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RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I DANS I PERSPEKTIV 1 OG 2 

ELEVER OG PRIVATISTER 2019 
 

Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Programområde: Dans 
 

Fagkode: DAN2007, DAN2009 Felles programfag 
 

Årstrinn: Vg2, Vg3 Forberedelsestid: 48 timer (2 virkedager) 
Eksamenstid: Inntil 45 minutter  
 

Oppgaveproduksjon elever: Faglærer/fagseksjon 
Oppgavene, vurderingskriterier og annen relevant informasjon skal være sensor i hende senest 1 uke 
før elevene får melding om trekk. Dokumentene sendes fra eksamensansvarlig ved skolen, normalt 
pr. brevpost. Faglærer og sensor skal være i dialog før eksamen, og sensor skal godkjenne 
oppgavene.   
 
Oppgaveproduksjon privatister: Eksaminator/fagseksjon       
                                   

Forberedelsesdelen: 
I forberedelsestiden får kandidatene utdelt tema for eksamen. Kompetansemålene som temaet 
dekker skal være oppgitt. Kandidatene forbereder en scenisk visning knyttet til temaet på inntil 15. 
minutter. Elever skal forberede en felles visning. Privatister skal forberede en individuell visning. 
Presentasjonen skal inneholde relevante sceniske virkemidler knyttet til oppgaven. Digitale 
hjelpemidler kan anvendes.  
 
Kandidatene har rett til veiledning av en faglærer innenfor ordinær skoletid på en av 
forberedelsesdagene. 
 

Eksamen: 
 
Del 1: Presentasjon av scenisk visning (inntil 15 minutter) 
 
Del 2: Individuell muntlig eksaminasjon (ca. 20 minutter) 
I denne delen prøves kandidaten i teoridelen av faget. Det tas utgangspunkt i den sceniske visningen. 
Dersom kandidaten ikke får vist bredde i sin kompetanse i faget innenfor gitt tema/oppgave, kan det 
også eksamineres i andre deler av læreplanen. 
 

Hjelpemidler: 
Alle hjelpemidler tillatt i forberedelsestiden. På eksamensdagen får kandidatene ha med seg 
nødvendig materiale til visningen. Den muntlige eksaminasjonen gjennomføres uten hjelpemidler. 
 

Vurdering: 
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for fagene. Karakteren skal fastsettes 
på individuelt grunnlag og skal være en helhetsvurdering av kandidatens kompetanse slik den 
kommer frem på eksamen. 
 
Fagseksjonen har utarbeidet felles vurderingskriterier/kjennetegn på måloppnåelse for muntlig-
praktisk eksamen i fagene. Disse skal deles ut til kandidatene sammen med oppgaven 48 timer før 
eksamen. 
 

Sensur: 
Karakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og skal være en helhetsvurdering av kandidatens 
kompetanse slik den kommer frem på eksamen.  Kandidaten har krav på begrunnelse for karakteren 
som er basert på vurderingskriterier/kjennetegn på måloppnåelse i fagene. 
 

Spesielt for privatister: 
Privatister må ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen for å få fagene godkjent. 
 

 


