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En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere

Etterutdanningsmateriell for aktørene i fag- og yrkesopplæringen 

Dette materiellet er utviklet av NTNU, Sintef og Høgskolen i Akershus på oppdrag 
fra Utdanningsdirektoratet. Temaheftene sammen med det øvrige materiellet er 
tilgjengelig på skolenettet.no og er beregnet for bruk i etterutdanningen av yrkes-
fag lærere, faglige ledere og instruktører i lærebedrifter, prøvenemnder og klage-
nemnder for fag- og svenneprøver. 

Materiellet skal inspirere til økt bevissthet om oppgaver, roller og ansvar for alle 
aktørene i fagopplæringen. Materiellet favner alle yrkesfagene generelt og det 
legges vekt på sentrale tema i Kunnskapsløftet som læreplanforståelse, vurderings- 
og veiledningskompetanse, samt de viktigste endringene i regelverk de siste årene. 
Det vil bli en utfordring for kurslederen å legge forholdene til rette slik at deltakerne 
får brukt sine egne erfaringer i arbeidet med materiellet. 

I tillegg til temahefter består materiellet av

• Kurslederhefte
• Fagfilmer
• Triggerfilmer
• Huskekort
• Lydfiler
• Linker til aktuelle ressurser

Den gode sirkel, som er sentral i materiellet, illustrerer hvordan temaene henger 
sammen, og hvordan temaene kan kombineres ut fra de målgruppene som deltar 
på etterutdanningen.

Innholdet i heftene er først og fremst rettet mot opplæringen i lærebedriftene, hvor 
lær lingene og den faglige lederen eller instruktøren står i sentrum. Norsk fag- og 
yrkes  opplæring foregår imidlertid både i skole og i bedrifter eller virksomheter. Selv 
om opplæringen i skolen er nevnt i mindre grad i materiellet, så er det ønskelig at 
alle som deltar i opplæringen av fagarbeidere, skal kunne bruke det, enten hver for 
seg eller sammen i felles opplæringstilbud.

Tema 6 Vurdering og dokumentasjon tar for seg vurdering med spesiell fokus 
på under veis vurdering. Underveisvurdering innbefatter både de daglige tilbake-
meldingene lærlingenen får på arbeidsplassen og den mer systematiske halvårs-
vurderingen
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1 Vurdering – en sentral del av læringsprosessen

Vurdering er prioritert i Kunnskapsløftet, og instruktøren har fått et større ansvar. Både 
lærlingens prestasjoner og bedriftens opplæring skal vurderes. Diskusjoner om hva 
som er bra, og hva som kan gjøres bedre, er en naturlig del av det daglige arbeidet. 
Det må settes ord på hva som menes med kvalitet, avvik og forbedringsmuligheter. 
Siden vurderingen skal være en del av en læringsprosess, må det være en åpen 
tone mellom instruktør og lærling og en vurderingskultur i bedriften (se mer om 
dette i temahefte 5 om instruksjon og veiledning).

Mestring er en viktig drivkraft i alt arbeid, og bidrar til pågangsmot, arbeidslyst og 
selvtillit. All vurdering av læring og utvikling må ha som formål å bidra til faglig og 
personlig vekst for lærlingen. Det krever at vi balanserer støtte og krav, og sørger 
for å sette realistiske mål for arbeidet i tråd med lærlingens forutsetninger.

Gjennom vurdering kan vi gi lærlingen eller lærekandidaten tilbakemeldinger som 
motiverer og gir informasjon og veiledning om den kompetansen som beskrives i 
lære planen. Vurderingsarbeidet fokuserer både på lærlingens forutsetninger, på 
konkret arbeidsutførelse og på faglig utvikling. Det meste av vurderingen skjer under-
veis mens lærlingen og instruktøren utfører daglige arbeidsoppgaver. Den skal si 
noe om faglig utvikling og være et hjelpemiddel for å korrigere kursen og eventuelt 
sette i verk nødvendige støttetiltak. 

Aktiv deltakelse i egen læringsprosess kan føre til bedre læring. Refleksjon over egen 
praksis er viktig og et av flere sentrale element i det å være aktiv deltaker i egen 
læringsprosess. Lærlingen eller lærekandidaten skal derfor også trenes i å vurdere 
kvaliteten på eget arbeid (jf. forskriften § 3-12). Han/hun skal vurdere både om 
arbeidet er fagmessig utført, og om hun/han har lært det som kompetansemålene i 
læreplanen krever. Instruktøren har ansvar for å gjennomføre systematiske samtaler 
med lærlingen. Disse kan gjennomføres i forbindelse med de halvårsvurderingene 
som lærebedriften er pålagt å gjennomføre.   

Vurderingsarbeidet inkluderer også bedriftens interne kvalitetssikring av opplæringen, 
noe vi kommer tilbake til i kapittel 5.
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2 Hensikten med vurderingsarbeidet

Vurderingen underveis i læretiden, underveisvurderingen, skal først og fremst 
stimulere til læring og utvikling og foretas uten bruk av karakterer. Men man skal 
også vurdere den kompetansen lærlingen har oppnådd både underveis i læretiden 
og ved avslutningen av fagopplæringen. 

Formålet med underveisvurderingen er å fremme læring gjennom informasjon, 
inspira sjon og motivasjon, å øke kompetansen gjennom drøfting, justering og bevisst-
gjøring, og å gi grunn lag for til passet opp læring. Formålet med slutt vurderingen er 
å gi informa sjon om kompetansen ved av slutningen av opp læringen i et fag eller 
yrke (jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2).

Kort oppsummert skal forskrift til opplæringsloven sikre: 

• En rettferdig og likeverdig vurdering 

• En vurderingskultur som bidrar til læring

• Elevenes og lærlingenes medvirkning og medansvar 

• Rettsikkerhet 

Ifølge forskriften § 3-11 skal underveisvurderingen gis løpende og systematisk, og 
den kan være både muntlig og skriftlig. Den skal inneholde grunngitt informasjon 
om kompetansen hos eleven, lærlingen eller lærekandidaten, og skal gis som 
meldinger med sikte på faglig utvikling. 

I skolen er det læreren som har ansvar for at underveisvurderingen blir gjennomført 
i form av daglige tilbakemeldinger og mer systematiske halvårsvurderinger. Læreren 
har også ansvar for å sette standpunkt- og eksamenskarakter (sluttvurdering med 
tallkarakter). 
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I lærebedriften er det instruktøren som har ansvar for å gjennomføre underveis-
vurderingen, som er uten karakter, og prøvenemnda som gjennomfører slutt vur-
deringen til fag- og svenneprøven og gir karakter (meget godt bestått, bestått eller 
ikke bestått). 

Kvaliteten på det faglige arbeidet elevene og lærlingene utfører, vurdert opp mot 
kompetansemålene, danner grunnlaget for vurderingen. 

«På Hurtigruta har vi lærlinger i fem ulike fag. Lærlingene er om 
bord som i et samfunn, der vi også er sammen på fritida. Da blir 
det lettere å tilpasse seg arbeidstidsordninger. At jenter søker seg 
ombord, lover bra for rekrutteringa»
Jann-Odd Steira, Maskinsjef Hurtigruta Nordkapp
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Oversikten under kan illustrere forholdet mellom  
underveis – og sluttvurdering i skole og bedrift. 

