
          

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

 

Yrkessjåførfaget 
Planlegging og drift 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 1 
 
Planlegge transportoppdrag i 
samsvar med kundens 
bestilling, bedriftens rutiner og 
krav til sikker, miljøvennlig, 
effektiv og lønnsom drift  

 

 
 
Termotransport. 
Temperaturregulert last 
Ferske varer. Fisk 
 

LAV 
Noe manglende forståelse for konsekvenser ved for eksempel temperaturavvik, 

MIDDELS 
God forståelse og kunnskap om konsekvenser ved feil temperatur. 

HØY 
Riktig temperaturer, ingen skader på last, meget god forståelse for gjeldende regelverk 
 

 

Nr. 2 

Planlegge transportoppdrag 
med tyngre kjøretøy i 
samsvar med gjeldende 
regelverk og bedriftens 
produksjon 

 

 
 
Vektberegning 
Kjøre hviletid 
Valg av kjørerute 
 

LAV 
Mangelfulle rutiner ved bruk av forskriften, samt mindre gode valg av kjøreruter og 
lasterutiner 

MIDDELS 

Gode rutiner, god forståelse av gjeldende regelverk, samt valg av kjøreruter 

HØY 

Meget gode rutiner ved bruk av forskriften, samt meget gode valg av kjøreruter og 
lasterutiner. 

 



Yrkessjåførfaget 
Planlegging og drift 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

Gjøre rede for organisering av 
en transportbedrift og 
hvordan forskjellige 
funksjoner i bedriften er bygd 
opp 

 
 
Organiseringskart 

LAV 

Mangelfull innsikt i bedriftens struktur og oppbygging. 

MIDDELS 

God innsikt i bedriftens struktur og oppbygging. 
 

HØY 

Svært god innsikt i bedriftens struktur og oppbygging. 

 

Nr. 4 
 

Gjøre rede for bedriftens plass 
og vurdere yrkessjåførens 
betydning i verdikjeden fra 
produksjon til gjenvinning 

 

 
 
Forståelse for 
yrkestransportens betydning i 
samfunnet 

LAV 

Lav forståelse for yrkestransportens betydning i samfunnet 

MIDDELS 

Middels god forståelse for yrkestransportens betydning i samfunnet 

HØY 

Meget god forståelse for yrkestransportens betydning i samfunnet 



Yrkessjåførfaget 
Planlegging og drift 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

Planlegge, gjennomføre og 
dokumentere arbeidsoppgaver i 
samsvar med gjeldende 
regelverk for helse, miljø og 
sikkerhet 

 

 
 
(Eks.Grustransport) 
Forflytte et lass med grus fra A 
til B 

LAV 

Liten forståelse av konsekvenser ved mangelfull kontroll ved lasting/lossing. Liten 
risikoforståelse ved feil lasting, risiko ved tipping. Trenger veiledning. 

MIDDELS 

God forståelse av konsekvenser ved mangelfull kontroll ved lasting/lossing.  God 
risikoforståelse ved feil lasting, risiko ved tipping 

HØY 

Meget god forståelse av konsekvenser ved mangelfull kontroll ved lasting/lossing. Meget 
god risikoforståelse ved feil lasting, risiko ved tipping. 

 

Nr. 6 

Behandle nasjonale og 
internasjonale 
transportdokumenter  

 

 
 
Vognpapirer 
(Løyve, evnt. 
forsikringsbevis,ATP bevis,) 
Fraktpapirer (CMR,ADR 
dokumenter,) 

LAV 

Manglende kunnskaper om de ulike dokumenter som brukes nasjonalt og internasjonalt. 
Manglende kunnskaper om grensepasseringer. 

MIDDELS 

Gode kunnskaper om å anvende riktige dokumenter, og kunne fylle ut riktige dokument 
til riktig oppdrag. Gode kunnskaper om hva som inngår av dokumenter ved en 
grensepassering 
 

HØY 

Meget gode kunnskaper, riktig utfylling av de ulike dokumenter. Meget god 
konsekvensforståelse av feil bruk og utfylling av dokumenter, og ved grensepasseringer 



Yrkessjåførfaget 
Planlegging og drift 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 7 
 
Bruke bedriftens 
betalingssystemer  
 

 
 
Bankkort, autopass, dieselkort 
og fergekort 

LAV 

Svak innsikt i behov for slike betalingsmidler ved transportoppdrag 

MIDDELS 

God kunnskap, og viktigheten for og kan bruke slike hjelpemidler uten og ha med 
kontanter. 

