RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN I
MED2004 – MEDIER OG KOMMUNIKASJON
FOR ELEVER OG PRIVATISTER
2018
Utdanningsprogram: Medier og kommunikasjon/
Medieproduksjon
Fagkode: MED2004

Årstrinn: Vg2

Programområde: Medier og kommunikasjon/
Medieproduksjon
Felles programfag:
* Mediekommunikasjon (MED2001)
* Mediedesign og medieuttrykk (MED2002)
* Medieproduksjon (MED2003)
Forberedelsestid: 2 dager
Eksamenstiden er delt over 2 dager:
Eksamensdag 1: praktisk del – inntil 4,5 timer
Eksamensdag 2: muntlig høring – inntil 30
minutter.
Total eksamenstid – inntil 5 timer.

Skoler: Glemmen vgs og Mysen vgs
Oppgaveproduksjon: Faglærer
Faglærer og sensor skal være i dialog før eksamen og sensor skal godkjenne eksamensoppgaven
ca. 3 uker før eksamen starter.
Eksamensordning for kandidater:
Kandidatene får utlevert tema 5 virkedager før første forberedelsesdag. Dagen etter at kandidatene
har fått utlevert dette temaet, skal de gi tilbakemelding til skolen om hvilken plattform (mediekanal) de
velger til eksamen.
Forberedelsesdag 1:
Kandidatene møter på skolen til avtalt tid. Kandidatene får utlevert eksamensoppgaven.
Kompetansemålene som kandidatene skal prøves i står i eksamensoppgaven.
Alt råmateriale som brukes på forberedelsesdagene og på eksamensdagene, skal bli innhentet av
kandidatene i forberedelsesdag 1 og 2, og i eksamensdag 1 ved behov.
Kandidatene skal levere individuelle produkt etter endt praktisk eksamen. Noen plattformer åpner
likevel for felles innhenting av råmateriale under forberedelsesdag 1 og 2. Dette vil kandidatene få
informasjon om i eksamensoppgaven som blir utlevert på forberedelsesdag 1.

Forberedelsesdag 2:
De praktiske forberedelsene kandidatene har gjort på forberedelsesdag 1 og 2 skal innleveres ved
skoledagens slutt.
Arbeidet på forberedelsesdagene er ikke med i vurderingsgrunnlaget.
Eksamensdag 1: praktisk del – inntil 4,5 timer.
Kandidatene møter til avtalt tid på eksamensdag 1. Alle kandidatene arbeider individuelt på
eksamensdagen.
Både faglærer og sensor er til stede under den praktiske delen for å vurdere og observere. Faglærer
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og sensor kan stille kandidatene spørsmål underveis i den praktiske delen.
Alt skriftlig og praktisk arbeid på eksamensdagen skal innleveres.
Eksamensdag 2: muntlig høring – inntil 30 minutter.
Kandidatene møter til avtalt tid på eksamensdag 2. Kandidatene skal presentere og forsvare sin
praktiske oppgave på den muntlige høringen. Kandidatene har tilgang på arbeidet som ble innlevert
under den praktiske delen.
Både faglærer og sensor kan stille kandidatene spørsmål under den muntlige høringen.
Dersom kandidatene ikke får vist bredde i sin kompetanse i faget innenfor gitt tema/oppgave, kan det
også eksamineres i andre deler av læreplanen.
Det er en helhetsvurdering i faget på eksamensdagen som er grunnlaget for den endelige karakteren.
Ved tvil om karakter, vektlegges den muntlige delen.
Hjelpemidler:
Forberedelsestiden: Alle hjelpemidler er tillatt.
Eksamensdag 1 - praktisk del: Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt internett og andre verktøy som tillater
kommunikasjon. Det er ikke anledning til å kommunisere med andre kandidater. Ved behov for
innhenting av ekstra råmaterialer på eksamensdag 1, skal dette klareres med sensor.
Eksamensdag 2 – muntlig høring: Kandidatene kan ha med notatark som hjelpemiddel til den
muntlige høringen. Faglærer og sensor stiller med kandidatenes innleverte arbeid.
Veiledning:
Faglærer kan gi veiledning på forberedelsesdag 1 og 2, men det er ikke adgang til å gi undervisning.
Faglærer er også tilgjengelig på forberedelsesdag 1 og 2 og under den praktiske delen på
eksamensdagen for teknisk bistand.
Vurdering:
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen fra alle de felles programfagene.
Det er utarbeidet vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse til eksamensoppgaven. Disse
kriteriene og kjennetegnene følger med i eksamensoppgaven.
Sensur:
Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende. Kandidaten har krav
på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegn på måloppnåelse i faget.
Spesielle forhold:
Som sensorer kan det benyttes fagarbeidere fra arbeidslivet.
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 (MED2004) etter samme ordning som elevene.
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