
          

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

 

Logistikkfaget 
Eksternlogistikk 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 1 

Planlegge og håndtere gods 

sikkert og miljøvennlig i 

henhold til godsets egenart 

og bedriftens kvalitetskrav 

 

 

HMS  LAV 

Bruker påbudt verneutstyr. 

MIDDELS 
Kjenner sin egen plass i hms-systemet og kan finne frem i prosedyrer/instrukser knyttet 
til egne arbeidsoppgaver.  

HØY 
Kan kjøre en vernerunde – foreta en risikovurdering og rapportere til nærmeste ledelse.  

 

Nr. 2 

Bruke nasjonalt og 

internasjonalt regelverk for 

befordring av gods og bagasje  

 

 

Regelverk LAV 

Har kjennskap til gjeldende regelverk. 

MIDDELS 

Kan finne frem i aktuelle regelverk 

HØY 

Kan forstå og jobbe selvstendig med gjeldende regelverk. 

 



Logistikkfaget 
Eksternlogistikk 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

Velge ut, bruke og vedlikeholde 

sikkerhetsutstyr i samsvar med 

gjeldende regelverk ved 

håndtering av varer og gods 

 

 

Lastesikrings-utstyr LAV 

Vet hvor det finnes i bedriften.  

MIDDELS 

Kan vurdere og velge egnet sikkerhetsutstyr.  

 

HØY 

Kan bruke og vedlikeholde bedriftens sikkerhetsutstyr etter gjeldende regelverk.  

 

Nr. 4 

Klassifisere og dokumentere 

gods for transport i samsvar 

med sendingens innhold 

 

 

Pakkseddel/fraktbrev. LAV 

Forstår pakkseddelens funksjon. 

MIDDELS 

Kan hente ut ordrer og produsere dokumenter for transport.  

HØY 

Kan selvstendig klassifisere og dokumentere  gods for transport. 



Logistikkfaget 
Eksternlogistikk 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

Velge ut og bruke egnet utstyr 

og metode ved lasting og 

lossing etter gjeldende 

regelverk 

 

 

Laste-/losseutstyr LAV 

Vet hvilke hjelpemidler bedriften har tilgjengelig til. 

MIDDELS 

Vet hvilken metode og hvilket utstyr som brukes ved lasting og lossing. 

HØY 

Tar selvstendige valg i henhold til regelverk. 

 

Nr. 6 

Behandle ordrer i henhold til 

bedriftens rutiner 

 

 

Behandle ordrer i henhold til 

bedriftens rutiner 

 

LAV 

Har noe kjennskap til bedriftens ordre-rutiner  

MIDDELS 

Har god kjennskap til og kan bruke bedriftens styringssystemer for ordrebehandling.  

 

HØY 

 Kan selvstendig bruke bedriftens styringssystem for ordrebehandling. 



Logistikkfaget 
Eksternlogistikk 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 7  

Behandle toll- og 

fraktdokumenter i samsvar 

med gjeldende regelverk 

 

  

Behandle toll- og 

fraktdokumenter i samsvar med 

gjeldende regelverk 

LAV 

Kjenner til de dokumenter som omfatter regelverket 

MIDDELS 

Vet hva de enkelte dokumenter brukes til.  

HØY 

Vet konsekvensene ved mangelfull dokumentering. 

 

Nr. 8 

Utføre service og 

kundebehandling i samsvar 

med bedriftens målsetninger 

 

 

Kundekontakt LAV 

Har kjennskap til bedriftens krav til service og kundebehandling. 

MIDDELS 

Viser evne til å forstå kundens og bedriftens behov.  

HØY 

Har intern og ekstern kundekontakt, kan  kommunisere og gi tilbakemeldinger til kunde. 



Logistikkfaget 
Eksternlogistikk 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 9 

Utføre førstehjelp på et 

skadested 

 

 

Slag-/klemskade ved 

godsbehandling. 

LAV 

Vet hvor førstehjelpsutstyr finner og hvem som skal varsles.  

MIDDELS 

Har god kjennskap til enkel førstehjelp. 

 

HØY 

Kan selvstendig utføre enkel førstehjelp. 

 

Nr. 10 

Beregne framføringstider og 

bestille transport i samsvar med 

kundens krav til levering 

 

 

Kundekrav LAV 

Er kjent med kundens krav. 

MIDDELS 

Kan og vet hvor man innhenter forskjellige transportørers framføringstider. 

HØY 

Kan selvstendig foreta vurderinger for å velge rett transportør med riktig fremføringstid. 



Logistikkfaget 
Eksternlogistikk 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 11 

Vurdere transportløsninger ut 

fra godsets egenart 

 

 Transportløsninger  

LAV 

Forstår hva en transportløsning er. 

MIDDELS 

Er i stand til å velge enkle standardiserte transportløsninger 

 

HØY 

Kan selvstendig velge transportløsning. 

 

Nr. 12 

Veilede kunder og kollegaer i 

valg av transportløsning ut fra 

krav til framføringstid, økonomi 

og miljømessige konsekvenser 

  

LAV 

Har grunnleggende kjennskap til transport-terminologi. 

