Gjennomføring av muntlig eksamen i fremmedspråk
Privatister
Utdanningsprogram:
Studieforberedende
Fagkode og fagnavn:
Type fag
Gjelder for fremmedspråk uansett fagkode og
Fellesfag og programfag
nivå, som det er mulig å avlegge
privatisteksamen i
Eksamensordning:
Forberedelse : 30 minutter
Eksamen: 30 minutter
Hjelpemidler:
Forberedelsesdelen: Alle hjelpemidler er tillatt (bøker, notater osv.). Ved muntlig og muntligpraktisk eksamen kan privat PC med åpent internett benyttes i forberedelsestiden. Dersom du tar
notater på PC-en i forberedelsestiden, kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan
du ikke bruke PC-en til noe annet enn å se på notatene dine.
Eksamen kan gjennomføres med eller uten lytteprøve/ukjent tekst. Det varier fra språk til språk
Forberedelse med lytteprøve/ukjent tekst
Forberedelse uten lytteprøve/ukjent tekst
Når forberedelsestiden starter, får privatisten
Når forberedelsestiden starter, får privatisten
utdelt
utdelt
• lytteprøve/ukjent tekst
• oppgave/tekstmateriale til del II og III av
eksaminasjonen
• oppgave/tekstmateriale til del II og III av
eksaminasjonen
• notatark som kan tas med til
• notatark som kan tas med til
eksaminasjonen

eksaminasjonen
Eksaminasjon med lytteprøve/ukjent tekst
Eksamen er tredelt:
• Del I(ca. 10 min): Lytteprøve: privatisten
gjengir det han/hun har forstått .Følges
opp med samtale om temaet.
•

Del II og III (ca. 20 min. tils.): Samtale
om minst to ulike, sentrale emner fra
læreplanen. (Eks på temaer: geografi,
historie, kjente personer, dagligliv,
tradisjoner. Temaene hentes fra den
aktuelle læreplanens del «språk, kultur
og samfunn»).

Eksaminasjon uten lytteprøve/ukjent tekst
•

Del II og III (ca. 30 min. tils.): Samtale
om minst to ulike, sentrale emner fra
læreplanen. (Eks på temaer: geografi,
historie, kjente personer, dagligliv,
tradisjoner. Temaene hentes fra den
aktuelle læreplanens del «språk, kultur
og samfunn»). Kandidaten skal vise
forståelse for språket.

Spesielt for de ulike nivåene:
Nivå I
Del I (lytteprøven) kan besvares på norsk. Del II og III besvares på målspråket. Som utgangspunkt for
å besvare oppgavene i del II og III, kan kandidaten i tillegg til oppgaveformuleringen få utdelt noen
illustrasjoner i form av bilder, kart etc.
Nivå II
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Alle deler av eksamen besvares på målspråket. Som utgangspunkt for å besvare oppgavene i del II og
III kan kandidaten i tillegg til oppgaveformuleringen få utdelt noen illustrasjonskilder i form av
bilder, kart etc.
Nivå III
Alle deler av eksamen besvares på målspråket. Som utgangspunkt for å besvare oppgavene i del II
og III kan kandidaten i tillegg til oppgaveformuleringen få utdelt en kort tekst, evt. bilder, kart etc.

Vurdering
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen.
Generell vurderingsveiledning: se s. 3
Sensur
Karakter skal settes etter hver privatist og gis endt eksaminasjon. Privatisten har krav på
begrunnelse for karakteren.
Generelt:
Målene i læreplanen er utgangspunkt for prøving og vurdering. Eksamen skal sikre «bred» testing.
Lytteprøven/ukjent tekst bør ha et «tema» for å sikre dette, i tillegg til at sensorene samtaler med
privatisten om minimum to andre temaer .
Ved muntlig eksamen skal privatisten vise at hun/han kan:
- forstå innholdet i lengre skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangre
- delta i spontane samtaler om ulike temaer og emner
- presentere aktuelle og tverrfaglige emner muntlig
- gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner
- forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
- kommunisere med god uttale og intonasjon
- bruke ord, setningsoppbygging og tekstbindingsformer målrettet og variert
- velge og bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål situasjon og sjanger
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Vurderingsveiledning muntlig eksamen :
Lav kompetanse
Middels kompetanse
Karakteren 2
Karakteren 3-4
S
Gjelder hele
Gjelder hele
P
eksaminasjonen:
eksaminasjonen:
R
Du får kommunisert noe av
Du snakker med noe flyt og
Å
det du vil. Uttale og
sammenheng. Uttalen og
K
intonasjon med vekslende
intonasjonen er ikke preget
hell. Du mestrer få språklige av skjemmende feil. Du
strukturer og gjør mange
bruker noen
kommunikasjonsforstyrrend grunnleggende språklige
e feil. Du snakker for
strukturer riktig. Du gjør få
fort/sakte/høyt/lavt og
kommunikasjonsstrever med å tilpasse deg
forstyrrende feil. Du
kommunikasjonssituasjonen forsøker å tilpasse deg
og med å bruke
kommunikasjonssituasjone
hensiktsmessige tale- og
n og å avpasse tempo og
lyttestrategier.
volum. Du bruker noen
For lytteprøven spesielt:
hensiktsmessige tale- og
Viser noe forståelse for
lyttestrategier.
innholdet når du gjengir og i For lytteprøven spesielt:
samtale om teksten/temaet. Du viser god/noe forståelse
Kan besvare få spørsmål.
av innholdet når du gjengir
og i samtale om
teksten/temaet. Kan
besvare noen spørsmål
knyttet til teksten.
I
Har liten oversikt over
Har god oversikt over
N
stoffet og bidrar lite til flyt i
stoffet og sørger for svært
N
samtalen. Får orientert noe. god flyt i samtalen.
H
Informasjonen du
O
presenterer er relevant.
L
D

Høy kompetanse
Karakteren 5-6
Gjelder hele
eksaminasjonen:
Du snakker
sammenhengende med god
uttale og intonasjon. Du
bruker grunnleggende
språklige strukturer riktig.
Du tilpasser deg
kommunikasjonssituasjonen
og avpasser tempo og
volum. Bruker
hensiktsmessige tale- og
lyttestrategier.
For lytteprøven spesielt: Du
viser svært god forståelse av
innholdet når du gjengir og i
samtale om teksten/temaet.
Svarer godt på spørsmål.

Har svært god oversikt over
stoffet og sørger for svært
god flyt i samtalen.
Informasjonen du
presenterer er relevant.
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