Type 
vurdering

Underveisvurdering Sluttvurdering

Tidspunkt

Daglig vurdering 
i klasserommet 
eller på 
arbeidsplassen.

Vurdering
FOR læring.

Halvårlig vurdering 
og planlagte 
samtaler under -
veis, vurdering 
etter en opp-
lærings periode.

Vurdering
FOR og AV læring.

Sluttvurdering
etter endt 
opplæring på 
vg1, vg2 og vg3.

Vurdering  
AV læring.

Formål

Kartlegge lære-
forutsetninger.

Fremme 
læring, utvikle 
kompetanse 
og gi grunnlag 
for justeringer i 
opplæringen.

Gi informasjon 
om oppnådd 
kompetanse 
underveis. 

Gi råd om videre 
læringsarbeid.

Gi grunnlag 
for tilpasset 
opplæring.

Gi informasjon 
om kompetanse 
ved avsluttet 
opplæring i et fag.

Vurderings-
former

Muntlige og/
eller skriftlige 
tilbakemeldinger.

Egenvurdering. 

Muntlig eller 
skriftlig vurdering 
av læringsarbeid 
og refleksjoner. 

Med eller uten 
karakter i skole. 
Uten karakter i 
bedrift.

Standpunkt-
karakter (Vg1, Vg2 
og ev. Vg3)

Tverrfaglig 
eksamen (Vg2)

Fag-/svenne - 
prøven (Vg3)

Arena for 
tilbake-
melding

Klasserom,  
bedrift,
arbeidsplass.

Halvårsvurdering, 
periodevurdering, 
systematiske elev- 
/lærlingsamtaler.

Vitnemål med 
karakterer.

Fag- /svennebrev 
med karakter.

Kompetansebevis.

Forholdet mellom underveis- og sluttvurdering (videreutviklet fra Slemmen 2009).
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Muligheter i vurderingsarbeidet

Læreplanverket og vurderingsforskriften gir nasjonale retningslinjer for vurderings-
arbeidet, men også rom for lokal tilpasning når det gjelder hva veien fram til 
kompetanse målet skal fylles med. Her har instruktøren en viktig oppgave.

Kompetansemålene i læreplanene er åpne og gir rom for lokal tilpasning i de enkelte 
skoler, bedrifter, fylker og prøvenemnder. Dette gir et handlingsrom ikke bare for 
lokal tilpasning, men også for faglig utvikling. Kompetansemålene må tolkes i tråd 
med bransjens og samfunnets omskiftelige behov. Hvordan vi tolker læreplanen, får 
konsekvenser for hva som vektlegges i vurderingen (jf. temahefte 2 om læreplanen 
i bruk).

Både elever, lærlinger og lærekandidater uttrykker nesten uten unntak at de ønsker 
hyppigere og mer konkrete tilbakemeldinger på daglig arbeid. Hva kan gjøres for å 
imøtekomme et slikt ønske? En gradvis trening i egenvurdering vil kunne redusere 
behovet noe. Videre kan det skrives logg, tas bilder, lages små rapporter, gjennomføres 
tester som leveres instruktøren eller læreren, og som de kan gi tilbakemelding 
på ved leilighet. Korte, effektive samtaler og fortløpende kommentarer mens man 
jobber, kan synliggjøre kvaliteten på arbeidet og styrke læringen. Regelmessige 
tilbakemeldinger signaliserer at man blir sett og tatt på alvor. 
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3 Hva er grunnlaget for vurderingen?

Lærlingens kompetanse i yrkesfaget skal vurderes opp mot kompetansemålene i 
læreplanen for opplæring i bedrift for faget. Når kompetansemålene er konkretisert 
i bedriften og knyttet til daglig arbeid, vil også bedriftens og bransjens krav til kvalitet 
på det faglige arbeidet ligge til grunn for vurderinger og tilbakemeldinger. 

Kompetansemålene beskriver hva lærlingen skal ha oppnådd av kompetanse ved 
læretidens slutt. Underveis vil målene være tilpasset både arbeidets art, lærlingens 
forutsetninger og hvor lærlingen er i læreprosessen. For at lærlingene skal komme i 
mål, trenger de å vite hva som forventes av dem til enhver tid, og hva som ligger til grunn 
for vurderingen (nedfelt i forskriften § 3-1). En god praksis er at lærling og instruktør 
sammen blir enige om hva som skal vektlegges i vurderingen fra gang til gang. Dette 
kan knyttes til en plan for hvert halvår, ev. uke, måned eller kvartal. Lærlingens arbeid 
med komplekse/sammensatte utfordringer krever at instruk tøren gjennom uformelle 
og formelle samtaler utfordrer lærlingen til blant annet å reflektere rundt  

• planlegging av arbeidet

• valg og begrunnelser 

• den praktiske gjennomføringen
 
• kvaliteten på arbeidet

• dokumentasjon

• utviklingen av kompetanse innen HMS. 

Instruktøren skal så langt som mulig skaffe tilstrekkelig grunnlag for å vurdere 
kompetansen hos lærlingen eller lærekandidaten slik at vedkommende får en 
underveisvurdering i tråd med forskriften (forskriften § 3-3). Instruktøren kan få 
informasjon om lærlingens kompetanse for eksempel gjennom dokumentasjon fra 
ulike deler av en arbeidsprosess, gjennom å observere lærlingen utføre arbeids-
oppgaver og/eller gjennom samtaler med lærlingen eller lærekandidaten. 
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Dokumentasjon er viktig som grunnlag for underveisvurdering. Instruktøren må 
hjelpe lærlingen til å forstå hva som skal dokumenteres, og hvorfor og hvordan det 
skal dokumenteres. 

Når du skal planlegge vurderingen, kan du ta hensyn til hva lærlingen ønsker å lære 
mer om, og hva du som instruktør ønsker å utfordre lærlingen på. Det vurderings-
grunn laget som utvikles til en konkret oppgave eller arbeidsperiode, bør omfatte ulike 
sider av arbeidsprosessen og arbeidsutførelsen. I yrkesfagene omfatter vurderings-
grunnlaget mer enn teknisk utførelse. I noen fag er kom munikasjons evner, selv-
stendighet, effektivitet og samarbeidsevne viktige deler av kompetansen. 

Modellen under kan være til hjelp for å se hvordan alle fasene i en arbeidsprosess 
kan ligge til grunn for vurderingen. 

Modellen viser fasene i et faglig arbeid, men fasenes omfang vil variere fra arbeids-
opp gave til arbeidsoppgave. Fasene vil også gli over i hverandre. Detaljer i plan ene 
må ofte justeres under gjennom føringen, og deler av kvalitets vurderingen må fore-
tas underveis. Noen ganger er det avklaring av oppdraget som er den største ut-
fordringen og tar lengst tid, mens det andre ganger vil være gjennomføringsdelen. 
En yrkes utøver er ofte innom ulike faser av arbeidet flere ganger. Vurdering under-
veis kan gjøre det nødvendig å justere planleggingen av det videre arbeidet. 

