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Gjennomføring av eksamen i norsk muntlig  

Privatister  
Utdanningsprogram:   
Studieforberedende Vg3 og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse  
  

Fagkode og fagnavn:  
NOR1213 Norsk muntlig  
NOR1233 Norsk muntlig Vg3 påbygg  

Type fag Fellesfag  

Oppgaveproduksjon:   
Eksaminator lager forslag til oppgaver. Skal 
samarbeide med sensor2 før ferdigstillelse av 
oppgavene.  

Eksamensordning:  
Forberedelse : 30 minutter  
Eksamen: inntil 30 minutter  

Hjelpemidler:   
Forberedelsesdelen: Alle hjelpemidler er tillatt (bøker, notater osv.) Ved muntlig og muntlig-praktisk 
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. 

Forberedelse:  
Privatisten får utdelt en oppgave med utgangspunkt i kompetansemålene for språk, en oppgave 
med utgangspunkt i kompetansemålene for litteratur, og skal forberede framlegg av 
fordypningsoppgaven sin.  
  
Eksaminasjon:  
Muntlig eksamen er tredelt:   

1. Språklig del  

2. Litterær del   

3. Framlegg av fordypningsoppgaven.  
Bruke ca 10 minutter på hver del.  
  
Både i del 1 og del 2 må privatisten trekke inn tekster som belyser tema.  Dette er viktig for at 
privatisten får vise bredden i sin kompetanse.  
Kandidaten skal legge fram refleksjoner rundt problemstillingen i fordypningsoppgaven sin  
  

Vurdering  
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen og vurderingsveiledningen.  
Vurderingen vil bygge på i hvilken grad du:  

• Viser innsikt i hva temaet går ut på  
• Velger ut relevante tekster og forfattere  
• Viser hvordan tekstene underbygger temaet  
• Viser evne til god muntlig presentasjon  
• Svarer riktig på spørsmål fra sensorene   

  

Sensur  
Karakter skal settes og gis etter endt eksaminasjon av hver privatist. Privatisten har krav på en kort 
begrunnelse for karakteren.  
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Vurderingsveiledning (generelle vurderingskriterier) for muntlig eksamen.  

Vurderingskriterier  
  

Lav kompetanse 
Karakter 2  

Middels kompetanse 
Karakter 3-4  

Høy kompetanse  
Karakter 5-6  

Perspektiv, 
kompleksitet,  
originalitet, kreativitet  
  

Tar stilling til 
problemstillinger på en  
enkel måte  
  

Tar stilling til 
problemstillinger på en 
måte som får frem noe  
kompleksitet i 
problemstillingen  

Tar stilling til 
problemstillinger på en 
måte som får frem stor 
grad av kompleksitet i 
problemstillingen  

Kunnskap  
  
  
  
  
  
  

Kan gjengi noe vesentlig 
av innholdet i enkle 
tekster.   
  
  
  

Kan gjengi det 
vesentlige av innholdet i 
middels krevende 
tekster.   
  
  
  

Kan gjengi på en presis 
og dekkende måte 
innholdet i tekster som  
er språklig og 
innholdsmessig 
krevende.   

Tekstforståelse  
  

Foretar en enkel 
analyse.  Gjør rede for  
noen sentrale  
virkemidler  
  

Foretar en middels 
krevende analyse, 
forstår delvis virkning av 
virkemidler  

Foretar en kompleks 
analyse, forstår flere 
nyanser av virkning av 
virkemidler  
  

Fagterminologi  Bruker noen 
grunnleggende 
begreper/relevant 
fagterminologi   

Bruker flere 
runnleggende 
begreper/relevant 
fagterminologi   

Behersker 
grunnleggende 
begreper/relevant 
fagterminologi   

Selvstendighet, innsikt  
  

Reflekterer ut fra noe 
personlig og velkjent, 
og perspektiv på verdier 
og aktualitet er  
snevert  

Reflekterer delvis ut fra 
noe overordnet. Har et 
visst perspektiv på 
verdier og aktualitet er 
snevert  
  

Reflekterer utelukkende 
ut fra noe overordnet. 
Verdier og aktualitet er 
plassert i et bredt 
perspektiv  

Bredde, relevans  
  

Noe relevant stoff, 
delvis styrt mot 
problemstillingen  

En del relevant stoff, 
delvis styrt mot 
problemstillingen  

Stoffet er relevant og 
styrt direkte mot 
problemstillingen  

Tekstforståelse  
  

Viser forståelse for de 
mest åpenbare 
konfliktene i teksten  

Viser bred forståelse for 
noen mer 
dypereliggende  
konflikter i teksten   
  

Viser høy innsikt når det 
gjelder dybde og 
kompleksitet  
konfliktstoffet i teksten   

Kunnskap  Viser enkle kunnskaper  
om språklige emner  
  

Viser noen 
grunnleggende  
kunnskaper om 
språklige emner  

Viser gode kunnskaper  
om språklige emner  
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Kildebruk  Finner frem til og 
bruker noen lett 
tilgjengelige kilder og 
har oppgitt kilder i 
kildeliste  
  

Finner frem til flere 
gode kilder og henviser 
til dem på en delvis 
riktig måte. Bruker 
kilder på en slik måte at 
det tilfører noen 
interessante aspekter 
til teksten.   

Kilder er synliggjort i 
teksten og det er 
henvist til dem på riktig 
måte. Bruker kilder på 
en slik måte at det 
tilfører mange 
interessante aspekter 
til teksten.   
  

Følgende kriterier vurderes i tillegg under den muntlig eksaminasjonen:   

Forhold til manus  
  

Viser i liten grad 
eierforhold til emnet og 
er nokså bundet av 
manus.   
  

Delvis uavhengig av 
manus.  

Er uavhengig av manus.  

Ordforråd, ordvalg  Viser språklig ufrihet.  
Er i stand til å  
kommunisere og gjøre 
seg forstått.   
  

Behersker et enkelt 
språk, uttrykker seg 
delvis lett og ledig.   
Behersker i varierende 
grad et riktig og presist 
ordforråd.   

Bruker språket på en 
lett og ledig måte, viser 
et eierforhold til emnet 
gjennom å bruke et 
eget språk. Behersker 
et riktig og presist 
ordforråd.   

Stemmebruk  
Tempo  
Øyekontakt  
Innlevelse  
  

Utnytter i liten grad 
variasjon i stemme og 
blikk som virkemidler, 
tempoet kan være for  
raskt slik at  
kommunikasjonen blir 
noe hemmet.   

Utnytter i noen grad 
tempo, variasjon i 
stemme og blikk som 
virkemidler, slik at det 
fremmer 
kommunikasjonen .  
  

Kommuniserer tydelig 
ved å bruke  et passe 
tempo, tydelig uttale, 
poengterer særlig 
viktige poeng ved hjelp 
av ulike virkemidler.  

Audiovisuelle  
hjelpemidler  
  

Bruker enkle 
audiovisuelle 
hjelpemidler som i liten 
grad fungerer som 
støtte for 
presentasjonen.  

Audiovisuelle 
virkemidler fungerer 
delvis som støtte for 
presentasjonen.  

Audiovisuelle 
virkemidler fungerer 
som en god støtte for 
presentasjonen.  

  

Karakteren 1: privatisten har svært lav kompetanse i faget   

  


