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            Tidligere Østfold 

 

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN I  
DESIGN OG HÅNDVERK (DHV1004) 

FOR PRIVATISTER 
2020 

 
 

Utdanningsprogram: Design og håndverk  Felles programfag: 
* Produksjon (DHV1001) 
* Kvalitet og dokumentasjon (DHV1002) 

Fagkode: DHV1004 

Årstrinn: Vg1 

Oppgaveproduksjon: 2 stk. faglærere på 
Glemmen videregående skole.  

Forberedelsestid: 45 minutter 
Eksamenstid: inntil 45 minutter 

Skoler: Glemmen vgs., Kalnes vgs. og Mysen vgs. 

Eksamensordning: 
 
Forberedelsestid – 45 minutter: 
Kandidatene møter i god tid før oppgitt tid. Kandidatene får utdelt et kompende i 
forberedelsestiden med forskjellige temaer. Kandidatene vil få spørsmål fra dette 
kompendiet i eksamenstiden. Kandidatene vil også få utdelt et tema til en praktisk oppgave 
som skal utføres i eksamenstiden. De aktuelle kompetansemålene fra læreplanen vil også 
bli utdelt til kandidatene i forberedelsestiden.  
 
Arbeidet i forberedelsestiden er ikke med i vurderingsgrunnlaget. 
 
 
Eksamenstiden – inntil 45 minutter: 
Eksaminator og 1. sensor skal spørre kandidatene om spørsmål fra kompendiet som har 
blitt utdelt i forberedelsestiden. Kandidatene utfører også den praktiske oppgaven.  
 
Dersom kandidatene ikke får vist bredde i sin kompetanse i programfagene innenfor gitt 
tema og praktisk oppgave, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen. 
 
Det er en helhetsvurdering av eksamenstiden som er grunnlaget for den endelige 
karakteren. 

  

Hjelpemidler: 
 
Forberedelsestiden: Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Unntak er internett og 
andre verktøy som tillater kommunikasjon. Kandidatene kan notere på kompendiet. 
 
Aktuelle lærebøker er følgende: 

- Design og håndverk, Grunnbok i formgivingsfag, Ådne Løvstad og Linda Strømme, 
Gyldendal norsk forlag AS 

- Impulser, Håndverk og designhistorie, Kirsten Røvig Håberg, Gyldendal norsk forlag 
AS. 

 
Eksamenstiden: Som hjelpemiddel kan kandidatene benytte kompendiet, med kandidatenes 
egne notater.  
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Vurdering: 
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen fra alle de felles 
programfagene.  
Det er utarbeidet kjennetegn på måloppnåelse. Disse kjennetegnene skal være kjent for 
kandidatene i god tid før eksamen.  
 

Sensur: 
Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende.  
Kandidatene har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegn på 
måloppnåelse og vurderingskriteriene til eksamensoppgaven. 
  

Spesielle forhold: 
Dersom det er behov for eksamensvakt i forberedelsestiden, må dette skaffes.  
 

Klageordning: 
Kandidatene kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet, jfr. 
forskrift til opplæringsloven § 5-11. Fristen for å klage er 10 dager fra man har fått oppgitt 
resultatet, jfr. forskrift til opplæringsloven § 5-5. 
 

Eksamensordning for privatister: 
Privatistene skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av de felles programfagene. I tillegg skal 
de gjennomføre en tverrfaglig praktisk eksamen (DHV1004).  
 

 


