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             Tidligere Østfold 

 
RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I NATURFORVALTNING 

PRIVATISTER 2020 
 

Utdanningsprogram: Naturbruk 
 

Fagkode: NAB3101 Fagnavn: Naturforvaltning 
 

Årstrinn: Vg3 Forberedelsestid: 30 minutter 
Eksamenstid: Inntil 30 minutter 
 

Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator 
  

Forberedelsesdelen: 
Forberedelsesdelen består av et overordnet tema som favner bredt og dekker flere hovedområder i 
læreplanen.  Kompetansemålene som temaet dekker, skal være oppgitt. Maks 3 kandidater på 
samme parti får samme tema.  
 
I forberedelsesdelen får kandidatene ikke informasjon om selve spørsmålene som vil bli stilt under 
eksamen. 
 

Eksamen: 
Kandidaten eksamineres i henhold til trukket/gitt tema. Dersom kandidaten ikke får vist bredde i sin 
kompetanse i faget innenfor gitt tema, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen. 
 

Hjelpemidler: 
Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden unntatt verktøy som tillater kommunikasjon. Utvalgte 
nettsteder vil være tilgjengelige. Se oversikt på fylkeskommunens nettsider.  
På eksamen får kandidaten ha med seg notater fra forberedelsestiden. 
 

Vurdering: 
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for faget. Karakteren skal fastsettes på 
individuelt grunnlag og skal være en helhetsvurdering av kandidatens kompetanse slik den kommer 
frem på eksamen. 
 
Det er utarbeidet vurderingskriterier for muntlig eksamen. Rammedokument og 
vurderingskriteriene/kjennetegnene gjøres kjent for kandidatene på fylkeskommunens nettsider.  
 

Sensur: 
Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende. Kandidaten har krav 
på en begrunnelse for karakteren som er basert på vurderingskriteriene i faget. 
 

Eksamensordning for privatister: 
Privatister skal opp i både skriftlig og muntlig Naturforvaltning (NAB3001 og NAB3101). 
 
Skriftlig eksamensoppgave for privatister i NAB3001 blir utarbeidet i Landssamarbeidet. 
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Vurderingskriterier til muntlig eksamen i naturforvaltning  
 

Det er kandidatens individuelle kompetanse i forhold til de aktuelle kompetansemålene i 
læreplanen som skal vurderes. Den muntlige besvarelsen vurderes i sin helhet. 
 
Kandidaten viser/har: 

Karakteren 6 • Svært god bredde og dybde i fagkunnskap innen aktuelle 
kompetansemål 

• Stor grad av selvstendighet, forståelse og refleksjon 

• Kan i stor grad vurdere og drøfte sammenhenger 

• Svært god bruk av fagbegreper 

• Svært god struktur og formidling 
 

Karakteren 5  • Meget god fagkunnskap innen aktuelle kompetansemål 

• Kan gjøre greie for, drøfte og vurdere fagstoffet på en presis måte 

• Ser sammenhenger og viser meget god forståelse 

• Hensiktsmessig og selvstendig bruk av fagbegreper 

• Meget god struktur og formidling 
 

Karakteren 4 • God fagkunnskap innen aktuelle kompetansemål 

• Oversikt over og kan anvende sentrale deler av fagstoffet  

• Kan se noen sammenhenger og viser god forståelse 

• God bruk av fagbegreper 

• God struktur og formidling 
 

Karakteren 3 • Noe begrenset fagkunnskap innen aktuelle kompetansemål 

• Kan gjengi sentrale deler av fagstoffet og viser nokså god forståelse 

• Kjenner til og kan anvende noen sentrale fagbegreper 

• Noen grad av struktur og nokså god formidling 
 

Karakteren 2 • Begrenset fagkunnskap innen aktuelle kompetansemål 

• Kan gi en fragmentarisk framstilling av noe fagstoff 

• Kjenner til og kan forklare noen sentrale faglige begreper 

• Lav grad av struktur og uklar formidling 
 

Karakteren 1 • Strykkarakter viser svært liten grad av måloppnåelse på alle 
områder 

 

 


