RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I NATURFAG
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020
Privatisteksamen
Fagkoder:
NAT007, NAT1008, NAT1009, NAT1010,
NAT1011, NAT1012, NAT1013, NAT1014,
NAT1015, NAT1016, NAT1017

Fagnavn:
Naturfag fellesfag på yrkesfaglige og
studieforberedende utdanningsprogram

Forberedelsestid: 45 minutter

Eksamenstid: Inntil 45 minutter

Eksamen består av en forberedelsesdel og en eksamensdel
Forberedelse:
Kandidaten trekker en problemstilling når forberedelsen starter. Problemstillingen skal legge til rette
for at kandidaten kan vise kompetanse i flere av fagets kjerneelementer. For yrkesfaglig naturfag
skal problemstillingen være relevant for kandidatens utdanningsprogram. Relevante
kompetansemål fra læreplanen oppgis sammen med forberedelsesdelen.
Eksamen:
De første 25 minuttene av eksamen skal ta utgangspunkt i kandidatens arbeid med
problemstillingen. Kandidaten skal i løpet av disse 25 minuttene også vise og/eller forklare et forsøk
som er relevant for problemstillingen.
Den øvrige tiden brukes til fagsamtale om problemstillingen.
Dersom kandidaten ikke får vist nok kompetanse i faget innenfor gitt problemstilling til å bestå
eksamen, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen.
Hjelpemidler:
Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Åpent internett kan benyttes. Notater kan gjøres på
papir eller på PC/Mac/nettbrett. Digital kommunikasjon er tillatt, men det skal være stille i
forberedelsesrommet.
Under eksamen er det kun tillatt å bruke relevant utstyr til forsøk og notatene fra
forberedelsestiden. Dersom notatene er digitale, kan ikke kandidaten bruke PC/Mac/nettbrett til
noe annet enn å se på notatene sine. Det er ikke tillatt å bruke internett eller kommunisere med
andre under selve eksamen.
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. Kjennetegn på måloppnåelse utarbeides av sensorene og legges ved
oppgavesettet.
Sensur:
Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende. Kandidaten har
krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kompetansemålene i læreplanen og
kjennetegn på måloppnåelse i faget.
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