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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal oppgje forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og
annan litteratur. Viss du brukar utskrift eller sitat frå Internett,
skal du oppgje nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderinga

Når du løyser oppgåvene må du beskrive dei vala du tar og
grunngje dei. Du viser kompetansen din i faget ut frå
kompetansemåla i læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta
dine og forslaga dine til løysing på oppgåva
 Trekkje inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva
 Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine
 Meistre relevante grunnleggjande ferdigheiter
 Bruke eksempel der dette er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
formålstenleg og påliteleg måte
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Oppgåve
Du har ein draum om å bli den neste store filmskaparen i Noreg. Du får med deg to
andre personar som er like engasjerte som deg, til å lage ein kortfilm som skal
sendast inn til Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). Foreløpig er ikkje filmen
meir enn ein idé.

Svar på alle oppgåvene:
a) Skriv ein kort synopsis av kva filmen din handlar om.
b) Skriv ei A4-side av manuset ditt. Manuset skal setjast opp etter korrekt oppsett
og innehalde både beskrivingar og dialog. Du skal også lage storyboard ut av
det du har skrive.
c) Legg fram dine eigne refleksjonar rundt dei ulike produksjonsfasane og trekk
inn relevant fagkunnskap innan lyd, fotografiske verkemiddel og korleis tekst
også kan inkluderast i filmen din. Bruk dine eigne svar i oppgåve a) og b) som
utgangspunkt.

Eksamen

Side 3 av 6

Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderingen

Når du løser oppgavene må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse.
Du viser din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i
læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine
synspunkter og forslag til løsning på oppgaven
 Trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstillinger
 Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av dine faglige
valg
 Mestre relevante grunnleggende ferdigheter
 Bruke eksempler der dette er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte
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Oppgave
Du har en drøm om å bli den neste store filmskaperen i Norge. Du får med deg to
andre personer som er like engasjerte som deg, til å lage en kortfilm som skal
sendes inn til Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). Foreløpig er ikke filmen mer
enn en idé.

Besvar alle oppgavene:
a) Skriv en kort synopsis av hva filmen din handler om.
b) Skriv én A4-side av manuset ditt. Manuset skal settes opp etter korrekt
oppsett og inneholde både beskrivelser og dialog. Du skal også lage
storyboard ut av det du har skrevet.
c) Legg frem dine egne refleksjoner rundt de ulike produksjonsfasene og trekk
inn relevant fagkunnskap innen lyd, fotografiske virkemidler og hvordan tekst
også kan inkluderes i din film. Bruk dine egne besvarelser i oppgave a) og b)
som utgangspunkt.
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