RAMMEVERK FOR MUNTLIG EKSAMEN
For privatister i Troms og Finnmark fylkeskommune

Lokalt gitt eksamen i videregående opplæring i henhold til Forskrift til opplæringsloven § 3-30.
Fag:

ENG1102 Engelsk muntlig, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
ENG1103 Engelsk muntlig, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Gyldighet: Gjelder til 31.12.2021. Siste eksamen i gjeldende læreplan er høsten 2021. Ny læreplan
som innføres fra 1.8.2020 har første eksamen våren 2021. Dette rammeverket gjelder
altså ikke for ENG1007 eller ENG1009 som er de fagkodene som vil erstatte
ENG1002/ENG1102 og ENG1003/ENG1103.
Forberedelsestid: 30 minutter
Eksamenstid: Inntil 30 minutter
Eksamensform: Privatister må avlegg både skriftlig og muntlig eksamen (ENG1002 og ENG1102
eller ENG1003 og ENG1103). Karakterer oppnådd som privatist, kan forbedres
uavhengig av hverandre.
Forberedelse

Merknader

Kandidatene møter i eksamenslokalet til avtalt tid.
Kandidaten trekker eller får utdelt en problemstilling som blir
utgangspunkt for presentasjonen som kandidaten presenterer under
eksamineringen. Kompetansemål, vurderingskriterier/kjennetegn på
måloppnåelse (se mal) deles ut sammen med problemstilling.
Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon og bruk av
Internett.

Dette betyr at det ikke er
tillatt å ha med datamaskin
inn til forberedelsen.

Kandidaten får utdelt ett stemplet eller underskrevet A4-ark til egne
notater i forberedelsestiden. Disse notatene kan tas med til
eksaminasjonen.
Eksamen

Merknader

Eksamen er en faglig samtale med utgangspunkt i problemstillingen
fra forberedelsesdelen. Den faglige samtalen skal gi kandidaten
mulighet til å vise sin kompetanse i forhold til et bredt utvalg av
kompetansemålene i læreplanen for faget.

Eksamen må gjøres så
relevant som mulig for det
utdanningsprogrammet det
eksamineres i.

Eksaminasjonen skal inneholde:
• Presentasjon på inntil 10 minutter samt en samtale med
utgangspunkt i forberedelsesdelen.
• Samtale der alle kompetansemålene i læreplanen kan trekkes inn.
Ved eksamen kan kandidaten prøves i flere relevante deler av
læreplanen enn det som kan leses direkte ut av forberedelsesdelen.
Kandidaten skal ikke være kjent med hvilke spørsmål eller
problemstillinger som vil være gjenstand for samtale under
eksamineringen.

Praktisk informasjon:
Begge sensorene har ansvar for å lage problemstilling til forberedelsesdelen samt aktuelle spørsmål til
fagsamtalen. Disse må medbringes til eksamensstedet på papir. Eksamensoppgavene må være i
samsvar med gjeldende retningslinjer og rammeverk. Karakterlisten og en digital kopi av
eksamensoppgavene skal leveres til eksamensskolen, senest samme dag som eksamen. Ved uenighet
om vurdering og hva privatistene skal prøves/eksamineres i, er det sensor 2 som avgjør, jf. forskrift til
Opplæringslova § 3-30.
Fylkets mal for forberedelsesdel og eksamensoppgaver skal brukes.
http://ksysekstern.tromsfylke.no/docs/pub/dok03536.pdf

Spesielle forhold:
(ingen)

Side 2

Eksempel på kjennetegn på måloppnåelse
Det skal vere kjent for eleven hva som er målene for opplæringen, og hva som blir vektlagt i vurderingen av hennes eller hans kompetanse. Jfr. Forskrift til
opplæringsloven § 3-1. Før eksamen skal kjennetegn på måloppnåelse være kjent for kandidaten. Kandidatene har krav på en begrunnelse for karakteren.
Karakter skal settes på individuelt grunnlag. Sensorene kan bestemme når karakterene formidles til kandidatene.
Innholdet under karakteren 2, 4 og 6 fylles ut av sensorene.
VurderingsKarakter 2
kriterium
Svaret viser at
(kompetansemål)
kandidaten

Karakter 3

Karakter 4

Karakter 5

Karakter 6

Svaret viser at
kandidaten

Svaret viser at
kandidaten

Svaret viser at
kandidaten

Svaret viser at
kandidaten

har oppnådd
kunnskap og
ferdigheter i henhold
til kompetansemålene
som tilsvarer
karakteren 2.

har kunnskap og
ferdigheter i
henhold til
kompetansemålene
som tilsvarer
karakteren 4.

I tillegg har
kandidaten oppnådd
kunnskaper og
ferdigheter
tilsvarende karakteren
4 i henhold til noen av
kompetansemålene
(spesifiseres).

I tillegg har
kandidaten
oppnådd
kunnskaper og
ferdigheter
tilsvarende
karakteren 6 i
henhold til noen av
kompetansemålene
(spesifiseres).

Side 3

Kommentarer