HØY 

Meget god kunnskap, og viktigheten for og kan bruke slike hjelpemidler uten og ha med 
kontanter 

 

Nr. 8 

Arbeide etter regelverk og 
avtaler som regulerer 
arbeidsforhold i 
yrkessjåførfaget, og gjøre rede 
for arbeidsgiverens og 
arbeidstakerens plikter og 
rettigheter 
 

 
 
Kjøre og hviletid 
Arbeidsmiljøloven 

LAV 

Noe manglende kunnskap om de lover og forskrifter som gjelder. Problemer med å finne 
det riktige regelverk 

MIDDELS 

Gode ferdigheter til å finne/bruke regelverk som gjelder. Bl.a. yrkestransportloven, 
tolloven og kjøre hviletid 

HØY 

Meget gode ferdigheter i å anvende riktig lovverk. Meget god forståelse for bruken av 
dette. Meget god konsekvensforståelse ved feil bruk av lovverket. 



Yrkessjåførfaget 
Transport 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 1 

Gjennomføre og 
dokumentere teoretisk 
opplæring for tyngre kjøretøy 
med henger i samsvar med 
gjeldende regelverk og 
bedriftens produksjon  

 

 
 
Førerkortforskriften 
 

LAV 

Lav forståelse av bruk av spesifikke kjøretøy (eks. semitrailer) 

MIDDELS 

God forståelse og risikofaktorer ved bruk av spesifikke kjøretøy (eks. semitrailer) 

HØY 

Meget god forståelse og praktisk bruk av spesifikke kjøretøy (eks. semitrailer) 

 

Nr. 2 

Gjennomføre og dokumentere 
transportoppdrag med tyngre 
kjøretøy med tilhenger uten 
unødvendige miljøbelastninger 
i samsvar med gjeldende 
regelverk og bedriftens 
produksjon 

 
 
EU direktiv   

LAV 

Lav forståelse av bruk av spesifikke kjøretøy (eks. semitrailer) 
Lite bevist på de miljøfaktorer som spiller inn ved bruk av tunge kjøretøy 

MIDDELS 

God forståelse for de risikofaktorer som fins ved bruk av spesifikke kjøretøy (eks. 
semitrailer) bevisst på de miljøfaktorer som spiller inn ved bruk av tunge kjøretøy. 

HØY 

Meget god forståelse for de risikofaktorer som fins ved bruk av spesifikke kjøretøy (eks. 
semitrailer) bevist på de miljøfaktorer som spiller inn ved bruk av tunge kjøretøy. 



Yrkessjåførfaget 
Transport 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 3 

Vurdere trafikkbildet og opptre 
forsvarlig og hensynsfullt i 
trafikken under 
transportoppdrag med 
skiftende vei- og føreforhold 

 
 
Førerkortforskrift 

LAV 

Lite innsikt i de krav som førerkortforskriften sier. 

MIDDELS 

God innsikt i de krav som førerkortforskriften sier. 

HØY 

Meget god innsikt i de krav som førerkortforskriften sier. 

 

Nr. 4 
 
Gjennomføre transportoppdrag 
etter kundens bestilling og i 
samsvar med de kravene som 
bransjen og bedriften stiller 
 

 
 
Internforskriften 

LAV 

Lav eller noe kunnskap om regelverket og om hvilke krav som gjelder i en bedrift 

MIDDELS 

God kunnskap om forskrifter som gjelder innad i en bedrift, og gode kunnskaper om 
betydningen av disse. Bl.a. internforskriften 

HØY 

Meget gode kunnskaper og konsekvensforståelse i forhold til riktig bruk av forskrifter i 
en bedrift. 



Yrkessjåførfaget 
Transport 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 5 

Utføre service og 
kundebehandling som 
samsvarer med kundens behov 
og forventninger 
 

 
 
Opptreden, bekledning, 
personlig hygiene, renhold 
kjøretøy 

LAV 

Noe usikker i møte med kunder og kolleger 

MIDDELS 

Oppleves som positiv i møte med kunder og kolleger. 

HØY 

Meget god adferd ovenfor kunder og medarbeidere. Meget imøtekommende og gir et 
meget godt inntrykk ovenfor kunder og medarbeidere 

 

Nr. 6 

Velge og benytte digitale og 
elektroniske hjelpemidler i 
kommunikasjon med kunde og 
transportør  
 

 
 
Mobiltelefon, 
Skanner 
Data 

LAV 

Usikker/mangelfull bruk av hjelpemidler i kommunikasjon med kunder eller transportør 

MIDDELS 

God bruk av digitale hjelpemidler ved kommunikasjon med kunder eller transportør 
 

HØY 

Meget god bruk av hjelpemidler i kommunikasjon med kunder eller  transportør 



Yrkessjåførfaget 
Transport 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 7 
 
Utføre effektiv og sikker lasting 
og lossing av gods i samsvar 
med gjeldende regelverk og 
bedriftens kvalitetskrav 

 

 
 
Sikre last etter gjeldende lover 
og regler, 
Laste etter kjøretøyets tekniske 
krav, samt veiens 
begrensninger 

LAV 

Liten konsekvensforståelse av bruk av lastesikringsutstyr, mangel på planlegging og 
forståelse ved valg av riktig utstyr til gjennomføring av transporten. Må ha mye 
veiledning. 