Planlegging

Samarbeid
Kreativitet

Effektivitet
Miljøbevissthet

Begrunnelser for valg
Dokumentasjon av faglig arbeid

Selvstendighet
Orden

Gjennom-
føring

Vurdering
av kvalitet

Læring NYTT ARBEID
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Hva er den kompetansen som skal vurderes i yrkesfaget?

Kompetanse er evne til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks 
aktivitet/oppgave. Kompetanse kommer til uttrykk i handlinger som individer gjør i 
konkrete situasjoner. Utvikling av kompetanse handler om at kunnskaper og ferdig-
heter kan anvendes til å løse bestemte oppgaver. Definisjonen er hentet fra ”Veiled-
ning i lokalt læreplanarbeid”. Veiledningen er tilgjengelig på www.skolenettet.no. 
(Se mer i temahefte 2 om læreplanen i bruk).

Lokal tilpasning kan ha betydning for hvordan kompetanse i tråd med læreplanen 
opp nås og vurderes. Arbeidsoppgavene og kravene til arbeidsutførelsen varierer fra 
bedrift til bedrift. Det er flere måter å nå likeverdig kompetanse på innenfor de ulike 
fagene. Det er også mulig å oppnå kompetanse på ulike nivå. 

Kjennetegn på kvalitet og kompetanse

Klare og presise kjennetegn på kvalitet på et arbeid gjør det mer forutsigbart og tydelig 
hvordan prestasjoner vurderes, og hva som skal til for å nå kompetansemålene. Det 
styrker motivasjonen for arbeid og læring når instruktøren klargjør arbeidsgangen, 
sentrale læringsaktiviteter og grunnlaget for vurderingen. Følgende spørsmål kan 
hjelpe deg med å identifisere kjennetegn på kvalitet og kompetanse tilpasset arbeids  -
oppgaver i din bedrift. 
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Kjennetegn på kvalitet og kompetanse

Planlegging Gjennomføring
Vurdering av 

kvalitet på arbeid 
(produkt/tjeneste)

Dokumentert 
kompetanse

Hva  
kjennetegner  
god planlegging 
og gode 
begrunnelser?

Hva  
kjennetegner  
god gjennom-
føring av 
fagarbeid?

Hva  
kjennetegner  
god vurdering  
av kvalitet?

Hva  
kjennetegner  
god doku-
mentasjon?

Hva skal 
planlegges og 
begrunnes?
- arbeidsplan 
som beskriver 
arbeids-
prosessen

Hvordan  
skal arbeidet 
plan legges og 
begrunnes?
- med tekst, 
bilder, tegninger, 
skisser, material-
lister, verktøy-/ 
utstyrsliste, 
risiko vurdering 
osv.

Hva er gjort  
og begrunnet 
etter planen?
- ble tids- og 
prisrammer 
holdt?

- risikovurdering

Hvordan  
er arbeidet gjort  
og begrunnet?
- kommunikasjon
- teknisk utførelse 
osv. (svært ulikt 
fra fag til fag)

Hva er vurdert?
- arbeidsprosess 
og resultat

Hvordan har 
lærlingen vurdert 
arbeidet?

Hvem har  
lær lingen  
event uelt 
involvert i 
vurderings-
arbeidet?
- kunde, instruk-
tør, andre kol-
leger, ev. andre

Hvordan skal 
egenvurderingen 
dokumenteres?
- skriftlig og/eller 
muntlig

Hvordan skal 
læring/oppnådd 
kompetanse 
dokumenteres?
- produktet/
resultat av 
arbeidet, bilder, 
ord, lyd, film, 
tegninger, 
skisser osv.

Hva skal 
dokumenteres 
som grunnlag for 
faglig diskusjon/
samtale og for 
videre læring?
- arbeidsprosess, 
resultat,  
egen vurdering 
osv.

Begrunnelser for valg og dokumentasjon av faglig arbeid  
knyttes til alle fasene i arbeidsprosessen

Oppsummeringsspørsmål

Hvilken 
kompetanse 
viser lærlingen/ 
lærekandidaten  
i planleggingen?

Hvilken 
kompetanse 
viser lærlingen/ 
lærekandidaten 
i gjennom-
føringen?

Hvilken 
kompetanse 
viser lærlingen/
lærekandidaten 
i å vurdere eget 
arbeid?

Hvilken 
komapetanse 
viser lærlingen/
lærekandidaten 
totalt sett?
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Nedenfor finner du utfyllende eksempler på hva kvalitet og kompetanse i de ulike 
fasene av arbeidsprosessen kan dreie seg om. Eksemplene er ikke hentet fra et 
spesielt lærefag, og det vil være flere lærefag der noen av eksemplene ikke passer. 
Eksemplene bør derfor brukes som utgangspunkt for en diskusjon om hva som kan 
være aktuelle kjennetegn på kvalitet innenfor de ulike lærefagene.

Kvalitet og kompetanse knyttet til planlegging og begrunnelser for valg

• Klargjøring av bestillingen med oppdragsgiver

• Beregning av materiell og kostnader

• Kommunikasjon med oppdragsgiver, kvalitet på skisser, tegninger 
og andre beskrivelser

• Risikovurderinger 

• Hensiktsmessig arbeidsplan 
(muntlig/skriftlig/visuell, omfang, kommuniserbarhet, lesbarhet) 

• Praktisk tilrettelegging av arbeidet 
(klargjøring, sjekke hva som er på lager, og hva som må bestilles) 

Kvalitet og kompetanse knyttet til gjennomføring

• Helse, miljø og sikkerhet

• Personvern/etikk

• Tilrettelegging av arbeidet 
(ergonomi, orden og ryddighet, rasjonelt og funksjonelt)

• Bruk av hjelpemidler, verktøy og utstyr 

• Kommunikasjon og samarbeid

• Bruk av dokumentasjon 
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Kvalitet og kompetanse knyttet til vurdering av kvalitet på eget arbeid

• Kvalitetskrav/standarder

• Retningslinjer/HMS

• Kundekrav /-tilfredshet

• Brukertilfredshet

• Kollegatilfredshet

Kvalitet og kompetanse knyttet til dokumentasjon

• Faglig dokumentasjon som logger, sjekklister, risikoanalyser, 
arbeidstegninger, skisser

• Vise eget arbeid gjennom skisser, foto, video, lydfil, logg

• Dokumentert utvikling. Oversikt over hva som ble planlagt og utført, 
begrunnelser, refleksjoner og egenvurderinger av læring og utvikling,  
bruk av mapper eller lignende

Eksempel fra elektrofag på elektronisk dokumentasjon 

På neste side finner du et eksempel på en elektronisk logg fra elektrofag.  Loggen 
gjen   speiler et lærings fokus i en gitt periode. Kommentarene fra instruktøren er i 
hen  hold til det lær lingen og instruktøren sammen ble enige om å ha fokus på i det 
kon  krete opp draget. Dokumenta sjonen viser hva lærlingen har gjort og inne holder 
begrun nelser, refleksjon og egen vurdering. Den viser også hva instruktøren har vekt-
lagt i tilbake meldingene til lærlingen, blant annet begreps bruk. Videre finner du 
eks  empler på vurdering knyttet til elektrikerlærlingens logg.
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Varmekabel     Av Hans Hansen | 27.02.2009                 Yrke: elektriker                                            

Helhetsbeskrivelse: Kommentar fra veileder 
Her er vi på sjakk matt nede i Oslo, der vi skulle legge 3 varme 
kabler ved inngangspartiet. 
- "pigging"  
Vi måtte starte med å "pigge" gulvet som jeg kaller det, du kan se 
maskinen vi har brukt her på første bildet.  
Lagde arbeidstegning som viser hvordan kabelen legges (bilde2) 
- Feste bånd 
For å få noe feste til varmekabelen må man ha feste bånd som 
sitter i gulvet, så da har vi målt opp, boret opp hull, satt i plugger 
og strammet feste båndet og skrudd det fast. se bilde nr 3 får å ta 
en titt av hvordan det ble med feste bånd  
- Varmekabel 
Vi skulle legge 3 varmekabler, 2 på 1300W ( de som er ytterst på 
hver sin side av rommet) og 1 rett innenfor døra på 550W. (se 
bilde nr 4)  
Vi startet med å snurre/ rulle ut hele kabelen for å se hvor mye vi 
cc vi skulle ha mellom klemmene på festebåndet. 