MIDDELS 

Kjenner enkle viktige begreper i bedriftens økonomi.   

 

HØY 

Har kjennskap til transportøkonomi og milømessige gode løsninger. 



Logistikkfaget 
Eksternlogistikk 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 13 

Beregne og vurdere muligheter 

og begrensinger ved bruk av et 

transportmiddel ut fra godsets 

vekt, mål og egenart 

 

 

Transportmiddel LAV 

Har grunnleggende kunnskap om transportmidler og godset. Vekt, mål og egenart. 

MIDDELS 

Kan beregne og velg transportmiddel ved enklere transporter. 

HØY 

Kan selvstendig beregne og velge transportmiddel. 

 

Nr. 14 

Planlegge og utføre lasting, 

lossing og sikring av 

transportmidler etter gjeldende 

regelverk  

 

 

Lasting/lossing. LAV 

Har kjennskap til grunnleggende regelverk og prinsipper ved lasting og lossing. 

MIDDELS 

Foretar riktige valg av hjelpemidler og kan bruke dem. 

HØY 

Viser evne til selvstendig planlegging og utføring. 



Logistikkfaget 
Eksternlogistikk 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 15 

Klargjøre varer og gods for 

videre produksjon 

 

  

Klargjøre varer og gods for 

videre produksjon 

LAV 

Har grunnleggende kunnskap om klargjøring av varer og gods. 

MIDDELS 

Er i stand til å klargjøre varer og gods og kan produsere  nødvendige frakt-dokumenter 

med noe veiledning. 

 

HØY 

Kan selvstendig foreta klargjøring, produsere dokumentasjon og gjennomføre etter 
bedriftens retningslinjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logistikkfaget 
Internlogistikk og lagerhold 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 1 

Planlegge, gjennomføre og 

dokumentere 

arbeidsoppgaver i samsvar 

med gjeldende regelverk for 

helse, miljø og sikkerhet 

  

HMS LAV 

Bruker påbudt verneutstyr. 

MIDDELS 

Kjenner sin egen plass i hms-systemet og kan finne frem i prosedyrer/innstrukser knyttet 
til egne arbeidsoppgaver.  

HØY 

Kan kjøre en vernerunde – foreta en risikovurdering og rapportere til nærmeste ledelse. 

 

Nr. 2 

Gjøre rede for bedriftens 

organisering og målsettinger 

   

Gjøre rede for bedriftens 

organisering og målsettinger 

LAV 

Har noe kjennskap til bedriftens organisering. 

MIDDELS 

Har god kunnskap om bedriftens organisering og kjenner til bedriftens mål. 

HØY 

 
Har meget god kunnskap om bedriftens organisering og kjenner til bedriftens mål. 



Logistikkfaget 
Internlogistikk og lagerhold 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

Utføre service og 

kundebehandling i samsvar 

med bedriftens kvalitetskrav 

 

 

Kundesevice LAV 

Har noe mangelfull kjennskap til bedriftens krav til service og kundebehandling. 

MIDDELS 

Viser evne til å forstå kundens og bedriftens kvalitetskrav.  

HØY 

Har intern og ekstern kundekontakt, kan  kommunisere og gi tilbakemeldinger til kunde. 

 

Nr. 4 

Gjøre rede for 

logistikkfunksjonens plass i 

produksjonskjeden  

 

 

Logistikkforståelse LAV 

Forstår begrepet logistikk. 

MIDDELS 

Kan gjøre rede for de grunnleggende logistikkbegreper. 

HØY 

Gjør rede for de logistikkbegreper bedriften nytter, og hvorfor. 



Logistikkfaget 
Internlogistikk og lagerhold 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

Vurdere betydningen av 

logistikkfunksjonen for 

bedriftens produktivitet  

 

 

Logistikkforståelse LAV 

Noe mangelfull evne til å se sammenheng mellom logistikk og produktivitet. 

MIDDELS 

Kan gjøre rede for grunnleggende sammenheng mellom logistikk og produktivitet. 

HØY 

Har meget god innsikt i logistikkbegreper bedriften nytter, og kan forklare hvorfor 
endring i logistikken påvirker produksjonen. 

 

Nr. 6 

Håndtere varer og gods i 

samsvar med bedriftens krav til 

kvalitet og lønnsomhet 

 

 

Velge og bruke riktige 

hjelpemidler 

LAV 

Vet hvilke hjelpemidler bedriften disponerer. 

MIDDELS 

Velger riktig hjelpemiddel til oppgavene 

 

HØY 

Gjør rede for sammenhengen mellom riktig bruk av hjelpemidler og effektivitet og 
hvordan dette påvirker lønnsomheten. 



Logistikkfaget 
Internlogistikk og lagerhold 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 7 

Bruke bedriftens digitale og 

elektroniske verktøy ved 

kommunikasjon og utførelse av 

arbeidsprosesser 

 

  

Bruke bedriftens digitale og 

elektroniske verktøy ved 

kommunikasjon og utførelse av 

arbeidsprosesser 

LAV 

Vet hvilke elektroniske verktøy som skal brukes i egne arbeidsprosesser. 

