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Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentas

jon 

2 dager 2 dager 1 dag 

 

2) Oppgavens innhold og omfang: Se eget ark 

3) Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                     

• Vurdere hvordan ulike bilder egner seg til bruk i utforming av medieprodukter 

• Forklare og ta hensyn til samspillet mellom estetikk, form, farge, bruksområde og 

budskap i arbeid med ideutvikling og komposisjon 

• Vurdere hvordan ulike lydelementer egner seg til bruk i utforming av 

medieprodukter 

4) Sett inn kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

• 1) Evne til å planlegge filmens innhold 

• 2)Evne til å lage en film som kommuniserer mot målgruppen(e) 

• 3) Evne til å organisere og gjennomføre gode intervjuer 

• 4) Evne til å skape gode bilder og bildeutsnitt  

• 5) Evne til å redigere med flyt og rytme hvor lyden også er informasjonsbærer 

• 6) Helhet 

5) Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier knyttet til 

oppgavens kompetansemål: 

Vurderings-

kriterier 

Måloppnåelse 

ved bestått 

meget godt 

Måloppnåelse 

ved bestått 

Måloppnåelse 

ved ikke bestått 

1)  

Evne til å 

planlegge 

innholdet 

Svært gode 

planlegging og 

har lagt inn 

buffersoner og 

plan B-er 

Gode 

planlegging, og 

eventualiteter 

går helt fint 

Tidsplanen fungerte 

dårlig, opptak ble 

utelatt eller 

dårligere pga 

manglende 



planlegging eller 

research. 

2)  

Lage film som 

kommuniserer 

mot 

målgruppen/ 

målgruppene  

 

Overraskende og 

svært gode grep 

for å 

kommunisere 

godt til 

målgruppen.  

Godt håndverk og 

målgruppe-

forståelse. 

Kandidaten har 

skaffet seg innsikt 

om målgruppen 

som brukes i 

filmen. 

Filmen fokuserer 

på uinteressante 

og/eller 

irrelevante 

temaer for 

målgruppen. 

Viser/omhandler 

bilder/lyd som 

målgruppen kan 

finne støtende.  

3) 

Evne til å 

organisere og 

gjennomføre 

gode intervjuer 

Svært god flyt og 

eller 

overraskende 

gode samtaler, 

dialog eller voice-

over 

Fin lyd og god 

flyt, dynamikk og 

klipperytme ved 

intervjuene  

Samtalene med 

intervjuobjektene 

virker usynkront, 

har ikke relevans, 

for lange pauser 

eller er uetisk.  

4) Bilder 

Utsnitt  

Svært gode bilder 

og utsnitt. 

 

Gode bilder og 

utsnitt. Stil, tone 

og/eller stemning 

skaper god 

helhet. 

Bildene er teknisk 

dårlige og/eller 

gir ikke bakgrunn 

for innholdet som 

skulle 

kommuniseres 

5) 

Flyt, rytme og lyd 

 

Svært god flyt og 

dynamikk i bilder 

og lyd-bilder. 

 

En god dynamikk 

hvor bilder og lyd 

utfyller underveis 

Bilder og innhold 

mangler rytme og 

sammenheng. 

Teknisk dårlig 

og/eller hakkete 

flyt/rytme/lyd.  

6) 

Helhet 

Filmen er svært 

god på en 

uforklarlig eller 

Filmen er god og 

viser godt  hva 

den skal formidle 

Filmen har en 

eller flere sider 

som ødelegger 



overraskende 

måte 

helhetsopplevels

en.  

 

6)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til 
fag- svenne- kompetanseprøven av 
prøvenemnda 

 

SETT X 

  

Oppgaven har blitt gjennomgått av 
prøvenemnda. Kandidaten har forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til 
oppgaven 

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

Kandidaten bekrefter på epost at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i henhold til vedlagt 

dokumentasjon, dersom det er søkt om tilrettelegging. 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted Dato 

     

 

 


