Eksamensinformasjon og
gjennomføring
Engelsk muntlig - fellesfag
Fag: Engelsk - Fellesfag
Utdanningsprogram: Alle
Fagkode:
• ENG1102 Vg1 Studiespesialiserende utdanningsprogram
• ENG1103 Vg2 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Gjelder: Elever og privatister.

Dato: 20.03.2017
Mars 2021
Denne oppgaven er redigert for nye gjeldende
retningslinjer. Vedrører frivillig presentasjon og
hjelpemidler. Endringer er markert med gult.

Ordinær eleveksamen og usatt eleveksamen
Usatt eleveksamen: Ordinær eleveksamen med gyldig dokumentert fravær.
I trekkfag skal eksamen trekkes på nytt.
Eksamensform:
Forberedelsesdel:

Individuell muntlig eksamen.
Eksamenstrekk blir kunngjort 48 timer før eksamen.
Dag 1:
Trekkfaget offentliggjøres. Dagen benyttes av elevene til å
forberede seg i hele læreplanen i faget. Elevene har selv
ansvaret for forberedelsen.
Dag 2:
Det er obligatorisk frammøte på skolen.
Kandidatene presenteres for en yrkesfaglig/programfaglig
vinklet problemstilling/tema som skal være grunnlag for
kandidatenes eventuelle presentasjon i eksamensdelen.
Det kan gis flere temaer eller problemstillinger som kandidatene
kan velge mellom.

Kandidatene kan få utdelt en lydfil (lyttetekst) som del av
forberedelsesgrunnlaget 24 timer før eksamen som kan inngå
som et element i eksamensdelen.
Hjelpemidler:
Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen.
Eksamensdel:

NYTT fra eksamen vår at presentasjon er frivillig for
eleven.
Eksamen gjennomføres enten etter modell 1 eller etter
modell 2.
Modell 1
Inntil 10 minutter:
Kandidatene kan presentere sitt helhetlige svar på yrkesfaglig/programfaglig vinklet problemstilling/tema fra
forberedelsestida. Fri presentasjon (gjerne digital
presentasjon/sammensatt tekst).
Inntil 10 minutter:
Utspørring/samtale med eksaminator i inntil 10 minutter med
bakgrunn i eventuell presentasjonen.
Inntil 10 minutter:
Kandidatene presenteres for enten en språklig/kulturell
oppgave (global English, tekst fra leseliste, film etc) eller
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samfunnsfaglig oppgave basert på et artefakt (bilde,
tekststykke, filmsnutt etc) som utgangspunkt for en samtale
med eksaminator som i størst mulig grad speiler kandidatens
samlede kompetanse.
Modell 2
Inntil 10 minutter:
Kandidaten kan presenterer sitt helhetlige svar på yrkesfaglig/programfaglig vinklet problem stilling/tema fra
forberedelsestida. Fri presentasjon (gjerne digital
presentasjon/sammensatt tekst).
Inntil 20 minutter:
Kandidaten inviteres til samtale hvor en tilstrekkelig bredde i
læreplanens kompetansemål legges til grunn (YF/SF relaterte
emner samt språk/samfunn/kultur). Samtalen skal springe ut
fra tema gitt i obligatorisk forberedelse på skolen dagen før
eksaminasjon.
Hjelpmidler ved begge modellene: Kandidatenes egne
notater inkludert relevante hjelpemidler for å holde
presentasjonen.
Vurdering:

Kandidatene vurderes helhetlig i forhold til grad av
måloppnåelse i de vedlagte vurderingskriteriene.

Annet:

Følgende skal være tilgjengelig for sensor 2 en uke før
eksamensdato:
1) Lokal læreplan
2) Vurderingsskjema for muntlig eksamen
3) Komplett oppgavesett

Det vises til følgende retningslinjer ved muntlig eksamen:
Nytt fra våreksamen 2021.
-

http://www.udir.no/eksamen-ogprover/eksamen/muntlig-eksamen/
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Privatisteksamen. Ny og særskilt eleveksamen.
Privatister: Kandidater som ikke er elev i faget.
Ny eksamen: Elever som ikke har bestått ordinær eleveksamen.
Særskilt eksamen: Elever som ikke har bestått standpunktkarakter
i faget og som ikke er trukket ut til eksamen i faget.
NB! Det er malen under som er hovedregelen, men eksamensskole, eller skoleeier,
kan bestemme at disse eksamenene skal organiseres som malen for ordinær eleveksamen når dette er hensiktsmessig for den totale eksamensavviklingen på
eksamensskolen elle fylket.
Eksamensform:

Individuell muntlig eksamen.

Forberedelsesdel:

Kandidatene får utlevert forberedelsesdel 30 minutter før
eksamen hvor kandidatene presenteres for en yrkesfaglig/programfaglig vinklet problemstilling/tema som skal
være grunnlag for elevens eventuelle presentasjon i
eksamensdelen.
Det kan gis flere temaer eller problemstillinger som kandidatene
kan velge mellom.

