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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Læreplanverket består av to deler:
 
	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring


2.      Læreplaner for videregående opplæring


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs I medier og kommunikasjon.


Læreplanen er utarbeidet av Læringssenteret og fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4. 
Læreplanen trer i kraft 01.08.01.
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1
Kapittel 1:	Generell informasjon

1.1	Innledning

Mediegrafiker, fotograf, webdesigner, illustratør, grafisk designer, journalist, animatør, multimediadesigner og reklameprodusent er noen yrker denne utdanningen kan føre til. Også innenfor video-, fjernsyns- og radioproduksjon vil det være ulike  jobbmuligheter. I tillegg vil det sannsynligvis utvikles nye medie-arbeidsområder som et resultat av samtidens digitale konvergens. Elever med bakgrunn fra studieretning for medier og kommunikasjon har mulighet for å være med på å skape og ta del i  morgendagens yrker, kanaler og produkter.

I dagens samfunn spiller medier en sentral rolle som redskap for formidling av informasjon 
og kunnskap. Mediene gir oss også underholdning og opplevelse, og de påvirker i økende
grad våre verdinormer, holdninger, tenkemåter og handlinger. Mediebransjene representerer
en stor og viktig næring med en mengde arbeidsplasser innen for eksempel aviser og forlag, radio og tv, foto-, grafiske-, internett- og multimedia-, reklame-, kommunikasjons- og  designvirksomheter.

Fra oppfinnelsen av boktrykkerkunsten og fotografiske teknikker, via utbredelsen av radio og TV fram til nettbasert kommunikasjon, har mediene endret og utviklet sin form og funksjon.
Boktrykkerkunsten som teknologi gjorde det mulig å spre kunnskap som tidligere var
forbeholdt de få i samfunnet. I dag påvirkes vi av stadig flere og kraftfulle medier og
kommunikasjonskanaler, der digital teknologi øker tilfanget av informasjon, opphever
grenser og skaper nye produkter på tvers av de tradisjonelle.

Det stilles nye krav til yrkesutøvernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, samtidig som en del grunnleggende prinsipper forblir uendret. Derfor har studieretningen både et yrkesfaglig og et allmenndannende siktemål.

VK I medier og kommunikasjon bygger på grunnkurs medier og kommunikasjon men gir dypere kunnskaper og ferdigheter i fagene. Det forbereder for et arbeidsliv med medier og kommunikasjon i forskjellige uttrykksformer representert ved tekst, bilde og lyd.

VK I er bygget opp av felles allmenne fag, fire studieretningsfag og gir rom for en individuell fagfordypning ved et medieprosjekt. Det faglige innholdet er sammensatt slik at elevene får et bredt utgangspunkt for videre utdannings- eller yrkesvalg.

Mediekommunikasjon, individ og samfunn
omhandler medienes samfunnsrolle, vurdering og analyse av medieprodukter, ulike kommunikasjonsformer samt medieetikk. Innholdet i VKI bygger på grunnkurset men går dypere i kunnskap og ferdigheter i faget.

Mediedesign
omhandler i hovedsak idé, form, uttrykk og funksjon knyttet til kommunikasjon gjennom tekst, lyd og bilde. Faget inneholder også design av multimedieprodukter, interaktive medier og animasjon. Innholdet i VKI bygger på grunnkurset, men går dypere i kunnskap og ferdigheter.
 
Medieproduksjon
omhandler i hovedsak bruk av digitale verktøy, planlegging og gjennomføring av 
tekst-, bilde- og lydproduksjoner for trykte og elektroniske medier. Faget inneholder også kunnskap om produksjon av multimedieprodukter, interaktive medier og animasjon. Innholdet i VKI bygger på grunnkurset men går dypere i kunnskap og ferdigheter i faget.

Uttrykkshistorie
med hovedvekt på de siste par hundre år, omhandler særtrekk ved forskjellige epoker slik de kommer til uttrykk i ulike medier.

Prosjektarbeid
gir rom for individuell fordypning innenfor et eller flere av studieretningens fag. Her gis eleven mulighet å velge sitt eget kunnskapsområde og innenfor dette gjennomføre et målrettet arbeid fra idé til ferdig produkt.
 
1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn på videregående kurs I medier og kommunikasjon må søkeren normalt ha bestått grunnkurs medier og kommunikasjon eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I medier og kommunikasjon er normalt 1-årig. 

1.4	Innhold

Videregående kurs I medier og kommunikasjon består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling. 

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1). 

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videregående opplæring.
Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.
Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter reglene i forskrift til opplæringslova.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullførte moduler, fag eller deler av fag. 

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:



Årstimer
Norsk
523
Engelsk
187
Samfunnslære
75
Nyere historie
150
Matematikk
187
Naturfag
187
Til sammen
1309


Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet opplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging. 
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 1122 årstimer.