MIDDELS 

God forståelse av viktigheten med riktig sikringsutstyr, god kunnskap om forskrifter 
vedrørende sikring og at utstyr er i forsvarlig stand. God gjennomføring og kunnskap. 

HØY 

Meget god forståelse, utførelse og kunnskap på området. Meget god risikoforståelse 
innen lastesikring 

 

Nr. 8 

Velge utstyr og metode som 
skal sikre last og personer i 
kjøretøy i samsvar med 
gjeldende regelverk 
 

 
 
Stropper, kjettinger 
sertifiseringer sikkerhetsbelter 
 
(velge utstyr og metode som 
skal sikre last samsvar med 
gjeldende regelverk) 
 

LAV 

Liten konsekvensforståelse av bruk av lastesikringsutstyr, mangel på planlegging og 
forståelse ved valg av riktig utstyr til gjennomføring av transporten. Mangelfull kunnskap 
og må ha mye veiledning. 

MIDDELS 

God forståelse av viktigheten med riktig sikringsutstyr, god kunnskap om forskrifter 
vedrørende sikring og at utstyr er i forsvarlig stand. God gjennomføring og kunnskap 

HØY 

Meget god forståelse, utførelse og kunnskap på området. Meget god risikoforståelse 
innen lastesikring 



Yrkessjåførfaget 
Transport 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 9 

Bruke kjøretøyets tekniske 
utstyr og hjelpemidler i tråd 
med gjeldende regelverk for 
helse, miljø og sikkerhet 
 

 
 
Verneutstyr, arbeidstøy, 
løfteutstyr,sniler og lift 

LAV 

Liten plan over valg av hjelpemiddel, liten konsekvensforståelse av  bruk av verneutstyr. 
Lite selvstendig og må ha veiledning ved utførelse av arbeidet. 

MIDDELS 

God forståelse av riktig utstyr til oppdraget, viser god forståelse av risiko ved feil bruk av 
hjelpemiddel. Gode kunnskap innen HMS 
 

HØY 

Meget godt valg av lasteutstyr, og forståelse for risiko ved feil bruk av utstyr ved 
forflyttning og lasting av gods med truck. Riktig bruk av utstyr. God selvstendighet ved 
utførelse. 

 

Nr. 10 
 
Gjøre rede for kjøretøyets 
konstruksjon og virkemåte  

 

 
 
Førerkortforskriften 

LAV 

Noe manglende forståelse for hvordan kjøretøyet er bygd opp og virker 

MIDDELS 

God forståelse for hvordan kjøretøyet er bygd opp og virker 

HØY 

Meget god innsikt i kjøretøyet funksjoner 



Yrkessjåførfaget 
Transport 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 11 

Utføre enkelt vedlikehold og 
klargjøring av kjøretøy, utstyr 
og hjelpemidler knyttet til 
transportoppdrag 

 

 
 
Utføre enkelt vedlikehold og 
klargjøring av kjøretøy, utstyr 
og hjelpemidler knyttet til 
transportoppdrag. 
Viser til sjåførhåndbok 

LAV 

Mangler kunnskap og forståelse, må ha veiledning. 

MIDDELS 

God kjennskap og forståelse for vedlikehold og utstyr som skal brukes 

HØY 

Meget god kjennskap og forståelse for vedlikehold og utstyr som skal brukes 

 

Nr. 12 

Følge bedriftens 
beredskapsplaner ved 
driftsstans, sykdom, ulykker og 
ran under transportoppdrag 

 
Følge bedriftens 
beredskapsplaner ved 
driftsstans, sykdom, ulykker 
Viser til 
Sjåførhåndbok 
 

LAV 

Kjennskap om at bedriften har rutiner ved avvik fra den daglige drift 

MIDDELS 

God holdninger og kjennskap i bedriftens beredskapsplaner 
 

HØY 

Har gode holdninger og kjennskap til bedriftens beredskapsplaner for avvik. 



Yrkessjåførfaget 
Transport 

KOMPETANSEMÅL 
Mål for opplæringen er at 
lærlingen skal kunne: 

KRITERIER 
(Nøkkelkvalifikasjoner) 

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 

 

Nr. 13 
 
Utføre arbeidsoppgaver på en 
ergonomisk riktig måte 

 

 
 
Utføre arbeidsoppgaver på en 
ergonomisk riktig måte 

LAV 

Dårlig forståelse og vaner for å unngå sykdom og slitasje   

MIDDELS 

God forståelse i sittestilling/løfteteknikk og hjelpemidler for å unngå sykdommer og 
slitasje 

HØY 

Meget god forståelse i sittestilling/løfteteknikk og hjelpemidler for å unngå sykdommer 
og slitasje 

 

 


