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Opplæring i og vurdering av praktiske fag

Om bruken av Kompetanseboka som verktøy for lærling og faglig leder



• Innhold i våre kompetansebøker:
o Mål fra nasjonal læreplan

o Delmål definert lokalt 

o Oppgaver INGENTING

Svært vanskelig å forholde seg til for lærling og instruktør

• Innhold i mange andre Kompetansebøker:
o Mål OK

o Delmål OK

o Oppgaver BESKRIV – loggbok for praktisk opplæring + teorioppgaver

Tilsvarende opplegg for FFA ville gitt 121 skriftlige utgreiinger om jobben som fisker

Bakgrunn / situasjon



• Flink med ord?
o Er det nødvendig?

o Er det tilstrekkelig?

Er det evnen til å bruke ord som er garanti for å gjøre en god jobb?

• Hvem har registrert vellykkede brevkurs for disse ferdighetene
o Sykling? Rart at han tryna – han er jo usedvanlig god i balanseteori?

o Svømming? Gikk under etter 3. brev til tross for full score på innsendte oppgavesvar

Eller går det an å gjennomføre et fallskjermhopp LITT ?

Hva skal lærlingen/fagarbeideren beherske?



• Målet er Kompetanse
o Kunnskap (Knowledge)

o Ferdigheter (Skills)

o Forståelse / Holdninger (Understanding)

Hvordan kan hodet vite at hånden har gjort et godt arbeid?

Konsekvenser for

• Opplæring – må inneholde
o Kunnskap som prøves i praksis og blir til forståelse

o Praktisk øving – MYE praktisk øving – 10 000 timer for å bli god i noe?

o Formidling av verdier/holdninger

• Vurdering – må vurdere det som har fokus i opplæringa
o Kunnskap + ferdigheter + forståelse/holdninger

Hva er egenarten til praktiske fag?



• Samlet ei faggruppe: skipper + fabrikksjef + lærer/skipper

• Gjennomgått og «luket» i delmål

• Fastsatt 3 ulike oppgavetyper:
o Praktisk/muntlig

o Skriftlig

o Muntlig

• Laget oppgaver

• Beskrevet «hva som skal til …»

o Delmål

o Enkeltoppgaver

• Laget instruksjonsfilmer til bruken av kompetanseboka

• Søkt og fått godkjenning fra SDIR

Hvordan har vi arbeidet?







Praktisk vurdering

Beskrivelsene er ikke utfyllende, men er veiledende momenter som må settes inn i en konkret fagsammenheng.

Kjennetegn på måloppnåelse

Lav Middels Høy

Innhold Eleven kan 

- lese og forstå en tegning/arbeidsordre

- gjenkjenne og finne fram aktuelt 

verktøy/redskap 

- utføre grunnleggende 

arbeidsoperasjoner

- beskrive enkle sammenhenger

- kjenne til aktuelle HMS-regler

Eleven kan 

- arbeide ut fra en tegning/arbeidsordre

- velge og anvende aktuelt 

verktøy/redskap

- utføre sammensatte 

arbeidsoperasjoner

- forklare sammenhenger

- gjøre rede for arbeidsoperasjoner

- følge aktuelle HMS-regler

Eleven kan 

- planlegge ut fra en tegning/arbeidsordre

- vurdere og velge framgangsmåte og 

aktuelt verktøy/redskap

- planlegge og utføre sammensatte 

arbeidsoperasjoner

- ta hensyn til HMS-regler i planlegging 

og gjennomføring

- begrunne ulike valg av løsninger

- gjøre rede for konsekvenser av valg

Utførelse LAV grad av orden og struktur på 

arbeidsplassen og i det praktiske arbeidet

Nølende og usikker utføring av arbeidet

Avhengig av hyppig veiledning

MIDDELS grad av orden og struktur på 

arbeidsplassen og i det praktiske arbeidet

Noenlunde sikker utføring av arbeidet

Trenger noe veiledning

HØY grad av orden og struktur på 

arbeidsplassen og i det praktiske arbeidet

Sikker og god utføring av arbeidet

Arbeider uavhengig av veiledning



• Nytt innhold – 3 oppgavetyper:
o Praktisk muntlig Oppgaven utføres sammen med Instruktør/faglig leder og framgangsmåte forklares

underveis. Det er bare notering av utført oppgave med dato som føres inn i boka 

sammen med godkjenningen.

o Skriftlig Her skrives det inn et svar som godkjennes av faglig leder i etterkant.

o Muntlig Oppgaven forklares muntlig til Instruktør/faglig leder. Det er bare notering av utført 

oppgave med dato som føres inn i boka sammen med godkjenningen.

• Konsekvenser av nye oppgaver
o Samarbeid Krever tett samarbeid mellom instruktør/faglig leder og lærling. Gjennom 

instruksjon, observasjon og oppfølging skal instruktør/faglig leder følge lærlingen 

fram til at lærlingen behersker oppgaven med både kunnskap, forståelse og 

dyktighet. Når dette er oppnådd, kvitteres kompetansen ut i Kompetanseboka.

o Klarere oppgaver Oppgavetype og innhold er beskrevet

o Mindre skriving De fleste oppgavene er praktisk/muntlige eller muntlige

Kompetanseboka – Innhold









Fagområde Hjelpedokumenter

Fiske og fangst Ordbok for lærlinger på fartøy

Aktuell kunnskap til fagprøven

Kompetanseplattform ?

Andre ?

Neste??

Hjelpedokumenter

Fiske og Fangst - Kompetansebok/Kompetanseplattform FFA.docx






Fagområde Klar til bruk

Fiske og fangst oktober 2017

Produksjonsteknikk (Fabrikkreparatør) oktober 2017

Akvakultur utgangen av 2017 ?

Neste??

Instruktørkurs

Fokusere på opplæring og vurdering i praktiske fag

Tilbakemelding / justering

Skal Kompetanseboka bli et stadig bedre redskap, er vi avhengig av at de som bruker den melder 
tilbake og kommer med forslag til forbedringer!

Status Kompetanseboka fra MKS


