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GJENNOMFØRING AV MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER OG NUS-ELEVER 
 
FAG: 

- KRO1006 kroppsøving Vg3 
 
Organisering 
Eksamensdag:  
Dag X.X.20XX   Sted:  
 
Tidsramme på eksamensdagen: 
Forberedelsesdel: 45 min  
Eksamensgjennomføring til sammen 45 min 
  Praktisk del ca. 30 min  

Muntlig del ca. 15 min  
 
Eksamensform: 
Muntlig-praktisk 
 
Forberedelsestid m/ tema:  

45 min. før eksamen 
- Kandidaten får informasjon om hvilke idrettsaktiviteter som er valgt. Kandidaten velger én 

idrettsaktivitet selv* innenfor skolens rammer, og en idrettsaktivitet bestemmes av skolen. 
Det blir utlevert oppgaver knyttet til trening og livsstil, og eller friluftsliv hun eller han kan få.  

- Kandidaten får informasjon om kjøreplan. 
- Muntlig del kan gjennomføres som en integrert del av aktivitetene eller i etterkant. 
- Oppvarming til aktivitetene inngår i forberedelsesdelen.  

 
 Kandidatene skal vise kompetanse i alle tre hovedområder:   

− Idrettsaktivitet  
− Friluftsliv 
− Trening og livsstil 

Eksamensgjennomføring:  
45 min.  
Praktisk del (ca. 30 min) kan ta for seg to av de tre hovedområdene. Kandidaten er i aktivitet. 
Muntlig del (ca. 15 min) inneholder utfyllende spørsmål til alle tre hovedområdene. Alle spørsmål er 
relatert til kompetansemål i læreplanen. 
  
Vurdering: 
Basert på en totalvurdering av måloppnåelse i eksamensgjennomføringen. 
 
Hjelpemiddel: 
Forberedelsesdel: Alle hjelpemidler er tillatt. 
Praktisk og muntlig del: Egne planer og notater fra forberedelsedelen er tillatt. 
 
*Kandidaten må gi beskjed til skolen om selvvalgt idrett innen én uke før eksamen. 



 

 
 
Kompetansemål etter Vg3, læreplan i kroppsøving:  
 
Idrettsaktivitet 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• vise kunnskapar og ulike ferdigheiter i idrett, dans og andre rørsleaktivitetar gjennom 
funksjonell deltaking i aktivitet, trening og spel 

• vurdere eigen kompetanse og korleis ein kan utvikle seg vidare i idrett, dans eller 
andre rørsleaktivitetar 

• drøfte korleis eiga utøving av fair play kan påverke andre i aktivitetar, trening og spel 

Friluftsliv 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• planleggje og gjennomføre og vurdere turopplegg ved bruk av kart og kompass og 
andre måtar å orientere seg på 

Trening og livsstil 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• praktisere og grunngje aktivitet og trening som er relevant for å fremje eiga helse og 
drøfte moglege uheldige sider ved trening 

• planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening som byggjer på grunnleggjande 
prinsipp for trening, og som er relevant for måla til eleven 

• gjere greie for samanhengar mellom regelmessig fysisk aktivitet, livsstil og helse, og 
kva det inneber å ta ansvar for eiga helse 

 
Kilde: https://www.udir.no/kl06/KRO1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-vg3 
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