
          

Eksempler på vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse i lærefag. Verktøy til hjelp i forbindelse med vurdering og utarbeidelse 
av vurderingskriterier. Utviklet i Nord-Trøndelag.   

 

Industrimalerfaget 
Forbehandling og påføring 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 1 
 
Vurdere behov for 
forbehandling på ulike underlag  

 

 
 
Kunnskap om ulike typer 
underlag- krav til forbehandling 

LAV 

Noe kunnskap, gjør vurderinger med hjelp fra veileder.   

MIDDELS 

Har kunnskaper, finner frem i oppslagsverk og gjør vurderinger med noe veiledning. 

HØY 
Utfører vurderinger på en meget god måte, samt bruker tilgjengelige oppslagsverk på en 
god måte. 

 

Nr. 2 

Utføre sandblåsing og andre 
relevante 
forbehandlingsmetoder 

 

 
 
Kunnskap om bruk og 
virkemåte av 
forbehandlingsmetoder. 

LAV 
Noe kunnskap om forskjellige forbehandlingsmetoder, vurdering skjer med veileder og 
bruk av oppslagsverk. 

MIDDELS 
Utfører  forbehandling , kjenner til bruk og virkemåte av den typen utstyr som er ønsket 
å bruke. 

HØY 

Behersker sandblåsing og andre forbehandlingsmetoder på en god måte 

 



Industrimalerfaget 
Forbehandling og påføring 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

Vurdere rustgrad og 
renhetsgrad etter gjeldende 
standarder 

 

 
 
Bruk og kunnskap til 
standarder. 
 

LAV 

Har noe kunnskap, kjenner ikke tilstrekkelig til Standarder og bruken av de. 

MIDDELS 

Kan vise til de enkelte standarder, og kjenner til de ved hjelp av oppslagsverk. 
 

HØY 

Kjenner til de aktuelle standarder og vet hva de inneholder. 
  

 

Nr. 4   
 
Vurdere om underlaget 
tilfredsstiller gjeldende krav, før 
påføring av maling og annet 
belegg 

 

 
 
Kjenne tekniske spesifikasjoner 

LAV 

Har noe kjennskap, finner frem til de tekniske spesifikasjoner ved hjelp av veileder 

MIDDELS 

Kjennskap til enkelte spesifikasjoner og vet hvor man kan finne frem til disse. Vet om evt 
måleinstrumenter. 

HØY 

Har kunnskap om spesifikasjoner. Bruker evt måleinstrumenter, har en god visuell 
oversikt. 



Industrimalerfaget 
Forbehandling og påføring 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

Utføre maskering og 
preservering i forbindelse 
med forbehandling og 
påføring 

 

 
 
Beskrivelse forståelse av 
arbeidsomfang. 

LAV 

Noe forståelse av arbeidsbeskrivelse, med hjelp av veileder.  

MIDDELS 

Har forståelse av arbeidsomfang, slik at man kan vurdere hva som skal maskeres , evt 
preserveres.. 

HØY 

God forståelse av alle betydninger for denne arbeidsutførelse.  

 

Nr. 6 

Utføre tykkelsesbygging med 
belegg på vanskelige 
tilgjengelige steder 

 

 
 
Kjenne til tekniske 
begrensninger 

LAV 

Noe kjennskap, bruk av måleinstrumenter med veiledning. 

MIDDELS 

Kjenne til hvor man finner de tekniske begrensninger, samt kjenner til hvilke muligheter 
man har for å sjekke tykkelser. 
 

HØY 

Vet hvor man finner de tekniske begrensninger , samt vet hvordan man bruker de 
enkelte måleinstrumenter i forhold til krav. 



Industrimalerfaget 
Forbehandling og påføring 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 7 
 
Bruke ulike typer 
påføringsutstyr  
 

 
 
Kjenne til de enkelte 
påføringsutstyr/metoder. 

LAV 

Noe manglende kjennskap til utstyr. 

MIDDELS 

Vet om det meste av utstyr for påføring av maling, samt kan bruke det meste med noe 
veiledningdet. 

HØY 

God kunnskap om alt påføringsutstyr, samt betjene det meste av det selvstendig. 

 

Nr. 8 

Påføre ulike typer maling og 
annet belegg 

 

 
 
Kjennskap til 
påføringsmetoder/ krav 

LAV 

Kjenner til enkelte påføringsmetoder, og vet om enkelte krav ved veiledning. 

MIDDELS 

Kjenner til en del metoder for påføring, vet om en del krav til enkelte belegg. 

HØY 

God kunnskap om påføringsmetoder, og kunnskaper om krav, vet hvordan man finner 
dette. 