I studieretning medier og kommunikasjon kan man oppnå studiekompetanse gjennom videregående kurs II medier og kommunikasjon. Dette kurset har opptak fra videregående kurs I medier og kommunikasjon i studieretningen.
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne planlegge, produsere og vurdere ulike medieprodukter

	kunne utvikle kritisk evne gjennom analyse, refleksjon, kunne dokumentere egen faglig utvikling og ta ansvar for egen læring

	kunne formidle et budskap

	ha kunnskap om bruk av ulike virkemidler og komposisjonsprinsipper

	ha kjennskap til ny teknologi, teknikker og produksjonsprosesser ved framstilling av medieprodukter

	kunne planlegge og gjennomføre en prosess fra idé til produkt alene eller sammen med andre

	kunne forklare hvordan de ulike mediene kan påvirke folks oppfatning av seg selv og
 virkeligheten
	   kunne forklare hvordan medier kan påvirke folks oppfatning og holdninger til andre

         mennesker, grupper og folkeslag

	kjenne til de viktigste lover og forskrifter som regulerer medienes virksomhet

	kjenne til og reflektere over mediebransjens etiske normer

	kjenne mediers ulike bruksområder

	ha kjennskap til yrkesfunksjoner i ulike medier

	kunne bruke grunnleggende fagterminologi

	utvikle sine kreative evner ved å framstille og vurdere egne produkter

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	kunne arbeide på en ergonomisk riktig måte

	kunne vedlikeholde og ta vare på redskap og utstyr

	forstå verdien av kreativitet og estetisk virksomhet som allmenndannende faktorer

·	   kunne ta hensyn til faktorer som påvirker det indre og ytre miljø

2.2 Mediekommunikasjon, individ og samfunn
 
Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne vurdere medienes roller i samfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal
1a 	kunne forklare på hvilke måter mediene har makt i samfunnet

1b	kjenne til forskjellene mellom public service- og kommersiell radio og TV

1c 	kunne gjøre greie for hvordan nyheter velges ut - av hvem - og hva det er som skaper
	informasjonsskjevheter i Norge og i forholdet nord-sør 

1d 	ha innsikt i utviklingen av informasjonstjenester og medierådgivning
	og den maktforskyvningen som følger av dette

1e	kjenne til de viktigste trekkene ved medienes rolle som økonomisk aktør i samfunnet

1f	kjenne til økonomiske særordninger for ulike medier

1g	kunne vurdere konsentrasjonstendenser på eiersiden i mediene - nasjonalt og
	internasjonalt

1h	kjenne til forskjellige teorier om hvordan mediene påvirker enkeltmennesker og
	grupper av mennesker, og kunne drøfte muligheter og begrensninger ved de mest
	sentrale forskningstradisjonene 




Mål 2
Elevene skal  kunne vurdere andres og egne medieprodukter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a 	kunne anvende kildekritikk

2b	kunne vurdere kildebruk ut fra hvem som kommer til orde i mediene
	
2c	ha innsikt i annonsørenes makt og hensikter

2d	kunne vurdere mediebudskap når teknologien gjør det mulig å manipulere tekst, lyd og bilder





Mål 3
Elevene skal kunne arbeide med ulike former for kommunikasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a 	kunne bruke referatjournalistikk og undersøkende journalistikk
	i egne arbeider

3b 	kunne arbeide i forskjellige journalistiske sjangrer i ulike medier

3c 	kunne arbeide i forskjellige sjangrer innenfor markedskommunikasjon i ulike medier

3d	kunne skrive tekster som er tilpasset målgruppe og produkt

3e	kunne bruke dramaturgiske modeller i egne arbeider

3f	kunne bruke forskjellige presentasjonsformer i trykte og elektroniske
	medier

3g	kunne bruke bilde som kommunikasjonsmiddel

3h	ha innsikt i ulike faktorer som er virksomme i reklame





Mål 4
Elevene skal kunne gjøre rede for etiske problemstillinger knyttet til medienes virksomhet.

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha innsikt i gjeldende lover og forskrifter som regulerer ulike mediers virksomhet

4b	kunne gjøre rede for pressens etiske regelverk
	
4c	kjenne regelverk om opphavsrett






Mål 5
Elevene skal  kunne analysere medieprodukter ut fra forskjellige fokus, 
og ut fra kjennskap til hovedtrekkene i de ulike medienes historie

Hovedmomenter
Elevene skal

5a 	kunne gjennomføre en formanalyse av egne og andres medieprodukt

5b	kunne gjennomføre en innholdsanalyse av egne og andres medieprodukt 

5c	kjenne hovedtrekkene i de ulike medienes historie

5d	kjenne hovedtrekkene i markedskommunikasjonens historie





2.3 Mediedesign
 
Mål 1
Elevene skal kunne arbeide strukturert med ideutvikling og komposisjon av typografi,
stillbilder, levende bilder, lyd og farger

