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Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 

Privatister 

Utdanningsprogram:  
Studiespesialisering Realfag 

Fagkode og fagnavn: 
REA3018 Teknologi og forskningslære 1 

Type fag 
Programfag 

Eksamensordning: 
Forberedelse : 45 minutter 
Eksamen: 45 minutter 

Hjelpemidler:  
I forberedelsestiden 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. 

 

Eksamen består av en forberedelsedel på inntil 45 minutter, og en eksaminasjonsdel på ca. 45 min.  
Forberedelsedelen 
Privatisten får oppgave knyttet til innlevert dokumentasjon. (Under forutsetning av at innlevert 
dokumentasjon er dekkende for læreplanmålene.) 
Eksaminasjonen 
Innholdet bygger på det privatisten har gjort i forberedelsedelen. I tillegg vil eksaminasjonen også 
inneholde en praktisk del og en uforberedt teoretisk del. Privatisten må ha med egen pc med 
installert programvarene som er benyttet. 

Vurdering 
Se "Læreplanens kompetansemål og Vurderingskriterier", side 2-6 i dette dokumentet. 

Sensur 
Karakter skal settes etter hver privatist. Privatisten har krav på en begrunnelse for karakteren. 

Spesielle forhold 
Privatisten må 2 uker før eksamen levere dokumentasjon som viser hvordan man har arbeidet 
med følgende kompetansemål i læreplanen: 

• dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av 
målinger og enkle beregninger 

• planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, 
luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø 

• kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon 

•  dokumentere og presentere designprosesser fra idé til ferdig produkt 
 

Denne innsendingen må også inneholde   

• oversikt over programvare som er brukt for å nå de ulike læreplanmål  

• litteraturliste 

  

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Eksamen/Hjelpemidler%20til%20M-MP%20eksamen%20for%20privatister.pdf
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TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 1 
Læreplanens kompetansemål og vurderingskriterier 
 

  

Kompetansemål 

Design og produktutvikling: 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

Kompetansemål Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse 

Gjøre rede for funksjonen til 
vanlige komponenter i 
elektroniske kretser og 
gjenkjenne komponentene i en 
krets 
  

Har dårlig eller ingen plan for 
arbeidet og mangelfulle kjennskap 
til komponenter. Ferdig produkt har 
betydelige funksjonsfeil.  

Har til en viss grad planlagt arbeidet 
og laget arbeidstegninger. Kjenner 
komponentene. Ferdig produkt har 
den tiltenkte funksjonen, med ingen 
eller ubetydelige feil. 

Planlegger godt og har gode 
arbeidstegninger.  Kan bruke 
komponenter mer fritt. Ferdig produkt 
har god funksjon. 

Lage elektroniske kretser ved å 
lodde komponenter og simulere 
og teste kretsene 
Forme og utvikle produkter som 
har en definert funksjon og 
inneholder elektronikk 

Kan i liten grad begrunne og ser i 
svært liten grad relevante 
sammenhenger.  Kan med noe hjelp 
bruke komponenter og utforme 
produkter som inneholder 
elektronikk 

Kan i noen grad begrunne og viser en 
viss evne til selvstendig, tankemåte. 
Ser i noen grad relevante 
sammenhenger.  Kan bruke 
komponenter og utforme produkter 
med elektronikk. 

Har gode begrunnelser og viser gode 
evner til selvstendig, kreativ og kritisk 
tankemåte. Ser relevante 
sammenhenger.   Kjenner 
komponentenes virkemåte og kan bruke 
dem selvstendig. 

Dokumentere og presentere 
designprosessen fra ide til ferdig 
produkt.  Begrunne materialvalg, 
vurdere form og funksjon, 
miljømessige konsekvenser, 
estetikk og 
forbedringsmuligheter.  

Har dårlig eller ingen plan for 
arbeidet og mangelfulle 
arbeidstegninger. Ferdig produkt 
har betydelige funksjonsfeil.  Ser i 
svært liten eller ingen grad 
relevante sammenhenger. 

Har til en viss grad planlagt arbeidet 
og laget arbeidstegninger. Ferdig 
produkt har den tiltenkte 
funksjonen, med ingen eller 
ubetydelige feil.  Ser i noen grad 
relevante sammenhenger. 

Planlegger godt og har gode 
arbeidstegninger. Ferdig produkt har god 
funksjon.   Har gode begrunnelser og 
viser gode evner til selvstendig, kreativ og 
kritisk tankemåte. Ser relevante 
sammenhenger. 
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Kompetansemål Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse 

Utføre målinger med eller teste 
et eget produkt og vurdere 
kvaliteten på produktet med 
tanke på funksjonalitet 

Kan med noe hjelp teste 
produktene og vurdere 
funksjonalitet.  

Kan utføre målinger og teste 
produktene og gjør rimelige 
vurderinger av funksjonalitet.  

Måler og tester produkter på en 
oppfinnsom måte og gjør selvstendige 
vurderinger av funksjonalitet.. 
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Kompetansemål Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse 

Den unge ingeniøren: 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

Planlegge og bygge en 
konstruksjon som har en definert 
funksjon og bruke 
tredimensjonale tegninger eller 
skisser i utvikling av 
konstruksjoner.  

Har dårlig eller ingen plan for 
arbeidet og mangelfulle 
arbeidstegninger. Ferdig produkt 
har betydelige funksjonsfeil.  

Har til en viss grad planlagt arbeidet 
og laget arbeidstegninger. Ferdig 
produkt har den tiltenkte funksjonen, 
med ingen eller ubetydelige feil. 