Vurdering - Godkjent  
 
Hei. Dette ga en god oversikt over det 
arbeidet du har utført. Bildene gir en enkel 
og god beskrivelse av hvordan vi legger 
varmekabel med festebånd både innendørs 
og utendørs. Bra. Vi kaller det å "pigge opp 
gulvet" akkurat slik du sier. Ofte en 
nødvendig, men ikke alltid like spennende 
del av faget. Festbånd er en av flere 
metoder for å feste varmekabel, og du 
beskriver bra hvordan dette monteres. Jeg 
kunne i tillegg tenkt med å vite areal for 
både inngangsparti og gang innenfor 
(antall m2). Når vi beregner størrelsen på 
varmekabel (antall watt) bruker vi arealet 
på rommet/ området i tillegg til hvor den 
legges (type rom, innendørs utendørs osv.) 

  
Beskrivelse og begrunnelse Kommentar fra veileder 
Legging av varmekabelen: Vi startet med cc 10 ( 10cm ) og 
etter vi kom halvies fant vi ut at vi ikke hadde fått kabelen 
over hele gulvet om vi brukte cc 10 så vi måtte gå opp til cc 
15 for å dekke hele gulvet. Materialer/produkter: - 
Varmekabel x2 1300W - Varmekabel x1 550W -festebånd x1 - 
Guleplugger - Skruer Verktøy: - "pigger" - Batteridrill - Avbiter 
-merkepenn –tomestokk. Tidsbruk: -12:00-15.30 .Produksjon 
og prosess:  

Det er mange som "prøvelegger" varmekabelen 
før den festes og på den måten beregner c-c 
avstand "i praksis". Det finnes en enkel metode 
å beregne c-c avstand på forhånd, og jeg ber 
deg diskutere det med meg eller en annen 
veileder. Gjerne med utgangspunkt i dette 
eksempelet. (NB! Da trenger vi areal på 
området varmekabelen har blitt lagt). 

Refleksjoner/Helhets vurdering: Kommentar fra veileder 
ble litt forsinkelser pga vi gikk tom for festebånd men vi ringte 
solar og fikk levert en pakke på døra. HMS: Mye støy inni 
dette lokalet pga snekkere som boret og sager pluss andre 
folk som driver med sitt rett over øra på oss så hørselvern var 
godt å ha gjennom dette arbeidet, støvmaske hadde også 
vært fint men vi hadde ikke. tettsittende hansker var fint, mye 
skarpe kanter i den betongen og på festebåndet.  

God oversikt over hva du har brukt. Her kan du 
i tillegg ta med hva som "overrasket deg" (c-c 
avstand, hvor lett det er å skade kabelen/ ta 
vare på kabel osv.) 

Læring Dette har jeg lært : Kommentar fra veileder 
Dette var første gang jeg la en varme kabel, jeg har vell lært 
å legge festebånd og legge kabelen i klemmer på båndet. man 
må være forsiktig når man legger den, det er litt kjipt å ha 
lagt hele den kabelen og så finne ut til slutt at du har ett stort 
brudd i kabelen pga du ikke har vært nøye nok. At den ikke 
kan ligge helt klint sammen pga at da vil varmekabelen 
brenne opp av varme.  

Flott. Du har nå gjennom praksis lært å legge 
varmekabel. Ja, varmekabel og mye annet 
elektrisk materiell kan lett skades. Dette er en 
nyttig og viktig erfaring å ta med seg videre.  

Dette må jeg lære mer om: Kommentar fra veileder 
Må lære litt mer om det å finne ut hvor mye effekt/W man 
skal ha på hver kvadratmeter. Kanskje vite litt mer om hvilke 
"skader" som kan ødelegge kabelen og hvor mye den tåler.  

Helt enig. Vi må bruke denne loggen til å vise 
hvordan vi beregner størrelsen (antall W) på 
varmekabel for ulike rom, og se på hvordan vi 
beregner c-c avstand. I tillegg bør vi se på 
hvordan vi gjennomfører sluttkontroll på 
varmekabel.  
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Hensikten med 
arbeidsoppdraget 

• feste varmekabelbånd
• legge varmekabel

Aktuelle mål 
fra læreplanen:

• planlegge, montere, sette i drift og dokumentere 
ulike varme- og belysningssystemer

• redegjøre for, vurdere og velge riktig materiell 
knyttet til elektriske installasjonssystemer

• vurdere kvaliteten på eget arbeid

Loggen i eksempelet 
viser: 

• planlegging med tegning
• gjennomføring av pigging, feste og 

legging av varmekabel
• dokumentasjon i bilder og tegning
• refleksjon over eget arbeid
• vurdering av arbeidet – hva er gjort?

Kjennetegn: 

• kvalitet på feste av varmekabelbånd
• kvalitet på legging av kabelen med C-C-avstand
• kvalitet på bilder og tegning 
• refleksjon over eget arbeid  
• vurdering av egen læring

Grunnleggende 
ferdigheter som 
inngår i oppdraget:

• Å kunne skrive: beskrive, reflektere, vurdere 
(er dokumentert)

• Å kunne bruke digitale verktøy: legge inn bilder 
og tekst i digital logg (er dokumentert)

Hva kan det jobbes
videre med?
Framovermelding 
fra instruktør:

Instruktøren utfordrer lærlingen til å jobbe videre 
med planleggingsdelen. Dette innebærer beregning 
av areal og utregning av C-C-avstand før legging 
av varmekabel, og begrunnelse av valgt utstyr 
(varmekabel)

Grunnleggende 
ferdigheter som 
kan inngå i neste 
arbeidsoppdrag 
- i tillegg til de som 
var ivaretatt i loggen:

• Å kunne regne: utføre beregninger av areal, 
utregning av C-C-avstand (jf. framovermelding fra 
instruktør, ikke ivaretatt i dokumentasjon)

• Å kunne skrive: begrunnelse av valg



18

4 Hvordan gjennomføre underveisvurderingen?

Som nevnt innledningsvis er det viktig med god kontakt mellom instruktør og lærling 
når det skal gis tilbakemeldinger, både på faglig utførelse og på faglig utvikling i 
henhold til læreplanen. 

