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Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

1) Fagprøven skal normalt gjennomføres innenfor en tidsramme av 5 virkedager. 

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2) Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

 

Oppgaven tilpasses hver enkelt bedrift. Kandidaten skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og 

vurdere eget arbeid.  

 

Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger: 

Du skal utarbeide en skriftlig plan for gjennomføring av prøven. Denne skal inneholde plan for 
fremdrift og tidsbruk. Planen skal sendes prøvenemda elektronisk til avtalt tidspunkt på slutten av 

dag 1,  før gjennomføringsdelen starter. 

  

Gjennomføring av det faglige arbeidet: 

Du skal gjennomføre prøven ifølge planen din. Du skal prioritere HMS gjennom hele prøven. Dersom 

du under arbeidet må endre på planen, grunngir du dette i dokumentasjonen din. 

Dokumentasjon av eget prøvearbeid: 

Dokumentasjonsdelen må være skriftlig og skal leveres elektronisk. 

Vurdering av eget prøvearbeid: 

Du skal vurdere din egen gjennomføring ; Gikk prøven i henhold til satt plan? Er det noe du ville gjort 

annerledes? Hva er du spesielt fornøyd med? Egenvurderingen skal leveres som en del av 

dokumentasjonen. 

Eksempel på hva en oppgave kan inneholde: 

 

1. Kampanje fra A til Å  

2. Planlegge eget arbeid  

3. Lage en salgsfremmende eksponering/kampanje  

4. Forklare valg av produkter  

5. Mersalg, plassering/eksponering  

6. Kalkulasjon av kampanjeproduktene  

7. Budsjett for kampanjen (kvantitativt og kvalitativt)  

8. Bruk av kampanjemateriell  

 

3) Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                     



 

 

4) Vurderingskriterier og kjennetegn for oppgaven (vurderingsgrunnlaget): Læreplan i salgsfaget 

Vg3 / opplæring i bedrift (SLG3-01) (udir.no) 

Du vil bli vurdert etter kriteriene under: 

● Service og salg 
● Markedsføring 
● Økonomi (f.eks.bruttofortjeneste, mva og økonomiske nøkkeltall) og svinn 
● HMS, lover, regler, rettigheter og plikter 
● Fagforståelse og refleksjon 
● Selvstendighet og evne til problemløsning 
● Dokumentasjon og orden/struktur 

Bestått meget godt  Bestått  Ikke bestått  

Møter kunden og etablerer  
tillit på en særdeles 
tilfredsstillende måte.  
 

Møter kunden og etablerer 
tillit, er høflig og hyggelig og 
kjenner læreplanmålene. 
 

Kandidaten viser liten innsikt i 
forhold til hvor viktig 
høflighet og tillit er i yrket, 
samt liten eller ingen innsikt i 
læreplanens  
kompetansemål   

Kan begrunne sine valg på 
bakgrunn av læreplanen og 
sin kunnskap om bedriften, 
ser sammenhenger; gir en 
meget god salgsopplevelse og 
viser meget god evne til å 
avslutte et salg.  

Kan begrunne en del valg, 
men mangler iblant evnen til 
å se sammenhenger mellom 
fagområdene. Kan ha 
vanskelig for å avslutte et 
salg. 

Kan i liten eller ingen grad 
begrunne sine valg og klarer 
ikke å avdekke kundens 
behov og foreslå 
mersalgsprodukter; har 
manglende evne til å avslutte 
salg. 

Viser solid  
produktkunnskap og meget 
god evne til å avdekke 
kundens behov og foreslå 
link- produkter. Har solid 
bransjekunnskap og 
markedsfører bedriften på 
en utmerket måte.  

Har noe manglende produkt-
kunnskap og derav noe 
begrenset evne til å avdekke 
kundens behov. Kan bruke 
digitale oppslagsverk, 
kataloger, kolleger og annet 
for å innhente kunnskap. 
Begrenset evne til å foreslå 
link- produkter. 

Har manglende 
produktkunnskap Viser 
liten/ingen forståelse for 
viktigheten av mersalg og 
markedsfører ikke 
bedriftens produkter 
overfor kunden. 
Kandidaten har begrenset 
bransjekunnskap. 

Viser meget god forståelse 
for økonomi og ulike 
lønnsomhetsbegreper,  

Viser god forståelse for 
økonomi og de viktigste 
lønnsomhetsbegrepene  

Viser svak/dårlig kunnskap om 
økonomi og liten/ingen 
forståelse for 
lønnsomhetsbegrepene og 
svinn.  

Kjenner, forstår og følger 
prosedyrer for HMS, samt 
lover og regelverk som styrer 
rettigheter og plikter i 
arbeidslivet. 

Følger prosedyrer for HMS og 
kjenner til de viktigste lover 
og regelverket for rettigheter 
og plikter i arbeidslivet. 

Slurver med HMS og har liten 
kunnskap om lover og 
regelverk rundt rettigheter og 
plikter. 
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Kan reflektere over egen 
praksis og forstår faget på en 
slik måte at han/hun ser 
sammenhenger og kan bruke 
kunnskap fra flere 
fagområder; jobber 
selvstendig og har en svært 
god evne til problemløsning 

Mangler i blant oversikt, 
men kan bruke fagkunnskap 
bevisst i flere situasjoner. 
Viser god evne til selvstendig 
arbeid og finner stort sett 
gode løsninger. 

Viser kun delvis forståelse for 
faget og har ikke et bevisst 
forhold til fagkunnskap. Er 
uselvstendig og har liten evne 
til å finne gode løsninger. 

Har en god og utfyllende plan 
og annen dokumentasjon; 
bruker bedriftens 
internkontrollsystem bevisst 
og jobber strukturert og med 
god orden. 

Har en funksjonell plan og 
dokumenterer arbeidet 
tilfredsstillende; kjenner 
bedriftens interne 
dokumentasjonssystem og 
har en ok struktur og orden. 

Har en mangelfull plan og 
dokumenterer ikke 
tilfredsstillende, kjenner lite 
til bedriftens interne 
dokumentasjonssystem; er 
ustrukturert og har ikke 
tilstrekkelig god orden. 

 

6)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til fag- 
svenne- kompetanseprøven av prøvenemnda 

(SETT X) 

Oppgaven har blitt gjennomgått av 
prøvenemnda. Kandidaten har forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til oppgaven 

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

Kandidaten bekrefter på epost at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i henhold til vedlagt 

dokumentasjon 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke annet er avtalt 

Avsluttende 

vurdering 

Ikke bestått Bestått Bestått meget godt 

 Sted  Dato 

 