Industrimalerfaget 
Forbehandling og påføring 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 9 

Velge, bruke og vedlikeholde 
verktøy og maskiner  

 

 
 
Kjennskap til utstyr 

LAV 

Kjenner til noe utstyr. Kan bruke noe av dette. Vedlikehold kan utføres med hjelp av 
veileder. 

MIDDELS 

Kjenner til bruken av utstyr, samt vedlikeholde med noe veiledning 
 

HØY 

God kunnskap om valg, bruk og vedlikehold av utstyr. 

 

Nr. 10 
 
Planlegge og utføre arbeidet i 
henhold til gjeldende regelverk 
for helse, miljø og sikkerhet  

 

 
 
HMS 

LAV 

Bruker påbudt verneutstyr, hjelp av veileder utover dette. 

MIDDELS 

Kjenner til bruken av verneutstyr, og hvorfor vi bruker dette, samt hvor man kan finne 
regelverk innenfor HMS 

HØY 

Kjenner godt til verneutstyr som skal brukes, evt levetid på dette. Vet hvor regelverk er å 
finne. God fokus på HMS 



Industrimalerfaget 
Verne- og miljøarbeid 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 1 
 
Foreta risikovurdering av egne 
arbeider i henhold til gjeldende 
regelverk 
 

 
 
Risikoanalyse 

LAV 

Kjenner til noen risikoer, kan med hjelp av veileder foreta en analyse. 

MIDDELS 

Kjenner til regelverk, og vet hvor dette finnes, utfører riskovurdering ved hjelp av noe 
veiledning. 

HØY 

Gjør en selvstendig risikovurdering av den jobben som skal utføre innenfor det regelverk 
som ligger. 

 

Nr. 2 

Bruke personlig verneutstyr 
tilpasset produkttype og 
arbeidsoppgave 
 

 
 
Vite hvilket verneutsyr som er 
tilgjengelig/kreves 

LAV 

Noe forståelse av hvilket verneutstyr som er tilgjengelig 

MIDDELS 

Vite om en del verneutstyr, samt vite hvor man finner krav til verneutstyr 

HØY 

Kjenne godt til alternativt verneutstyr, samt kjenner godt til krav og pålegg. 



Industrimalerfaget 
Verne- og miljøarbeid 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

Bruke stiger, 
arbeidsplattformer og stillaser i 
henhold til gjeldende regelverk 
 

 
 
Riktig opplæring 

LAV 

Kjenner til noe regelverk for bruk av tilkomst hjelpemidler 

MIDDELS 

Vet hvilke muligheter man har for hjelp til tilkomst, samt godkjent opplæring i bruk av 
disse. 
 

HØY 

Kjenner godt til krav og regler for bruk av stiger og platformer, samt godkjent opplæring. 
Kurs sertifisering. 

 

Nr. 4 
 
Håndtere avfallsprodukter etter 
gjeldende regelverk for 
behandling av spesialavfall 

 

 
 
Kjenne til spesialavfall og 
sortering 

LAV 

Kjenner noe til spesialavfall, samt sortering, hjelp fra veileder. 

MIDDELS 

Kjenne til hva spesialavfall er , samt vet hvordan det skal behandles. 

HØY 

Kjenner godt til sortering av spesialavfall, samt vet hva som skal i de forskjellige 
fraksjoner. 



Industrimalerfaget 
Verne- og miljøarbeid 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

Håndtere helsefarlige 
kjemikalier i henhold til 
opplysninger i stoffkartoteket 
 

 
 
Kjennskap til farlige kjemikalier 

LAV 

Noe kjennskap, må ha hjelp fra veileder for å skille kjemikalier 

MIDDELS 

God kjennskap til kjenmikalier, samt merking av kjemikalier. 

HØY 

Vet godt hvilke kjemikaler som brukes, kjenner godt til merking av kjemikalier, og 
hvordan man skal beskytte seg. 

 

Nr. 6 

Bruke arbeidsutstyr, verktøy og 
maskiner i henhold til gjeldende 
regelverk 
 

 
 
Kjenne til bruk av utstyr og 
verktøy 

LAV 

Noe kjennskap til utstyr / verktøy, evt ved hjelp av veileder. 

MIDDELS 

Kjenner til bruk av verktøy i henhold til regelverk ( Støy-Vibrasjoner) 

HØY 

Kjenner godt til bruk av verktøy og maskiner. ( Støy-Vibrasjoner) 



Industrimalerfaget 
Verne- og miljøarbeid 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 7  
 
Utføre arbeidet rasjonelt og 
økonomisk  

 

 
 
Forståelse av utførelse i faget 

LAV 

Noe forståelse, med hjelp av veilder forstå hvordan man skal utføre arbeidet. 