Når man skal vurdere yrkesutøvelse, må man se på langt mer enn faglige ferdigheter 
og kunnskaper. I flere kompetansemål inngår også grunnleggende ferdigheter som 
det å kunne lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy. Disse 
skal vurderes som en del av fagutøvelsen.

I tillegg til kompetansemålene i læreplanen for fag synliggjør læreplanens generelle 
del og ”Prinsipper for opplæringen” hva slags generell kompetanse som er viktig 
for yrkene. Eksempler på egenskaper som kan inngå i kompetansen, er punktlighet, 
kreativitet, ordenssans, miljøbevissthet og evne til medvirkning og samarbeid. Det 
er viktig å snakke med lærlingen om disse sidene ved det å være arbeidstaker. 
Lærlingen og bedriften skal ha jevnlig dialog om hvordan de sammen bidrar til å 
realisere målene i læreplanens generelle del og i ”Prinsipper for opplæringen” (jf. 
forskriften § 3-8). 

Det viktige med underveisvurderingene er at lærlingene forstår hva de skal lære, 
og hva som forventes av dem. Tilbakemeldingen skal si noe om kvaliteten på det 
utførte arbeidet og om i hvilken grad lærlingene har nådd kompetansemålene i 
læreplanen. Lærlingene skal også få råd og veiledning om hvordan de kan forbedre 
og videreutvikle seg.

Samtaler underveis

Den viktigste vurderingen og tilbakemeldingen til lærlingen skjer når instruktør og 
lærling samtaler om det de gjør, og diskuterer resultat av et arbeidsoppdrag (se mer 
om dette i temahefte 5 om instruksjon og veiledning). 

Lærlingens egen vurdering av utført arbeid vil være et naturlig utgangspunkt for 
samtalene. Instruktørens jobb blir dermed å oppmuntre lærlingen til slike refleksjoner 
og til å diskutere muligheter for forbedringer.  

Forhold som har med egnethet for faget, arbeidsmiljø, samarbeid, orden, nøyaktighet 
og punktlighet å gjøre vil inngå i slike samtaler, selv om dette ikke står direkte i 
læreplanen. 
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Avhengig av fagets egenart vil samtalene også kunne dreie seg om grunnleggende 
ferdigheter. For eksempel: Hva kreves av skriftlighet i dette arbeidsoppdraget – 
og hvordan mestret lærlingen det? Hva med lesing og tolkning av dokumenter? 
Er det spesielle utfordringer i slike og tilsvarende arbeidsoppdrag? Og hva med 
beregninger?

Kanskje er det behov for tiltak som kan hjelpe lærlingen med å forstå hva som 
kreves av grunnleggende ferdigheter i de konkrete arbeidsoppgavene, og som gjør 
han/henne bedre i stand til å utføre arbeidet. 

Lærlinger og lærekandidater har ifølge § 3-11 i forskrift til opplæringsloven minst 
én gang pr. halvår rett til en samtale med instruktøren om sin utvikling når det 
gjelder å nå kompetansemålene i læreplanen. Denne samtalen kan gjennomføres i 
sammenheng med halvårsvurderingen.  

Halvårsvurderinger 

Halvårsvurderinger er en del av underveisvurderingen av lærlinger og lærekandidater. 
Vurderingen er uten karakter og skal beskrive kompetansen i forhold til 
kompetansemålene i læreplanverket (forskrift til opplæringsloven § 3-14). Den skal 
også gi veiledning i hvordan lærlingen og lærekandidaten kan øke kompetansen sin 
i faget. Halvårsvurderinger er instruktørens ansvar, men i de tilfeller der lærlingen er 
knyttet til et opplæringskontor, er det vanlig at kontoret deltar i vurderingen.

Kort fortalt innebærer halvårsvurderingen at instruktøren:

• Klargjør hensikten med halvårsvurderingen
 
• Lar lærlingen vurdere eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling
 
• Gir sin beskrivelse av lærlingens faglige kompetanse i forhold til 

kompetansemålene

• Samtaler med lærlingen om hva som skal til for å øke kompetansen i faget 
– både hva lærlingen kan gjøre, og hva bedriften kan gjøre

• Oppsummerer samtalen og avtaler oppfølging 
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Vurdering som støtte til forbedring og videre utvikling hos lærlingen forutsetter god 
kontakt og tillit mellom alle som deltar i samtalen (les om dette i temahefte 5 om 
instruksjon og veiledning). 

En halvårsvurdering kan gjennomføres på mange måter. Eksempelet nedenfor 
er hentet fra et opplæringskontor i blomsterdekoratørfaget. Her gjennomføres 
halvårsvurderingen i forbindelse med en samtale der både instruktør, lærling og 
faglig leder fra opplæringskontoret er til stede (se også fagfilm 5).

I henhold til forskriften er det instruktøren som er ansvarlig for at den halvårlige 
samtalen (forskriften § 3–11) og selve halvårsvurderingen (forskriften § 3–14) blir 
gjennomført. Mange instruktører ønsker imidlertid støtte fra opplæringskontoret.

I forkant av samtalen bør det sendes ut en innkalling slik at alle parter har mulighet 
til å møte forberedt. Lærlingen bes om å tenke igjennom hva han/hun ønsker å 
ha fokus på med tanke på egenvurdering (forskriften § 3-12). Både lærlingen og 
instruktøren vurderer hvordan utviklingen har vært for lærlingen, og i hvilken grad 
han/hun har nådd kompetansemålene i læreplanen. De vurderer også bedriftens 
til rette legging for læring. Neste side viser et eksempel på innkalling til samtale og 
halv års vurdering. 
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Som en del av forberedelsene til samtalen og halvårsvurderingen kan læringen 
eller lærekandidaten: 

• beskrive egen faglige kompetanse i forhold til kompetansemålene

• velge ut noen arbeidsoppgaver som kan være grunnlag for vurderingen, 
og som viser progresjon og oppnådd kompetanse det siste halvåret 

• dokumentere utført arbeid med logger, bilder, lydfiler, videoer, oppgaver, 
planer, refleksjoner, begrunnelser og egenvurderinger  
(gjerne samlet i en digital eller manuell mappe) 

• velge et produkt eller en tjeneste som skal vises og vurderes 
i veiledningssamtalen (i tillegg til det som er dokumentert)

 
• forberede seg til egenvurdering og vurdering av bedriftens tilrettelegging 

i samtalen 

• sette seg inn i vurderingsskjemaet som brukes under halvårsvurderingen

Når samtalen gjennomføres, er det mange som i tillegg til punktene i en innkalling 
(se over) støtter seg til ferdige skjemaer eller sjekklister for samtalene. På den 
måten sikrer de at alle punkter tas opp, og at de har en felles referanseramme for 
vurderingen av det faglige arbeidet.

På neste side finner du et skjema som benyttes i blomsterdekoratørfaget. Punktene 
fylles ut på grunnlag av det som kommer fram i samtalen, lærlingens dokumentasjon 
og egenvurdering og instruktørens vurdering av lærlingens kompetanse.  

