
DOKUMENTASJON AV 
EGET PRØVEARBEID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har fullført sluttkontroll-
skjema og 
samsvarserklæring. 
 
Oppretting av alle 
tegninger ved bruk av 
riktige symboler og 
oversiktlige fine tegninger. 
 
Presentasjon av 
prøvearbeidet er bygd opp 
systematisk og oversiktlig. 

Har tilfredsstillende utfylt 
sluttkontroll-skjema og 
samsvarserklæring. 
 
Har tilfredsstillende 
oppretting av tegninger, 
bruk av riktige symboler 
og orden i tegninger. 
 
Presentasjon av 
prøvearbeidet har 
tilfredsstillende 
systematikk og oversikt. 

Har ikke fullført 
sluttkontrollskjema og 
samsvarserklæring. 
 
Har liten eller ingen 
forståelse for oppretting 
av tegninger og bruk av 
riktig symbol. 
 
Presentasjon av 
prøvearbeidet mangler 
systematikk og er 
uoversiktlig. 

 

 

 

Avsluttende vurdering i Automatiseringsfaget for kandidat: _____________________ 

Bestått 
meget godt 

Bestått Ikke 
bestått 

Sted Dato 

 
 
 

    

 
 

 

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/