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne innhente informasjon for design av medieprodukter

1b	kunne bearbeide, vurdere og velge ut ideer underveis i prosessen

1c 	kunne vurdere og justere produktet

1d	kunne presentere ideutvikling, arbeidsprosess og et ferdig medieprodukt

1e	kunne bruke ulike komposisjonsprinsipper

1f	kunne bruke ulike fargekontraster

1g	kunne bruke ulike formkontraster

1h	kunne bruke fargesymbolikk

1i	kunne anvende stilisering og abstrahering

1j	kunne bruke foto som grunnlag for skisse- og idéutvikling

1k	kjenne til tradisjonelle illustrasjonsteknikker  



Mål 2
Elevene skal kunne bruke typografi i elektroniske og trykte medier

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne velge og bruke typografi som passer til budskap, uttrykk og layout

2b	kunne bruke typografiske prinsipper for å oppnå god lesbarhet

2c	kunne bruke typografi for å strukturere et budskap

2d	kunne bruke typografiske prinsipper for skriftblanding

2e	kunne bruke typografi som selvstendig komposisjon



Mål 3
Elevene skal kunne utforme bilder i ulike teknikker til bruk i elektroniske og trykte medier

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke fotografiske virkemidler, som lys, brennvidde, perspektiv og opptaks- 	materiale for å forsterke bildeuttrykk

3b	ha kunnskaper om ulike produksjonsteknikker for fremstilling av stillbilder og levende bilder

3c	kunne bruke dramaturgi i bildefortelling

3d	kunne bruke ulike prinsipper for komposisjon og redigering av stillbilder og levende bilder

3e	kunne animere objekter på ulike måter

3f	kunne tilpasse designet av stillbilder og levende bilder til et visningsmedium




Mål 4
Elevene skal kunne arbeide med lyd som eget uttrykk og som element i en helhet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne bruke lyd som effekt- og atmosfæreskapende virkemiddel

4b	kjenne til de grunnleggende forskjellene mellom analog og digital lyd

4c	kunne balansere de ulike delene av et lydbilde for å oppnå god hørbarhet

4d	kunne arbeide innenfor de vanligste radiosjangre og formater

4e	kunne velge lyd ut fra ønsket uttrykk

4f	kunne tilpasse stemmebruk og  musikk til ulike formater




Mål 5
Elevene skal kunne utforme multimedieprodukter

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne bruke samspillet mellom innhold, form, struktur og funksjon i utforming av multimedieproduksjoner

5b	skal kunne bruke tekst, lyd, farge, stillbilder, levende bilder, animasjoner og interaktive elementer for å skape funksjonelle mediebudskap












2.4 Medieproduksjon
 

Mål 1 
Elevene skal  kunne bruke relevant teknologi for produksjon av ulike medieprodukter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke databaseteknologi for elektronisk og trykt publisering
 
1b	kjenne til anvendelsesområder for vektor- og bitmap-grafikk

1c	kunne bruke hensiktsmessige filformater, oppløsning og komprimering 

1d	kunne bruke additiv og subtraktiv fargeblanding i elektroniske og trykte medier

1e	kunne ta hensyn til de krav som stilles ved overføring av original- materiale til digital eller trykt publisering




Mål 2
Elevene skal kunne planlegge, bearbeide og sluttføre tekstproduksjoner til bruk i ulike medier

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne gjennomføre effektiv research ved bruk av bibliotek, databaser og andre kilder

2b	kunne lage journalistiske tekster

2c	kunne lage informasjons- og reklametekster

2d	kunne bruke profesjonelle sideombrekkingsprogram

2e	kunne legge til rette for rasjonell produksjon gjennom hensiktsmessig bruk av maler










Mål 3
Elevene skal kunne planlegge, bearbeide og sluttføre ulike stillbildeprodukter

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke egnet utstyr til framstilling av bilder og velge dette ut fra oppgavens art

3b	kunne bruke fotografisk lysutstyr og kontrollere dette i forhold til oppgavens art

3c	kunne gjøre opptak både i studio og på location

3d	kunne styre kontrastomfanget i bilde

3e	kunne bruke digital bildebehandling


Mål 4
Elevene skal kunne planlegge og lage ulike produkter innenfor levende bilder
og multimedia

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne lage produkter innenfor fakta, fiksjon, faksjon og reklame

4b	kunne gjøre opptak både i studio og på location

4c	kunne lage interaktive produkter

4d	kunne bruke ulike animasjonsteknikker



Mål 5
Elevene skal kunne planlegge og lage lydproduksjoner til bruk i ulike medier

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne bruke de vanligste opptaks- og redigeringsteknikker for lyd