Hovedpunktene evalueres årlig og justeres fortløpende slik at de er i tråd med 
gjeldende forskrifter og læreplaner, og dekker instruktørens og lærlingens behov. 
Underpunktene (kjennetegnene) er veiledende. Hva som konkret vurderes, er 
avhengig av hvilket fokus lærlingen og bedriften har hatt i perioden. Det er også 
avhengig av hvor i opplæringsløpet lærlingen er.
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HALVÅRSVURDERING OG SAMTALE 
MELLOM OPPLÆRINGSKONTOR, LÆRLING OG BEDRIFT 

Forberedelse til samtalen 
 
 

En gang i halvåret gjennomføres en samtale mellom opplæringskontor, lærling og instruktør i 
bedrift for å evaluere halvåret som er gått, og for å planlegge perioden som kommer (jfr 

forskrift til opplæringsloven § 3 – 11, 12 og 14). 
Denne samtalen knyttes til elektronisk mappeinnlevering. 

Innlevering høst: 1. september og vår: 1. februar. 
 

Dersom det ikke er tilgang til data på samtalestedet, bør lærling og instruktør i bedrift ha med seg 
ett manuelt eksemplar av mappen. 

Det skrives referat fra samtalen og fylles ut skjema for halvårsvurdering (se vedlagt). 
  
For å få best mulig utbytte av samtalen skal dere svare på spørsmålene nedenfor og fakse eller 
sende skjemaet på e-post til: faks nummer,  e-post adresse,  eller ta det med på samtalen. 

 
 
Lærling (fyller ut) 
 

1. Hva ønsker du å ta opp i samtalen? 
(stikkord: miljø/trivsel/konflikter, bedriftens tilrettelegging, 
samarbeidsevne/kommunikasjon/omstillingsevne, faglig utvikling/faglige spørsmål, 
ansvar for egen læring /utfylling av individuell plan, samarbeid med opplæringskontoret 
etc) 
 
 

2. Hvilke produkt(er) ønsker du å lage fysisk, og hva ønsker du skal vektlegges i 
vurderingen? 
(stikkord: stilform du er usikker i, produkt du ønsker vurdert, teknikk du ønsker å prøve 
ut etc.)  

 
3. Vurder din faglige utvikling:   

(se vurderingspunktene for halvårsvurderingen opp mot innlevert elektronisk mappe, 
læreplanen og individuell plan): 

 
Hva du ønsker å ha fokus på i neste periode?                   
:  

 
Instruktør i bedrift (fyller ut) 
 

1. Hva ønsker du å ha fokus på i samtalen? (jfr også stikkord for lærlingen) 
 

2. Vurder lærlingens faglige utvikling? (jfr elektronisk mappe og plan)  
 

3. Vurder din bedrifts daglige oppfølging av lærlingen?  
  
 
Samtale og halvårsvurdering:  
 
 
 
 Dato:                             Kl:                               Sted: 
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SAMTALE OG HALVÅRSVURDERING  
- LÆRLINGENS LÆRING OG KOMPETANSE 

 
 
Lærling:       Bedrift: 
 

 
IDE/PRODUKTUTVIKLING (kundekommunikasjon, evne til å utvikle ideer 
på bakgrunn av analyse av rom/person, bruk av inspirasjonskilder og relevant 
teori, idéskisser, kreativitet, relevant valg av uttrykk, stilform og produkter med 
mer) 
 
PLANLEGGING (faglig plan for perioden, planlegging, analyser, bruk av 
fagspråk og begrunnelse av valg, dokumentasjon av arbeidsprosess, 
prosessforståelse, kommuniserbare skisser, kalkulasjon, valg av blomster/antall, 
varebestilling, varebehandling med mer) 
 
GJENNOMFØRING (praktiske ferdigheter, effektivitet, orden, estetikk, etikk, 
kreativitet, kundekommunikasjon, materialforståelse, materialbruk, teknikk med 
mer) 

 
DOKUMENTASJON (refleksjon, begrunnelse, visualisering, jf. logger, 
oppgave, mappe) 
 
 
VURDERING (evne til å vurdere egne arbeider i forhold til anledning, pris, valg 
av teknikk og stilform, kundens ønske med mer). 
 
 
LÆRING (en oppsummering av hva lærlingen har oppnådd av kompetanse i 
denne perioden) 
 
VEIEN VIDERE (fokus for neste periode, som grunnlag for ny individuell 
periodeplan, eventuelle forslag til forbedring av bedriftens tilrettelegging med 
mer) 
 
Samtalen kan også komme inn på: 
 
HOLDNINGER til fag og daglig arbeid generelt (motivasjon, 
samarbeidsevne, etikk, selvstendighet, orden, effektivitet, punktlighet med mer) 
 
 
 
 
Dato:   
 
 
Lærling        Faglig leder    Instruktør 
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Det er en god regel å avslutte samtalene og halvårsvurderingene med å stake ut 
veien videre med forpliktende avtaler for neste periode – både for lærlingen/lære-
kandidaten, bedriften og ev. opplæringskontoret.

«En lærling har en bratt læringskurve, og tilegner seg
mange praktiske triks. Da er det viktig å forstå
sammenhenger – tenke helhetlig og få aksept for at det å
gjøre en god jobb kan ta litt lenger tid.»
Anders Palander, faglig leder Maritime Center, Fredrikstad
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5 Bedriftens vurdering av egen opplæringsvirksomhet 

I opplæringsloven § 4-7 står det at lærebedriften skal ha intern kvalitetssikring, slik 
at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring i samsvar med opplæringsloven og 
forskriften til denne (se også temahefte 1 om å være lærebedrift).

Lærebedriften skal årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringen av lærlingen 
eller lærekandidaten. Det er utarbeidet interne rutiner for hvordan dette skal foregå 
i hvert enkelt fylke. De fleste vurderingene er slik utformet at lærebedriften svarer 
i elektroniske spørreskjema. 

En kontinuerlig kvalitetsutvikling av fagopplæringen i bedrift krever at de som har 
ansvar for lærlingene, fra tid til annen stopper opp og retter søkelyset på eget 
arbeid og opplegg for lærlingene. Her er noen eksempler på hva som kan ligge til 
grunn for vurdering av bedriftens opplæringsvirksomhet.

• Mottak: Hvordan kontrollerer bedriften at mottaksrutinene fungerer for 
lærlingene? Hvordan tilpasser de og endrer rutiner i henhold til respons  
fra lærlingen og egen vurdering?

• Arbeidsavtale: Er det skrevet egen arbeidsavtale med lærlingen?

• Læringsmiljøet: Er det tilrettelagt for læring og vurdering i hele 
arbeidsmiljøet (lærlingen inngår i et arbeidsfellesskap)? Hvordan sikrer 
bedriften at lærlingen utvikler vurderingskompetanse og evne til å foreslå 
forbedringer både i eget og andres arbeid? Hvordan legger bedriften til 
rette for vurdering av produkter og tjenester i et bedrifts-, bransje- og 
samfunnsperspektiv?

• Kartlegging av lærlingens læreforutsetninger: Har man kartlagt lærlingens 
faglige kompetanse og behov godt nok? Er lærlingen bekvem med de 
arbeidsoppgavene han/hun får ta del i? 

• Underveisvurdering: Hvordan fungerer rutinene med regelmessig 
underveisvurdering? Hvordan sikrer bedriften at lærlingen når avtalte 
læringsmål for en periode?

