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Fagkode     Fagnavn 
GEO1001                Geografi. Fellesfag, 56 årstimer 
 
Utdanningsprogram:    Programområde: 
Studieforberedende Vg1                           Studiespesialisering 
Studieforberedende Vg2 Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon, 

Musikk, dans og drama, Idrettsfag.  
 
Privatistordning: 
Privatistene må opp til muntlig eksamen. Eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter 
forberedelsestid.  
 
Hjelpemidler til eksamen: 
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. 

 
Eksamensavgift: 
Det er én avgift for muntlig eksamen. 
 
Generelt leseforslag: 
Eksamen i faget tar utgangspunkt i læreplanen. Derfor må privatisten sette seg godt inn i alle 
hovedområdenes kompetansemål.  
 
Forslag til lærebøker/lærestoff: 
Privatisten er selv ansvarlig for å skaffe seg nødvendige lærebøker/lærestoff som dekker læreplanens 
kompetansemål.  
 
Hjemmesider til ulike bokforlag kan være nyttige å sjekke. 
Eksempel: 
Cappelen Damm 
Aschehoug  
 
Generell vurderingsveiledning: 
Sensor vurderer kompetansen din ut i fra hvordan du besvarer den oppgaven du har fått, og på 
hvilket kompetansenivå du befinner deg.  
 
Til muntlig eksamen blir det lagt vekt på kandidatens forståelse av samspillet mellom natur og 
samfunn. Eksamenssamtalen vil være todelt, slik at både naturgeografi og kulturgeografi er aktuelle 
temaer. I den halve timens forberedelse kan kandidaten arbeide med begge temaene, eller et av dem 
kan være” uforberedt” slik at denne oppgaven deles ut når den første delen er besvart. Hvilken måte 
som velges, bestemmes av eksaminator/sensor 
 
Sentralt i den naturgeografiske delen står selvsagt kunnskap om og forståelse av hvordan landskapet 
er dannet (platebevegelse, vulkanisme, erosjon, sedimentasjon etc), og om klima, (vindsystemer, 
nedbør, temperatur, etc). I den kulturgeografiske delen er først og fremst befolkningsforhold og 
bosettingsmønstre, lokalisering av og forutsetninger for de forskjellige næringer (primær-, sekundær- 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Eksamen/Hjelpemidler%20til%20M-MP%20eksamen%20for%20privatister.pdf
http://www.udir.no/
https://www.cappelendammundervisning.no/
https://www.aschehoug.no/Undervisning/Videregaaende-11-13


Geografi 
GEO1001 

 

                                                                                             Revidert september 2018 
 

2 

og tertiærnæringer) og energiproduksjon sentrale temaer, men også handel og varebytte, samferdsel 
og globalisering er aktuelle områder å komme inn på. 
 
Karakterskalaen går fra 6 til 1. Det som vil gi den aller beste karakteren (6) ved eksamen, er når 
kandidaten i tillegg til å kunne fakta også kan bruke dem til å trekke egne begrunnelser, vurderinger 
og konklusjoner. De øvrige karakterene viser i hvor stor grad kandidaten kjenner innholdet i faget og 
hvordan de sentrale momentene i den aktuelle oppgaven blir behandlet/lagt frem. Lite fagkunnskap 
og uriktige påstander vil selvsagt gi dårlig karakter og kan medføre ”stryk” (karakteren 1).  
 
Det som ligger til grunn for forståelsen i faget geografi, er å se samspillet mellom menneskelig aktivitet 
og de naturgitte forutsetninger. Et sentralt spørsmål blir: Hvorfor er det slik akkurat her med tanke på 
natur, bosetting og næringsvirksomhet? Å bli kjent med og å forstå menneskenes levevilkår både på 
det lokale, det regionale og det globale plan vil være det endelige målet for den som arbeider med 
faget geografi. 
 
Og et siste råd: se på og studér bilder og diagrammer i valgte lærebøker. Finn ut hva du ser, hvorfor er 
det slik, og hva som er det typiske for motivet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