Kandidatene kan få utdelt en lydfil (lyttetekst) som del av
forberedelsesgrunnlaget som kan inngå som et element i
eksamensdelen.
Hjelpemidler:
Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen med
unntak av internett og andre hjelpemidler som tillater
kommunikasjon.
Eksamensdel:

NYTT fra eksamen vår at presentasjon er frivillig for
kandidaten.
Inntil 10 minutter:
Kandidatene kan presentere sitt helhetlige svar på yrkesfaglig/programfaglig vinklet problemstilling/tema fra
forberedelsestida. Fri presentasjon (gjerne digital
presentasjon/sammensatt tekst).
Inntil 10 minutter:
Utspørring/samtale med eksaminator med bakgrunn i
eventuell presentasjonen.
Inntil 10 minutter:
Kandidatene presenteres for enten en språklig/kulturell
oppgave (global English, tekst fra leseliste, film etc) eller
samfunnsfaglig oppgave basert på et artefakt (bilde,
tekststykke, filmsnutt etc) som utgangspunkt for en samtale
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med eksaminator som i størst mulig grad speiler kandidatens
samlede kompetanse.
Vurdering:

Kandidatene vurderes helhetlig i forhold til grad av
måloppnåelse i de vedlagte vurderingskriteriene.

Annet:

Følgende skal være tilgjengelig for sensor 2 en uke før
eksamensdato:
1) Vurderingsskjema for muntlig eksamen
2) Komplett oppgavesett

Det vises til følgende retningslinjer ved muntlig eksamen:
Nytt fra våreksamen 2021.
-

http://www.udir.no/eksamen-ogprover/eksamen/muntlig-eksamen/
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VURDERINGSKRITERIER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK ENG1102 og ENG1103
i HEDMERK FYLKESKOMMUNE
Ferdighet
Karakter 2 (og 1)
Karakter 3 og 4
Karakter 5 og 6
Lav måloppnåelse
Middels måloppnåelse
Høy måloppnåelse
Kandiaten gir en enkel
Kandidaten presenterer
Kandidaten
Muntlig
stoffet på en ganske
presenterer stoffet
kommunikasjon framstilling av stoff og tema
med tilfeldig struktur og
sjølstendig måte med god
med en
mindre klar sammenheng
struktur og klar
hensiktsmessig
sammenheng
struktur og viser
sjølstendighet og
kreativitet
Kandidaten bruker et enkelt
Kandidaten har et bra
Kandidaten snakker
ordforråd og behersker i
ordforråd som uttrykker det korrekt, variert og
noen grad korrekt
meste om det gitte tema og idiomatisk engelsk
språkføring, men det
har rimelig korrekt
sjøl om tilfeldige feil
forekommer en del feil i
språkføring med kun få feil
kan forekomme, og
syntaks og grammatikk
som ikke går utover
viser god
helheten
beherskelse av
språkets formverk
Kandidaten viser evne til å
Kandidaten deltar i spontan Kandidaten deltar i
kommunisere på engelsk,
diskusjon og svarer på en
spontan samtale og
men trenger å få en del
hensiktmessig måte, kan i
diskusjon på en
spørsmål for å fram
noen grad bruke et språk
svært god måte, kan
synspunkter og tanker. Hun
og ordforråd som er
tilpasse språkbruken
viser evne til å
tilpasset situasjonen og
til situasjonen, og
kommunisere på engelsk,
temaet, og artikulerer greit
artikulerer egne
men språket er bare til en
mest mindre utviklete
synspunkter, tanker
viss grad tilpasset
synspunkter, tanker og
og opplevelser på en
opplevelser
sjølstendig og
reflektert måte
Kandidaten bruker enkle
Kandidaten uttrykker seg
Kandidaten snakker
setninger og
med ganske god bruk av
med variert og
tekstsammenbindingsformer ulike setningsstrukturer og
målrettet bruk av
tekstbindinger
setningsstrukturer og
tekstbindingsformer
Kandidaten kan gjøre rede
Kandidaten kan diskutere
Kandidaten kan på
Kultur,
for og vise noe forståelse i
og til en viss grad
en sjølstendig og
samfunn og
analyse av film eller litterær
analysere film eller litterær
presis måte diskutere
litteratur
tekst
tekst
og analysere film
eller litterær tekst
Kandidaten kan på en enkel Kandidaten kan i noen grad Kandidaten kan gjøre
måte gjøre rede for, drøfte
gjøre rede for, drøfte og
rede for, drøfte og
og beskrive aspekter ved
beskrive aspekter ved
beskrive sjølstendig
kultur, samfunnsforhold,
kultur, samfunnsforhold,
og reflektert aspekter
media, historie, geografi
media, historie, geografi
ved kultur,
eller aktuelle tema i den
eller aktuelle tema i den
samfunnsforhold,
engelsksspråklige verden *
engelsksspråklige verden * media, historie,
geografi eller aktuelle
tema i den
engelsksspråklige
verden *
Kandidaten er i stand til å
Kandidaten er i stand
Språklig innsikt Kandidaten er i stand til å
uttrykke en viss innsikt i
uttrykke innsikt i egen
til å uttrykke meget
og
egen språklæring
læring
god innsikt i egen
refleksjon
språklæring
Kandidaten kan på en enkel Kandidaten kan i store
Kandidaten kan
måte beskrive noen
trekk beskrive sjangertrekk, sjølstendig og
sjangertrekk,
tekstsammenheng og
utfyllende beskrive
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tekstsammenheng og
språklige virkemidler i
relevante tekster

språklige virkemidler i
relevante tekster

sjangertrekk,
tekstsammenheng og
spåklige virkemidler i
relevante tekster

*Avhengig av læreplanens mål

Ferdighet
Muntlig kommunikasjon

Nivå

Kultur, samfunn og litteratur
Språklig innsikt og refleksjon
Helhetlig inntrykk og vurdering
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