5b	kunne gjøre opptak både i studio og på location

5c	kunne sette sammen et radioprogram

5d	kunne lage en musikkproduksjon med flere kilder

5e	kunne lage lydproduksjoner til multimedia


Mål 6
Elevene skal kunne kvalitetssikre prosess, produkt og miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne planlegge en arbeidsprosess og utarbeide framdriftsplan

6b	kunne tilpasse arbeidsomfang til deadline

6c	kunne utarbeide enkelt budsjett for produksjonen

6d	kunne anvende aktuell teknologi til kvalitetssikring 

6e	kunne tilrettelegge arbeidsplassen etter ergonomiske prinsipper og kunne arbeide på en ergonomisk riktig måte

6f	kunne ta hensyn til faktorer som påvirker indre og ytre miljø






2.5 Uttrykkshistorie
 
Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om særtrekk ved forskjellige historiske epoker – med hovedvekten på de siste par hundre år - slik de kommer til uttrykk i ulike medier, og kunne bruke slike særtrekk i egne medieprodukter. 


Hovedmomenter
Elevene skal

1a		ha innsikt i hvordan materielle, politiske, filosofiske, religiøse og andre forhold på et gitt historisk tidspunkt henger  sammen med periodens uttrykk

1b		kjenne det utvidete tekstbegrepet og kunne påvise hvordan det eksisterer et 
		uttrykksfellesskap mellom ulike uttrykksproduserende disipliner som for eksempel 
		bildekunst, skulptur, arkitektur, musikk, litteratur, teater, film, grafisk formgiving og 
		annen formgiving

1c		kunne gjøre greie for hvordan teknologiutviklingen påvirker uttrykket




2.6	Prosjektarbeid


Mål 1
Elevene skal kunne gjennomføre et fordypningsarbeid med tilknytning til ett eller flere lærefag eller yrker som opplæringen kan føre fram til. Arbeidet skal skje i samarbeid med lokalt arbeidsliv, der det er mulig 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	lage plan for arbeidet 

1b	kunne vise hvordan ett eller flere studieretningsfag anvendes i arbeidet 

1c	kunne vurdere arbeidet mht prosess, produkt og egen innsats

1d	presentere og vurdere resultatet av arbeidet



















Kapittel 3:	Vurdering

3.1 Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

·	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 
	læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
·	å veilede, motivere og utvikle eleven
·	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
·	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om 
hvilken kompetanse eleven har oppnådd
 
3.2	Hva skal vurderes?

	·	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

	·	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.
	·	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	·	Vurdering underveis.
	·	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.




3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




Vedlegg 1
1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I medier og kommunikasjon
Felles allmenne fag
Årstimer
Norsk
75
Engelsk
75
Samfunnslære
75
Kroppsøving
75


Studieretningsfag

Mediekommunikasjon, individ og samfunn
           187
Mediedesign
           259
Medieproduksjon
           226
Uttrykkshistorie
            75
Prosjektarbeid
           187


Valgfag
            75


Til sammen
1309    

1.2	Moduler i videregående kurs I medier og kommunikasjon
 
Fag
Moduler
Årstimer
Mediekommunikasjon, individ og samfunn
Modul 1:  Mål 1og 4
Modul 2:  Mål 2, 3 og 5
75
112
Mediedesign *

Modul 3:  Mål 2 og 3
Modul 4:  Mål 4 og 5
170
89
Medieproduksjon **

Modul 5:  Mål 2 og 3
Modul 6:  Mål 4 og 5
113
113
Uttrykkshistorie
Modul 7:  Mål 1
75
Prosjektarbeid   

187
*	Mål 1 i mediedesign integreres i modul 3 og 4
**	Mål 1 og 6 i medieproduksjon integreres i modul 5 og 6


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*

1	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.

2	Samiske elever har individuell rett til opplæring i samisk jf Opplæringslova §6-3
Vedlegg 2

Vurdering i videregående kurs I medier og kommunikasjon.

Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i alle fag.

Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.

Elevenes arbeidsprosesser og arbeidsprodukter gjennom året dokumenteres i en arbeidsmappe. Dokumentasjon fra denne mappen skal utgjøre en del av grunnlaget for termin- og standpunktkarakterene.


Eksamen i studieretningsfag

Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen. Eksamen er lokalt gitt etter sentrale retningslinjer.


Eksamen i allmenne fag

Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne fag.	
		

Eksamensform
I studieretningsfag:
Eksamen skal være individuell og muntlig. Eksamen består av en forberedelsesdel og en individuell muntlig del. I forberedelsesdelen samler eleven ett eller flere arbeider fra sin egen arbeidsmappe i en sluttmappe og utarbeider et oppsummeringsnotat for eget bruk under selve eksamen.  Elevens presentasjon av arbeider fra sluttmappen skal brukes som utgangspunkt for den muntlige eksamen. 


I felles allmenne fag: Se læreplanen for det enkelte fag

Privatisteksamen

Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

 