MIDDELS 

Har den nødvendige kompetanse om den elektroniske plattform som brukes i daglig 
virke. 

HØY 

Forstår og bruker tilgjengelige verktøy effektivt. Er nøyaktig og konsekvent i utførelsen. 

 

Nr. 8 

Planlegge og utføre 

interntransport ved effektiv, 

sikker og miljøvennlig bruk av 

tekniske hjelpemidler 

 

   

Planlegge og utføre 

interntransport ved effektiv, 

sikker og miljøvennlig bruk av 

tekniske hjelpemidler 

LAV 

Vet hva interntransport er. 

MIDDELS 

Kan bedriftens/lagerets oppbygging slik at riktige tekniske hjelpemidler velges, og 
utføres etter bedriftens bestemmelser. 

HØY 

Forstår viktigheten av planleggingen og gjennomfører transporter med valg av riktige 
hjelpemidler. 



Logistikkfaget 
Internlogistikk og lagerhold 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 9 

Velge og bruke tekniske 

hjelpemidler ved mottak, 

lagring, klargjøring og levering 

av varer 

  

Velge og bruke tekniske 

hjelpemidler ved mottak, 

lagring, klargjøring og levering 

av varer 

LAV 

Vet hvilke tekniske hjelpemidler bedriften disponerer. 

MIDDELS 

Velger riktig hjelpemiddel til den oppgave som skal utføres. 

HØY 

Forstår og bruker riktige tekniske hjelpemidler som gir en effektiv og sikker 
varehåndtering. 

 

Nr. 10 

Registrere varer inn til og ut fra 

lager og bruke 

lagerstyringssystem til å 

identifisere varenes 

lagerplassering 

 

 
Registrere varer inn til og ut fra 
lager og bruke 
lagerstyringssystem til å 
identifisere varenes 
lagerplassering 

LAV 

Vet at det brukes et lagerstyringssystem og utfører enkel bruk. 

MIDDELS 

Kan nødvendige funksjoner for registreringer, samt daglig bruk av system for lokasjoner. 

HØY 

Forstår dokumentflyt før, under og etter vareregistrering. Kan utføre nødvendige 
oppgaver for å bruke lagerstyringssystemer 



Logistikkfaget 
Internlogistikk og lagerhold 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 11 

Beregne varers 

omløpshastighet og vurdere 

omløpshastighetens betydning 

for effektiv og lønnsom drift  

 

 
Beregne varers 
omløpshastighet og vurdere 
omløpshastighetens betydning 
for effektiv og lønnsom drift 

LAV 

Vet hva omløpshastighet er men usikker på sammenhenger. 

MIDDELS 

Kjenner til enkle begreper og tallfestinger og noe forståelse for sammenheng 
omløpshastighet og lønnsomhet.   

HØY 

Kan beregne omløpshastighet via bedriftens hjelpemidler og kan bruke tallmateriale for 
å påvirke bedriftens økonomi og produksjon. 

 

Nr. 12 

Velge emballasje for den 

enkelte varetypen og emballere 

for lagring og transport  

 

 
 
Emballering 

LAV 

Vet hvorfor det emballeres og hvor emballasjen finnes. 

MIDDELS 

Har produktkunnskap slik at varen er i orden etter lagring og transport. 

 

HØY 

Forstår de produkthensyn som må tas før emballering for sikker transport og lagring. Kan 
og bruker gjeldende regelverk for emballering. 



Logistikkfaget 
Internlogistikk og lagerhold 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 13 

Arbeide etter regelverk og 

avtaler som regulerer 

arbeidsforhold i logistikkfaget, 

og gjøre rede for 

arbeidsgiverens og 

arbeidstakerens plikter og 

rettigheter 

  

Arbeide etter regelverk og 

avtaler som regulerer 

arbeidsforhold i logistikkfaget, 

og gjøre rede for 

arbeidsgiverens og 

arbeidstakerens plikter og 

rettigheter 

LAV 

Vet hvilket lovverk som regulerer arbeidsforholdet. 

MIDDELS 

Kan gjøre rede for partene i arbeidslivet, og vet hvor man kan finne egne avtaler og 
gjeldende regelverk. 

HØY 

Forstår sammenhengen mellom lovverk, avtaler og de plikter partene har for å regulere 
arbeidsforhold. 

 

Nr. 14 

Utføre arbeidsoppgaver på en 

ergonomisk riktig måte 

 

   

Utføre arbeidsoppgaver på en 

ergonomisk riktig måte 

LAV 

Har grunnleggende kjennskap til arbeidsteknikk. 

MIDDELS 

Viser evne til å velge hjelpemidler og bruke disse på riktig måte. 

HØY 

Forstår viktigheten av å bruke tilgjengelige hjelpemidler og er kjent med konsekvenser 
ved feil bruk. 

 


