
          

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

Malerfaget 
Produksjon 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 1 
 
Kontrollere og vurdere 
tilstanden på underlaget og 
påvise synlege skadar, feil og 
manglar 

 

 
 
Vurdere tidligere malt utvendig 
bordkledning. 

LAV 

Har noe kjennskap til hvilke vurderinger som må gjøres. 

MIDDELS 
Vet hvilke vurderinger som må gjøres før oppstart av arbeid. 

HØY 
Vet hvilke vurderinger som må gjøres før oppstart av arbeid, og ha kjennskap til hvilke 
produkter som kan brukes. 

 

Nr. 2 

Rapportere om avvik som må 
utbetrast av andre faggrupper 

 

 
 
Vurdere avvik på 
gipsplatemontering. 

LAV 
Har kjennskap til noe gipsmontering, og kan ved hjelp av veiledning rapportere avvik. 

MIDDELS 

Har kjennskap til gipsmontering, og kjenner til gipsprodusentens monteringsanvisning, 
for deretter og kunne rapportere avvik. 

HØY 

Har god kunnskap om gipsmontering og behersker avviksrapportering. 
  

 



Malerfaget 
Produksjon 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

Utføre nødvendig utbetring 
av underlaget før vidare 
behandling  

 

 
 
Utbedring av gipsunderlag. LAV 

Ved hjelp av veiledning kunne utføre utbedring. 

MIDDELS 

Kan utføre enkle utbedringer. 
 

HØY 

Kan utføre utbedringer, og kjenne til konsekvensen av mangel på utbedringer. 

 

Nr. 4 
 
Planleggje, gjennomføre, 
vurdere og dokumentere arbeid 

 

 
 
Planlegging, 
Produksjon og 
Dokumentasjon. 

LAV 

Kan ved hjelp av veiledning forklare arbeidsprosessen. 

MIDDELS 

Kan ved hjelp av veiledning forklare, utføre og ha kjennskap til dokumentasjonen av 
arbeidsprosessen. 

HØY 

Kan planlegge, utføre og enkelt dokumentere arbeidsprosessen. 



Malerfaget 
Produksjon 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

Arbeide på ein sikker, 
økonomisk, rasjonell, estetisk 
og ergonomisk måte 

 
 
Utvendig fasadearbeid. LAV 

Kan med veiledning forklare enkle sikkerhetstiltak og valg av utstyr. 

MIDDELS 

Kan med veiledning forklare enkle sikkerhetstiltak, valg av utstyr og utføre jobben. 

HØY 

Kan forklare sikkerhetstiltak, valg av utstyr, utføre jobben rasjonelt, og kjenne til den 
økonomiske siden av jobben. 

 

Nr. 6 

Velge miljøvennlege produkt 
som sikrar omsynet til det indre 
og det ytre miljøet 

 
 
HMS LAV 

Kjenner til at det finnes miljøvennlige produkter. 

MIDDELS 

Ha kunnskap om produktene og deres bruksområder.  
 

HØY 

Ha god kunnskap om produktene og deres bruksområder.  
 



Malerfaget 
Produksjon 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 7 
 
Ta imot, bruke og oppbevare 
materiale, verktøy, maskiner og 
utstyr 
 

 
 
Ta imot og oppbevare materiell 
i henhold til plan. 

 

LAV 

Kan ta imot og oppbevare materiell med veileding. 

MIDDELS 

Kan ta imot materiell, samt plassere på anvist sted. 

HØY 

Kan ta imot, materiell og plassere på hensiktsmessig sted i forhold til produksjonen og 
riggplan. 

 

Nr. 8 

Velge materiale og utføre 
målararbeid, leggje golvbelegg 
og setje opp tapet og 
veggbelegg på organiske, 
mineralske og metalliske 
underlag i samsvar med 
bestillingar og 
kravspesifikasjonar  

 
 
Utføre gulvlegging. LAV 

Kan legge belegg med veiledning. 

MIDDELS 

Kan selvstendig legge belegg med riktig metode eller med noe veiledning. 

HØY 

Kan selvstendig legge belegg, og velge utførelsesmetode ihht gjeldende krav. 



Malerfaget 
Produksjon 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 9 

Justere farger 

 

 
 
Justere farger LAV 

Blir ikke brukt. 

MIDDELS 

Blir ikke brukt. 
 

HØY 

Blir ikke brukt. 

 

Nr. 10 
 
Velge, bruke og vedlikeholde 
verktøy, maskiner og utstyr 

 

 
 
Bruk av utstyr. LAV 

Kjenner til utstyrets bruksområder. 

MIDDELS 

Kjenner til utstyrets bruksområder, og kunne bruke utstyret. 

HØY 

Kan utstyrets bruksområder, kan bruke utstyret og utføre enkelt vedlikehold. 



Malerfaget 
Produksjon 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 11 

Bruke stigar, 
arbeidsplattformer, 
personlyftarar og stillas i 
samsvar med gjeldande 
regelverk 

 

 
 
Lift og stillas. LAV 

Kjenner til forskjellige lifter og stillaser. 

MIDDELS 

Kjenner til forskjellige lifter og stillaser, og deres bruksområder. 

HØY 

Vet om forskjellige lifter, stillaser og bruke disse ihht gjeldende regler. 

 

Nr. 12 

Bruke verneutstyr 

 
 
HMS 
Verneutstyr 

LAV 

Kjenner til forskjellig verneutstyr. 

MIDDELS 

Kjenner til forskjellig verneutstyr, og hvilken bruk disse har. 

