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Fagkode Fagnavn 
SAF1001             Samfunnsfag 
 
Utdanningsprogram          Programområde 
Studiespesialisering Vg1         Realfag, Språk, samfunnsfag og økonomi 
Studieforberedende Vg2        Idrett, Musikk, dans og drama, Formgiving, Kunst, design og arkitektur  
                                                    og Medier og design 
Yrkesfag Vg2                             Alle yrkesfaglige utdanningsprogram  
 
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 1 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 de ulike bokforlag kan være nyttige å sjekke. 
 
Eksempel: 
Cappelen Damm 
Aschehoug  
 
Nasjonal digital læringsarena- ndla  
 
Generell vurderingsveiledning: 
Til muntlig eksamen legges det vekt på de kriteriene du finner i tabellen under. Sensor vurderer 
kompetansen din ut i fra hvordan du besvarer den oppgaven du har fått, og på hvilket 
kompetansenivå du befinner deg.  
Se neste side. 
 
 
 
 
 

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
http://ndla.no/nn/node/36
http://ndla.no/nn/node/36
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 Høy måloppnåelse 
Karakter 6-5 

Middels måloppnåelse 
Karakter 4-3 

Lav måloppnåelse 
Karakter 3-2 

Tolke eller 
analysere 

Kandidaten analyserer 
sjølstendig og kritisk et 
bredt utvalg momenter med 
solid faglig forankring 

Kandidaten analyserer 
sammenhengende og 
strukturert et utvalg 
momenter i lys av faglig 
teori alt utvalg momenter 

Kandidaten 
undersøker delvis et 
saksforhold eller tema 
basert på et smalt 
utvalg momenter 

Sammenligne Kandidaten finner fram til 
forskjeller og likheter ved 
beslektede, men ulike 
momenter, og vurderer 
noen årsaksforhold til og 
mulige konsekvenser av de 
påviste ulikhetene 

Kandidaten finner fram til 
forskjeller og likheter ved 
beslektede, men ulike 
momenter, og vurderer 
noen årsaksforhold til de 
påviste ulikhetene 
 

Kandidaten finner 
fram til forskjeller og 
ulikheter ved noen 
beslektede, men ulike 
momenter 

Beskrive, 
presentere 

Kandidaten formidler 
relevant stoff nyansert, 
saklig og presist med klar og 
logisk struktur 

Kandidaten formidler 
stoffet sammenhengende 
og med god presisjon i 
stoffutvalget 

Kandidaten uttrykker 
enkle fakta med egne 
ord 

Gjøre rede 
for 

Kandidaten gir en saklig, 
utfyllende, strukturert og 
sjølstendig oversikt over 
flere sentrale moment 
 

Kandidaten gir uttrykk for 
en sammenhengende, 
strukturert og dekkende 
oversikt over noen 
sentrale momenter 

Kandidaten viser 
oversikt over enkelte 
relevante moment 

Gi eksempler 
på 

Kandidaten gir flere ulike og 
illustrerende eksempler med 
god bredde og 
sjølstendighet i utvalget 

Kandidaten gir flere gode 
og treffende eksempler 
med en viss bredde 
 

Kandidaten gir et 
begrensa antall 
eksempler med en viss 
relevans 

Forklare Kandidaten framstiller 
årsaksforhold på en 
utdypende, logisk og 
velbegrunnet måte 

Kandidaten viser en 
begrunna forståelse av 
årsaksforhold 
 

Kandidaten trekker 
fram enkelte 
relevante momenter 
med en viss 
sammenheng 

Vurder, 
drøfte, 
diskutere 

Kandidaten presenterer 
sentrale argumenter og 
veier dem mot hverandre på 
en sjølstendig måte, og 
trekker på denne bakgrunn 
en logisk og sjølstendig 
konklusjon 
 

Kandidaten presenterer 
relevante argumenter og 
greier i noen grad å veie 
dem opp mot hverandre; 
trekker konklusjoner 
 

Kandidaten har med 
enkelte relevante 
argumenter og prøver 
å veie dem opp mot 
hverandre, viser 
forsøk på å trekke 
konklusjoner 
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