• Lærlingens opplæringsplan: Hvordan følger bedriften opp lærlingens 
opplæringsplan? Hvordan blir planen integrert og tilpasset det daglige 
arbeidet i bedriften?
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• HMS og internkontroll: På hvilken måte er lærlingen informert om bedriftens 
HMS- og internkontrollrutiner? Hvordan følges disse opp?

• Kompetanseutvikling: Hvordan dokumenterer bedriften at den 
tilfredsstiller krav til faglig kompetanse? Elektrobedrifter må synliggjøre 
kompetanseutvikling i tråd med eksterne krav i sitt internkontrollsystem,  
noe som blant annet innebærer at de må gjennomføre førstehjelpskurs  
hver 12. mnd. 
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6 Samarbeid mellom skole og bedrift om vurdering 

Når elever fra ungdomsskolen, Vg1 og Vg2 har deler av sin opplæring i bedrift, må 
skole og bedrift samarbeide om opplæringen og vurderingen av disse elevene. Skolen 
har det formelle ansvaret for at vurderingen blir gjennomført, men er avhengig av 
informasjon fra bedriftene om hva eleven har gjort og lært i perioden. Elevene trenger 
en plan for dokumentasjon og vurdering der det går fram hvilke kompetansemål de 
skal nå i løpet av praksisperioden, og hvordan måloppnåelsen skal vurderes (se 
eksempel nedenfor). Det er viktig at både lærere og instruktører motiverer elevene 
til å dokumentere underveis. Det gjelder både de faglige oppgavene, resultatet av 
arbeidet og læringsprosessene. Til sammen gir slik dokumentasjon et godt grunnlag 
for faglig samtale med læreren. 

En vurderingssamtale i etterkant av praksisperioden vil kunne dreie seg både om 
kvaliteten på fagarbeidet og om elevenes læringsutbytte. Mange skoler ønsker 
tilbakemelding fra bedriften på hvordan eleven har fungert i praksisperioden. Under 
vises et eksempel på hvordan dette kan gjøres med utgangspunkt i en elevlogg. Det 
er opp til skole og bedrift å bli enige om hvordan tilbakemeldingen skal gis. 

Elevlogg fra bygg og anleggsteknikk

Eksempelet er fra et oppdrag i prosjekt til fordypning i bygg og anleggsteknikk 
(Vg1). Det viser at det er en helhet og sammenheng mellom prosjekt til fordypning, 
programfag og fellesfag. 

I tillegg viser eksempelet hvordan grunnleggende ferdigheter kan synliggjøres i 
forbindelse med oppdraget. Det kommer fram hvordan yrkesfaglærerne i prosjekt 
til fordypning og programfagene samarbeider med fellesfaglærere i engelsk, mate-
matikk og norsk og med instruktøren i bedrift om å gi vurdering og kommentarer på 
elevens logg.

Eleven skal skrive en logg i etterkant av arbeidet. Loggen skal bestå av bilder og 
tekst, egne refleksjoner og vurderinger. Bare ved å skrive loggen viser eleven grunn-
leggende ferdigheter i å skrive, regne og bruke digitale verktøy, ferdigheter som er 
integrert i kompetansemålene i læreplanene for fag.
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Oppgavetekst til Oppdrag sykkelskur:

Oppdrag/ Oppgave  
 

Oppdrag sykkelskur 

 
Følgende fag inngår i denne oppgaven: prosjekt til fordypning, programfagene og fellesfagene norsk, 
matematikk og engelsk. 

På oppdrag fra en delvis engelsktalende kunde skal du lage et sykkelskur, som skal settes opp ved huset 
hans på Strømmen.  

Kundens bestilling: - så billig som mulig 
                                - ferdig og satt opp utenfor huset senest 30 april 
                                - han vil ha forslag til løsning og prisoverslag før arbeidet starter 

Krav til arbeidet: 
- Tilbud til kunden på norsk 
- Ferdig montert sykkelskur utenfor kundens hus 
- Minst 10 engelske fagbegreper og noen setninger som forberedelse for en avklarende samtale med kunden 
på engelsk 
- Beregning av mengde materialer og pris på produktet 
- Arbeidslogg på FIFF (plan med begrunnelse, gjennomføring, vurdering av kvalitet og  
  dokumentasjon i henhold til oppgaveteksten). All dokumentasjon legges i denne arbeidsloggen. 

Veiledere: Faglærerne veileder etter behov, helst via arbeidsloggen og meldinger. 
Ferdigstilling av sykkelskur: 30. april 
Ferdigstilling av dokumentasjon og elektronisk innlevering: 05. mai  

Dette vektlegges i vurdering av arbeidet ditt: 
Programfag på skolen/ prosjekt til fordypning i bedrift:  
                    - teknisk utførelse og valg av løsninger 
                    - samarbeid med kollega og kunde 
                    - faglig innhold i all dokumentasjon i elektronisk arbeidslogg  
 
Norsk:         - Utforming av tilbud til oppdragsgiver med argumentasjon for de løsningene du foreslår. 
                    - innhold i og form på dokumentasjonen - klarhet i budskap - hvor godt dokumentasjonen viser  
                      arbeidsprosess og resultat av arbeidet 
 
Matematikk:  - beregning av materialer og pris 
 
Engelsk        - Utforming av minst 10 setninger og riktig stavelse i faguttrykkene 
 
 



 

Utdrag av logg  

 
Navn: Magnus XXXXX  30.04.2009 

Oppdrag, Sykkelbod 

Yrke: BA Tømrer 
Periode: 18.03.2009-30.04.2009  

 
Vurdering: Godkjent 
 
 

Helhetsbeskrivelse: Kommentar fra veileder  
(lærere på Vg1 og instruktør i bedrift): 

 
Vi fikk i oppgave å lage en sykkelbod. Ut fra kundens beskrivelse, 
foreslo vi at den skulle være 2,20m X 2,40m. vi skulle gjøre 
oppdraget for og få en gjennomgåelse av det generelle innen 
tømrerfaget / yrket. vi begynte med å planlegge hvor vi lagde 
tegninger og kapp- og materiallister for å finne ut hvordan den 
skulle se ut og hvor mye materiale vi skulle bruke. Det første vi 
skulle gjøre var å bygge bjelkelaget og legge terrassebord. Der lærte 
vi en del om impregnerte materialer og hvilke fordeler dette hadde. 
Nå som gulvet vårt var ferdig startet vi på veggene og lærte mye om 
stendere og vegger generelt. Vi skulle så legge taket og vi lærte om 
taksperrer og tak. Kledninga var ganske lett og vi gjorde oss ganske 
så fort ferdig med dette både på taket og veggene. etter dette var det 
bare detaljer igjen på taket, som isbord og trekantslekt, også døra så 
var vi ferdige.  

Arbeidstegninger og diverse andre dokumenter fra 
planleggingsarbeidet: 

Bjelkelag sykkelbod.skp_2  
Stender- og sperreplan sykkelbod.skp 
Tak sykkelbod.skp 
Risikovurdering.doc 
Material og kappliste sykkelbod den ferdige;).xls 
Beregning av materialer.doc 
Tilbud til kunden.doc 
Forberedelse til samtale på engelsk.doc 
 

 
Hei Magnus jeg har med interesse lest om arbeidet 
ditt/laget ditt. Du har mange gode beskrivelser og 
refleksjoner, samt fine bilder! Bildene hadde vært enda 
mer interessante og vist mer av arbeidet ditt, dersom du 
hadde tatt flere nærbilder! Kjempebra jobba!  
 