MIDDELS 

Forstår hvordan arbeidet skal utføres. 

HØY 

God forståelse av hvordan arbeidet skal utføres. Vet hvordan man skal utføre arbeidet 
på en produktiv og korrekt måte. 

 

Nr. 8 

Utføre arbeidet i tråd med 
ergonomiske prinsipper 

 

 
 
Variere arbeidsstilling 

LAV 

Noe kjennskap til hvordan man kan variere arbeids stillinger. 

MIDDELS 

Kjenner til hvordan man kan variere arbeidet slik at man unngår ergonomiske problemer 

HØY 

God kjennskap til dette med å variere arbeidsstilling, skaffe til veie god tilkomst, evt 
jobbrotasjon. 



Industrimalerfaget 
Verne- og miljøarbeid 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 9 

Vurdere og dokumentere eget 
arbeid og utføre kvalitetssikring 

 

 
 
God kjennskap til krav og 
spesifikasjoner 

LAV 

Noe kunnskap, må ha hjelp av veileder . 

MIDDELS 

Utfører egenkontroll, Kan sammen med veileder utføre dokumentasjon 

HØY 

Utføre kontroll og dokumentasjon i henhold til krav og spesifikasjoner på en god måte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Industrimalerfaget 
Bransjelære 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 1 

Gjøre rede for fagets utvikling 
og plass i samfunnet  

 

 
 
Faglig oppdatert, samt kjenne 
til historikk. 

LAV 

 Noe kjennskap, trenger hjelp fra veileder for fagets utvikling. 

MIDDELS 

 Kjenne til noe historikk, noe hjelp av veileder, kjenne til fagets plass i samfunnet 

HØY 

 Gode kunnskaper om fagets historikk, samt hvor dette faget hører hjemme i vårt 
samfunn. 

 

Nr. 2 

Gjøre rede for innholdet i 
relevant nasjonalt og 
internasjonalt regelverk som 
gjelder kundens rettigheter 
og plikter, herunder regler om 
klageadgang 

 

 
 
Gjøre seg kjent med standarder 
( ISO12944 ) 

LAV 

 Kjenne noe til standarder og regelverk, hjelp fra veileder for å redegjøre. 

MIDDELS 

 Innehar noe kunnskaper om regelverk og standarder, kjenner til noen av de hovedtrekk 
som ligger der. 

HØY 

 Gjør rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder 
kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang 
 



Industrimalerfaget 
Bransjelære 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

Drøfte betydningen av 
samhandling på 
arbeidsplassen 

 

 
 
Vite hva samhandling i en 
bedrift er, og hvordan dette 
skal fungere på en optimal 
måte. 

LAV 

Noe kunnskaper om bedriften, men trenger veiledning for å drøfte samhandling.  

MIDDELS 

Kjenner til de enkelte deloppgaver innad i en bedrift, men trenger noe hjelp fra veileder 
for å optimalisere samhandling. 
 

HØY 

Kjenner godt til bedriften slik at man kan være med å utforme samhandling i bedriften.  

 

Nr. 4 
 
Drøfte yrkesetiske retningslinjer 

 

 
 
Vite hva de yrkesetiske 
retningslinjer er. 

LAV 

Noe kjennskap til hva yrkesetiske retningslinjer er for egen bedrift , oppdragsgivere , 
entreprenører. 

MIDDELS 

Kjenner noe til de etiske retningslinjer for egen bedrift, samt samarbeidspartnere. 

HØY 

Forstår de yrkesetiske reglene både for leverandører og oppdragsgivere innen eget fag. 



Industrimalerfaget 
Bransjelære 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

Gjøre rede for egenskaper og 
funksjonsområder til ulike 
materialer og produkter  

 

 
 
materialkunnskaper 

LAV 

Kan noe om materialer som brukes, må innhente kunnskaper fra veileder. 

MIDDELS 

Har en god forståelse for hvor og når de enkelte materialer kan/ skal brukes. 

HØY 

Kunnskaper og kjennskap til de materialer / produkter som brukes i faget er meget god. 

 

Nr. 6 

Bruke digitale verktøy til 
informasjonsinnhenting 

 

 
 
Kunne bruke dataverktøy. 

LAV 

Noe kunnskap om digitale verktøy, nødvendig med hjelp fra veileder 

MIDDELS 

Kjenner til en del digitale verktøy, samt hvor man kan hente informasjon, noe veiledning 
nødvendig 
. 
 

HØY 

Beherske aktuelle digitale verktøy, har kunnskap om kalibrering/ sertifisering av digitale 
verktøy. vet hvor man kan hente informasjon 

 