Planlegger godt og har gode 
arbeidstegninger. Ferdig produkt har 
god funksjon. 

Bruke sensorer og 
styringssystemer i forbindelse 
med forsøk og konstruksjoner  
  

Kan med noe hjelp bruke sensorer 
og styringssystemer i forbindelse 
med forsøk og konstruksjoner. 

Kan bruke sensorer og 
styringssystemer i forbindelse med 
forsøk og konstruksjoner, men det 
forekommer noen feil og mangler. 

Kan bruke sensorer og styringssystemer 
i forbindelse med forsøk og 
konstruksjoner, uten vesentlige feil og 
mangler. 

Dokumentere og vurdere 
konstruksjoners fysiske 
egenskaper og funksjonalitet ved 
hjelp av målinger og enkle 
beregninger 

Kan i liten grad vurdere 
konstruksjoners fysiske 
egenskaper og funksjonalitet og 
trekker en konklusjon på 
mistolkede resultater. 

Kan i noen grad vurdere 
konstruksjoners fysiske egenskaper og 
funksjonalitet og trekker delvis 
holdbare konklusjoner. 

Kan vurdere konstruksjoners fysiske 
egenskaper og funksjonalitet og trekker 
holdbare konklusjoner basert på riktig 
tolkning av resultater. 
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Kompetansemål Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse 

Den unge forskeren: 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

Gjøre rede for hvordan et 
naturvitenskapelig prosjekt 
planlegges, gjennomføres og 
etterarbeides før det blir 
publisert 
Planlegge, gjennomføre, 
analysere og dokumentere 
systematiske målinger om støy, 
luftforurensning, inneklima eller 
vannkvalitet, og drøfte virkninger 
på helse og miljø 
 

Kjenner til fasene i et 
naturvitenskaplig prosjekt.  
Er lite selvstendig i gjennomføring 
av egne prosjekt.  
Dokumentasjon og drøfting er 
mangelfull og bærer preg av liten 
innsikt i både prosessen og 
prosjektets tema. 

Gjør rede for arbeidsprosessen i et 
prosjekt og arbeider med alle deler i 
egne prosjekt. Mangelfull drøfting av 
egne resultater. 

Gjør god rede for prosessen og arbeider 
systematisk og målrettet i alle deler av 
egne prosjekter.  
Dokumenterer og drøfter egne 
resultater på en selvstendig og 
systematisk måte. 
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Kompetansemål Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse 

Teknologi, naturvitenskap og samfunn: 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

Drøfte etiske, miljømessige, 
kulturelle og politiske sider ved 
teknologisk utvikling 

Ser i liten grad relevante 
sammenhenger.  
Bruker få eller ingen faglige 
begreper og uttrykksformer. 

Viser god evne til å oppfatte og bruke 
informasjon og ser i noen grad relevante 
sammenhenger.  
Viser evne til å beskrive andres 
argumenterer, gjennomfører og 
argumenterer til en viss grad for egne 
resonnementer. 

Viser god evne til å oppfatte og bruke 
informasjon og ser relevante 
sammenhenger. Relevant og korrekt 
bruk av faglige begreper og 
uttrykksformer. Gjøre rede for og 
argumenterer for egne og andres 
resonnementer på en god måte. 

Beskrive den historiske 
utviklingen av en teknologisk 
innretning, forklare virkemåten 
og drøfte anvendelser i 
samfunnet 

Informasjon uten drøfting. 
Overfladisk forklaring av 
virkemåten.  

En god beskrivelse av historisk utvikling. 
Kunne forklare hovedprinsippene for 
virkemåte og beskrive anvendelse i 
samfunnet 

En god og sammenhengende 
beskrivelse av historie. Forklare 
virkemåten ved hjelp at et godt 
fagspråk. Drøfter anvendelse i 
samfunnet 

Gjøre rede for utvikling og 
produksjon av et teknologisk 
produkt og vurdere produktets 
brukervennlighet, 
utviklingsmuligheter og 
miljøpåvirkning 

Beskriver utvikling og 
produksjon. Sier noe om 
brukervennlighet og/eller 
miljøpåvirkning på en overflatisk 
måte 

Gjøre rede for utvikling og produksjon 
på en god måte. 
Beskrive brukervennlighet, 
utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning 

Gjør detaljert rede for utvikling og 
produksjon. Vurdere produktets 
brukervennlighet, utviklingsmuligheter 
og miljøpåvirkning på en selvstendig 
måte. 

Beskrive prinsipper og virkemåte 
for noen moderne instrumenter i 
industri, helsevesen eller 
forskning, og gjøre rede for 
nytten og eventuelle 
skadevirkninger 

Overfladisk beskrivelse av 
prinsipper og virkemåte. 
Liten forståelse for nytten og 
skadevirkninger 

Kan beskrive prinsipper og virkemåter. 
Viser en vis forståelse av nytten og 
skadevirkninger 

Inngående beskrivelse av prinsipper og 
virkemåte, og viser god forståelse for 
instrumentenes nytteverdi og 
skadevirkninger  

Kartlegge og presentere praktisk 
bruk av realfag i en lokal bedrift 
eller institusjon  

Presentasjonen inneholder lite 
informasjon om bedriftens bruk 
av realfag 

Gode spørsmål, men informasjonen 
disse har gitt er bare i noen grad tatt 
videre til presentasjonen. 

Har gode, reflekterte spørsmål som har 
gitt en god presentasjon om bedriftens 
bruk av realfag.  