Matte: Beregning av priser inklusive diverse avgifter og 
materialmengde er nesten helt riktig! Bare en lite 
regnefeil, som du kan se om du finner. Hilsen Per 
(mattelærer)  
 
Norsk: Oppsett i dokumentasjonen er flott. Tilbudet til 
kunden ser virkelig profesjonelt ut! Hvor lang tid bruker 
du forresten på en så flott dokumentasjon? Budskapet 
du formidler er klart og lett forståelig. Noen små 
skrivefeil, som du kan prøve å rette. Argumentasjonen 
kunne vært bedre i forhold til å overbevise kunden om at 
estetikken på sykkelboden burde vektlegges mer til det 
flott huset. Dette kan vi snakke om når vi skal 
oppsummere på fredag. Hilde (norsklærer).  
 
Engelsk: Her er du jo ikke ferdig enda, så jeg kommer 
tilbake med kommentarer etter innleveringsfristen Anne 
(engelsklærer) 

     
Bilde 1                                          Bilde 2 
 
Refleksjoner/Helhetsvurdering: Kommentar fra veileder: 
i og med at dette var det første store tingen vi bygde syns jeg vi 
gjorde det veldig bra. jeg er stor fornøyd med resultatet. gruppa 
gjennomførte alle oppgavene godt og vi ble ferdig først, og hadde 
veldig gode arbeidsmetoder. Samarbeidet i gruppa fungerte akkurat 
som det skulle og alle hjalp hverandre når de trengte hjelp. vi i 
gruppa fulgte alltid HMS reglene og brukte alltid hjelm og 
vernesko. Gruppa hadde veldig lite kapp igjen som viser at vi brukte 
materialene godt og økonomisk. Vi var den første gruppa som ble 
ferdig og hadde et fint resultat som er godt tidsbruk. 
 

 

Læring Dette har jeg lært : Kommentar fra veileder: 
jeg har lært det meste om bjelkelag, stendere, vegger, materialer, tak 
kledning, festemidler og mye mer. Jeg har også lært mange gode 
tommelfingeregler og teknikker som jeg kommer til å få mye brukt 
for. 

Hva med nøyaktighet?? -og hva er 'det meste'?? Fint om 
du skriver litt mer om dette. Ellers veldig bra! Hilde 

Dette må jeg lære mer om: Kommentar fra veileder: 
Iisolering og innvendige detaljer. Fint at du tenker over hva du trenger mer kunnskap om! 

Men du mener at du ikke trenger å lære mer om feks 
tak?? Si litt mer om hva du mener med innvendige 
detaljer. 30.11.  
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«Det er en glede å få jobbe med lærlinger. Samtidig stiller vi krav
ut fra Kunnskapsløftet. Underveis tar lærlinger bilder og legger ut 
på digitale læringsplattformer (nettsider). Slik styrer de selv en stor 
del av egen læringsprosess og underveisvurdering»
Trine Cathrine, daglig leder Bibbis frisør, Tønsberg
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7 Sluttvurdering

Sluttvurderingen skal gi informasjon om elevens/lærlingens/lærekandidatens kompe-
tanse ved avslutningen av opplæringen i faget. 

I skolen dokumenteres elevens sluttkompetanse gjennom standpunkt- og eksamens-
karakter på vitnemål eller kompetansebevis. Sluttvurderingen i bedriftsopplæringen 
dokumenteres med fag- eller svennebrev for lærlinger og kompetansebevis for 
bestått kompetanseprøve for lærekandidater. 

Kompetansebevis blir skrevet ut som dokumentasjon i videregående opplæring i 
de tilfellene der vilkårene for å få vitnemål eller fag- og svennebrev ikke er oppfylte. 
Kompetansebevis kan også skrives ut som dokumentasjon på gjennomgått opp-
læring i de tilfellene eleven eller lærlingen bare har fått opplæring i deler av et fag. 
Skolen har ansvaret for å skrive ut kompetansebevis og vitnemål for elevene, mens 
fylkes  kommunen har ansvaret for å skrive ut kompetansebevis til lærlingene og 
lære kandidatene. 

Som instruktør er du ikke direkte involvert i sluttvurderingen av fag- eller svenne-
prøven. Du kan imidlertid få spørsmål om sluttvurderingen fra lærlingen og bør 
der for kjenne til hvordan den gjennomføres. Det er også en fordel om lærlingene 
gjen nom lære tiden trener på oppgaver og vurderes på tilsvarende grunnlag som ved 
en fagprøve (se fagfilm nr 7). 

Det er prøvenemnda som foretar sluttvurderingen ved fag- og svenneprøver. Slutt-
vur deringen skal gi informasjon til arbeidslivet og samfunnet om den kompe tansen 
lærlingen har oppnådd i løpet av læretiden (se temahefte 7 om fag- og svenne prøver).
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«Den gode sirkel» og de mange ressurser  
i materiellet for fag- og yrkesopplæring

7

5

3

1

8

2

4

Å være 
lærebedrift 
- roller og
oppgaver

Fag- og
svenneprøve

Læreplanen
i bruk

Tilpasset
opplæring

Bedriften som
lærested

Veiledning 
til bruk av materiellet

Instruksjon
og

veiledning

Vurdering og 
dokumentasjon

Tema

Tema

Tema

Tema

Tem
a

Tema

Tema Tema
6

Fagfilm
4, 5, 7

Fagfilm
1, 3, 9

Fagfilm
3, 4, 6

Felles materiell for tema 1 til 7: 
Triggerfilm, temahefte, kurslederhefte, lydfil og huskekort.

Fagfilm
4, 5, 6, 7

Fagfilm
6, 7, 8

Introduksjonsfilmer
Fagfilm 1, 9

Fagfilm
1, 2, 4, 6
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Filmliste

Introduksjonsfilmer

• Proff fagopplæring – hvordan lærlingen kan bli en ressurs for bedriften

• Respekt og toleranse hos alle i bedriften

• Trygghet og mestring som likeverdig medarbeider

Fagfilmer

1. De første 14 dagene – om møtet mellom lærling og bedrift.

2. Lokal tilpasning og tilpasset opplæring – to sider av samme sak.

3. Hvordan skape et godt læringsmiljø?

4. Veiledning og vurdering underveis i læretiden.

5. Halvårsvurderingen.

6. Den gode samtalen. Kunsten å stille åpne spørsmål.

7. Fag- og svenneprøven. Veien mot mål.

8. Fag og svenneprøven. Gjennomføringen.

9. Samspillet skole-bedrift.

Triggerfilmer

• «Viktig at jeg er et godt forbilde»

• «HMS? Vi kaller det sunn fornuft»

• «Der er lov å gjøre feil, men…»

• «Alt dette papiret!»

• «Respekt for brukeren»

• «Ikke mitt bord»

• «Viktig å begrunne det vi gjør»

• «En god start»

• «Relevante oppgaver»

• «Arbeid? Nei, dette er en livsstil!»
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