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Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Informasjonsteknologi 1 
 

Privatister 
Utdanningsprogram:  
Studiespesialisering Realfag 

Fagkode og fagnavn: 
REA3014 Informasjonsteknologi 1 
 

Type fag 
Programfag 

Eksamensordning: 
Forberedelse: 45 minutter 
Eksamen: 45 minutter 

Hjelpemidler:  
Under forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt. Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen 
kan privat PC med åpent internett benyttes i forberedelsestiden. Dersom du tar notater på PC-
en i forberedelsestiden, kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du ikke 
bruke PC-en til noe annet enn å se på notatene dine. 
 
Privatisten må ha med egen pc med installert programvarene som er benyttet. 

 

Forberedelsedelen 
Privatisten får oppgave knyttet til innlevert produkt. Oppgaven er videreutvikling av innlevert 
produkt og kompetansemål knyttet til denne. 
 
Eksaminasjonen 
Innholdet bygger på det privatisten har gjort i forberedelsedelen og spørsmål knyttet opp mot 
dette og innlevert oppgave. 
 

Vurdering 
Se side 2. 

Sensur 
Karakter skal settes etter hver privatist og skal etter gis endt eksaminasjon. Privatisten har krav på 
begrunnelse for karakteren. 

Innlevering av ferdige produkter 
Privatisten må sende inn produkter som er laget før eksamen. Produktet består av: 

• En database 

• Et dynamisk nettsted  

«Dynamisk» betyr at nettstedet skal kunne koble seg til databasen. Du skal kunne hente ut, legge 

inn, slette og oppdatere data i databasen ved å bruke nettstedet. 

Det forventes at dette er produkter som privatisten har utviklet selv. Det anbefales å bruke 

læreplanens kompetansemål og vurderingskriteriene i arbeidet. Sammen med produktene skal 

privatisten sende med oversikt over programvarer som er brukt.    

Fristen for innsending av produktene er kl.  15.00, 1 uke før eksamensdato. Produktene sendes 

som vedlegg til e-post til oppmeldingsstedet. Du vil få beskjed om epostadressen du skal bruke   

OBS! Filene dine må pakkes til én komprimert fil (.zip eller. rar) som vedlegges e-posten. 

Produktene vil bli videresendt til eksaminator og sensor. 
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Vurderings- 
veiledning 

Under middels grad av 
måloppnåelse 
Karakteren 2 

Middels grad av 
måloppnåelse 

Karakteren 3 - 4 

Over middels grad av 
måloppnåelse 

Karakteren 5 - 6 

Digital 
samtid 

Gir noen eksempler på 
digitalt utstyr. 
 
 
 
Gir eksempler på noen 
utfordringer og muligheter 
den digitale verden kan 
skape for språklige og 
kulturelle minoriteter 
 
Sier noen om 
nødvendigheten av regelverk 
og etiske normer for bruk av 
informasjonsteknologi 
 
 
Sier noe om 
informasjonsteknologiens 
muligheter og konsekvenser  
 
Sier noe om hvilke 
standarder og prinsipper 
som muliggjør Internett 

Beskriver noen typer digitalt 
utstyr og gi en forklaring på 
hovedtrekk i virkemåten 
 
Gjøre rede for hvilke 
utfordringer og muligheter 
den digitale verden kan 
skape for språklige og 
kulturelle minoriteter 
 
Gjøre rede for og 
argumentere for 
nødvendigheten av regelverk 
og etiske normer for bruk av 
informasjonsteknologi 
 
Kjenner til 
informasjonsteknologiens 
muligheter og konsekvenser  
 
Gjør rede for hvilke 
standarder og prinsipper 
som muliggjør Internett 

Beskriver noen typer av 
digitalt utstyr og gi en god 
forklaring på hovedtrekkene i 
virkemåten 
 
Gjør godt rede for hvilke 
utfordringer og muligheter 
den digitale verden kan 
skape for språklige og 
kulturelle minoriteter  
 
Gjøre godt rede for og 
argumentere godt for 
nødvendigheten av regelverk 
og etiske normer for bruk av 
informasjonsteknologi 
 
Beskriver og drøfte 
informasjonsteknologiens 
muligheter og konsekvenser 
 
Gjør godt rede for hvilke 
standarder og prinsipper som 
muliggjør Internett 

 
Nettsteder 
og 
multimedia 

 
Lager en enkel plan for 
nettsteder som inneholder 
multimediekomponenter  
 
Lager et nettsted i henhold 
til planer og sier noe om krav 
til brukergrensesnitt er 
oppfylt 

 
Planlegge nettsteder som 
inneholder 
multimediekomponenter  
 
Utvikle nettsteder i henhold 
til planer og vurdere om krav 
til brukergrensesnitt er 
oppfylt  
 
 
 
 
Organiserer og begrunner 
filstrukturen for nettsteder 

 
Setter opp en god plan for 
nettsteder som inneholder 
multimediekomponenter  
 
Utvikler nettsteder i henhold 
til planer og vurdere om krav 
til brukergrensesnitt er 
oppfylt  
 
Redigerer nettsteder ved 
bruk av standardiserte 
oppmerkingsspråk  
 
Organiserer og begrunner 
filstrukturen for nettsteder  

Databaser Kjenner begrepene 
primærnøkkel, 
fremmednøkkel 
 
 
Utvikler en enkel datamodell 
ut fra problemstillinger 
 
 
Lager en enkel database 
 
 
Lager dynamiske nettsider 
som bruker en database 

Gjøre rede for begrepene 
primærnøkkel, 
fremmednøkkel og 
atomærkravet 
 
Utvikler datamodeller ut fra 
problemstillinger og 
begrunner valgene som er 
gjort 
 
Lager databaser i henhold til 
gitte datamodeller 
Lager dynamiske nettsider 
som bruker en database  

Ggjøre godt rede for 
begrepene primærnøkkel, 
fremmednøkkel og 
atomærkravet 
 
Utvikle normaliserte 
datamodeller ut fra 
problemstillinger og 
begrunne valgene som er 
gjort 
  
Lage databaser i henhold til 
gitte datamodeller  
Lager dynamiske nettsider 
som bruker en database ved 
hjelp av spørrespråk og 
programvare på tjener  