HØY 

Kjenner til forskjellig verneutstyr, hvilken bruk disse har, og kjenne konsekvensen av 
manglende bruk. 



Malerfaget 
Produksjon 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr.13 

Utføre kildesortering og 
handtere helse- og miljøfarleg 
avfall i samsvar med gjeldande 
regelverk 

 

 
 
HMS 
Kildesortering 

LAV 

Kjenner prinsippene for kildesortering. 

MIDDELS 

Kan utføre kildesortering etter prinsippene. 

HØY 

Kan utføre kildesortering etter prinsippene, og kjenne til gjeldende regelverk for 
kildesortering. 

 

Nr. 14  

Utføre arbeid i samsvar med 
gjeldande regelverk for helse, 
miljø og tryggleik 

 

 
 
HMS 

 

LAV 

Kjenner til arbeidsmiljøloven. 

MIDDELS 

Kjenner til arbeidsmiljøloven og vite hvem loven angår. 

HØY 

Kjenner til arbeidsmiljøloven, vite hvem loven angår og kjenne til bedriftens KS-system. 



Malerfaget 
Bransjelære 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 1  
 
Gjøre greie for den historiske 
utviklinga av faget og kva plass 
det har i samfunnet 

 

 
 
Historie. LAV 

Kjenner til malerfagets historie. 

MIDDELS 

Kjenner til malerfagets historie og dets utvikling. 

HØY 

Kjenner til malerfagets historie og utvikling, både i Norge og Europa samt kjenne til 
bedriftens opprinnelse. 

 

Nr. 2 

Gjøre greie for innholdet i 
relevante nasjonale og 
internasjonale regelverk som 
gjelder den retten og pliktene 
kunden har, under dette regel 
om klagerett 

 
 
Reklamasjoner LAV 

Kjenner til at det finnes et regelverk 

MIDDELS 

Kjenner til hovedtrekkene i regelverket om kundens rettigheter og plikter 

HØY 

Kjenner til hovedtrekkene i regelverket om kundens rettigheter og plikter og at både 
nasjonale og internasjonale bestemmelser kan komme til anvendelse 



Malerfaget 
Bransjelære 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

Utføre profesjonell 
kundebehandling og service  

 

 
 
Kundebehandling LAV 

Utfører enkel kundebehandling 

MIDDELS 

Utfører profesjonell kundebehandling 
 

HØY 

Kan utføre profesjonell kundebehandling og yte god service 

 

Nr. 4 
 
Drøfte yrkesetiske prinsipp 

 

 
 
Yrkesestetiske prinsipp LAV 

Har en formening om hva som forventes av yrkesetikk i bransjen 

MIDDELS 

Har kjennskap til bedriftens yrkesetikk 

HØY 

Kan drøfte bedriftens yrkesetikk samt å være aktiv i diskusjoner i temaet 



Malerfaget 
Bransjelære 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

Drøfte verdien av samhandling 
på arbeidsplassen 

 

 
 
Samarbeid LAV 

Kjenner til viktigheten av samarbeid på byggeplass 

MIDDELS 

Kjenner til viktigheten av samarbeid på byggeplass og konsekvensene av dårlig 
samhandling 

HØY 

Er i stand til å delta i møter om samarbeid og organisering av byggeplassen 

 

Nr. 6 

Gjere greie for val av 
materiale ut frå ei vurdering 
av tilstanden til underlaget 

 

 
 
Materiell valg LAV 

Kjenner til de vanligste produktene 

MIDDELS 

Kjenner til de vanligste produktene og kunne velge produkter ut ifra underlag 
 

HØY 

Er i stand til å anbefale å begrunne materialvalget i forhold til tilstand av underlaget 



Malerfaget 
Bransjelære 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 7 
 
Lese og bruke tegninger og 
beskrivelser 

 
 
Beskrivelse og tegninger LAV 

Kan lese og forstå enkle tegninger og beskrivelser 

MIDDELS 

Kan lese og forstå enkle tegninger og beskrivelser, og i tilegg utføre arbeidsoppgaver 
etter disse 

HØY 

Har god forståelse for tegninger og beskrivelser, og kan utføre og foreta bestillinger, 
utregninger og forbruk 

 

Nr. 8 

Bruke digitale verktøy til 
oppmåling, 
informasjonsinnhenting, 
kommunikasjon og 
dokumentasjon 

 
 
IKT ferdigheter LAV 

Regner areal på enkle rom ved hjelp av digitale verktøy  

MIDDELS 

Regnre areal på rom, innhente FDV, og kjenner til bruken av dette 

HØY 

Har god kunnskap om areal måling, bruk av FDV og informasjonshenting gjennom 
media/internett ( produkt datablad, HMS datablad ) 



Malerfaget 
Bransjelære 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 9 

Gi overslag over tids- og 
materialforbruk for ei 
arbeidsoppgåve 

 
 
Planlegging LAV 

Kan innhente informasjon og gi et estimat over tid og materialforbruk 

MIDDELS 

Kan beregne og gi et overslag over tid og material forbruk 
 

HØY 

Har god kunnskap om material forbruk samt tidsforbruk ihht akkordtariffen  

 

Nr. 10 
 
Følge internkontrollsystemet 

 

 
 
Internkontroll LAV 

Kjenner til bedriftens internkontrollsystem 

MIDDELS 

Kjenner til bedriftens internkontrollsystem og kan bruke dette 

HØY 

Har god kunnskap om bedriftens internkontrollsystem og kan anvende dette på 
arbeidsoppdrag samt komme med innspill og forbedringer 

 


