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Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Geofag 1 
 

Privatister 

Utdanningsprogram:  
Studiespesialisering Realfag 

Fagkode og fagnavn: 
REA3008 Geofag 1 

Type fag 
Programfag 

Eksamensordning: 
Forberedelse : 45 minutter 
Eksamen: 45 minutter 

Hjelpemidler:  
Under forberedelsedelen 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 med installert programvarene som er benyttet. 

 

Forberedelsedelen 
Her får du utdelt et tema/oppgave som omfatter noen av kompetansemålene i læreplanen. I tillegg 
kan du forberede deg på å diskutere tidligere innleverte oppgave.  
 
Eksaminasjonen 
Muntlig eksamen er tredelt: 
1. Presentasjonen av tema/oppgaven fra forberedelsen 
2. Diskusjon av oppgaven som er innlevert på forhånd (se: Spesielle forhold) 
3. Praktisk del: du  vil få spørsmål knyttet til praktiske formål som f.eks. kart, bilder, prøver, som 
dekker andre deler av læreplanen. 
Det brukes ca. 15 min på hver del. 

Vurdering 
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen. For vurderingskriterier i faget: se side 
3 
 

Sensur 
Karakter skal settes etter hver privatist  og skal etter gis endt eksaminasjon. Privatisten har krav på 
begrunnelse for karakteren. 
 

Innlevering av ferdige produkter 
 
Du må levere en oppgave som dekker følgende læreplanmålet fra hovedområde Geoforskning. 
 

• planlegge og gjennomføre utforsking av geofaglige forhold i en verdensdel, land eller område 
utenfor Skandinavia, med og uten digitale verktøy, og presentere resultatene 

Oppgaven skal i tillegg dekke følgende læreplanmål fra samme hovedområdet: 

• gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et 
valgt område 

• gjøre rede for årsaker til klimatiske forhold i et valgt område 
• kartlegge hydrologiske forhold og drøfte tilgang på ferskvann i et valgt område 
• drøfte risiko for miljø- og naturkatastrofer og hvilke konsekvenser disse kan medføre i et 
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valgt område 

Oppgaven skal sendes inn senest 2 uker før eksamen. Du vil få nærmere beskjed om hvor og 
hvordan du skal sende inn oppgaven. 

Oppgaven skal skrives med font Calibri/Arial/New Tomes Roman, størrelse 10, linjeavstand 1,5, 
eksklusive bilder og kart som kan legges ved.  
 
Oppgaven skal ikke overskride 10 sider.  
 
Det anbefales å velge et område som dekker alle kompetansemålene i læreplanen.  
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Vurderingskriterier for REA3008 Geofag 1 

Høy kompetanse: Karakter 5 og 6: 

Du setter opp en selvstendig problemstilling som viser geofaglig bredde og som krever egen 
utforsking. 
Presentasjonen din inneholder nødvendig og korrekt bakgrunnsstoff for å besvare problemstillingen 
Du viser særdeles god evne til å oppfatte og bruke informasjon, og finne egnete geofaglige verktøy. 
Du viser gode analytiske evner og gode evner til selvstendig, kreativ og kritisk tankemåte. 
Du kan samle inn, bearbeide og tolke data og resultater fra arbeid i felt uten vesentlige feil og 
mangler. 
Du gjør rede for alle relevante prosesser (geologiske, hydrologiske og glasiologiske) i området. 
Du viser gode analytiske evner og gode evner til selvstendig, kreativ og kritisk tankemåte. 
Du har solide fagkunnskaper om hvordan geografisk beliggenhet (avstand fra ekvator, høyde over 
havet, beliggenhet i forhold til land/hav) påvirker nedbør- og temperaturforholdene i et område. 
Du kan finne frem god og tilstrekkelig informasjon om et område og på bakgrunn av dette gjøre rede 
for de klimatiske forholdene i området. 
Du kan gjøre rede for de meteorologiske og hydrologiske prosessene. (Sammenheng med 
læreplanmål under ”Jorda i forandring”) 
 

Middels kompetanse: Karakterene 3 og 4  
Du setter opp en selvstendig problemstilling, men som er noe snever i forhold til geofaglige forhold. 
Presentasjonen din inneholder stort sett nødvendig bakgrunnsstoff for å besvare problemstillingen. 
Du viser god evne til å oppfatte og bruke informasjon, og finne egnete geofaglige verktøy. 
Du kan i noen grad anvende kunnskapen selvstendig, og anvende den utover det rutinemessige 
Du kan samle inn data fra arbeid i felt, men det forekommer noen feil og/eller mangler når 
resultatene bearbeides og/eller tolkes 
Du gjør rede for de fleste relevante prosessene 
Du kan i noen grad anvende kunnskapen selvstendig, og anvende den utover det rutinemessige. 
Du har gode fagkunnskaper om hvordan geografisk beliggenhet påvirker nedbør- og 
temperaturforholdene, men kan vise noen feil og/eller mangler 
Du kan med enkel veiledning finne frem nødvendig informasjon om et område og bruke dette for å 
beskrive de klimatiske forholdene i området. 
Du kan gjøre rede for noen meteorologiske og hydrologiske prosessene. 
 

Lav kompetanse: Karakteren 2:  
Du trenger hjelp for å finne en problemstilling. 
Presentasjonen din inneholder noe relevant bakgrunnsstoff for å kunne besvare problemstillingen. 
Du viser en viss evne til å oppfatte og bruke informasjon, og finne egnete geofaglige verktøy. 
Du har liten evne til å anvende kunnskapen selvstendig. 
Du kan med noe hjelp samle inn enkle data, men trenger mye hjelp og veiledning for å kunne 
bearbeide og tolke resultatene. 
Du beskriver de fleste relevante prosesser 
Du har liten evne til å anvende kunnskapen selvstendig. 
Du viser fragmenter av fagkunnskap om hvordan geografisk beliggenhet påvirker nedbør- og 
temperaturforholdene, men med vesentlige mangler og feil. 
Du kan ved mye hjelp finne informasjon om et område, og bruke dette til en enkel beskrivelse av de 
klimatiske forholdene i området 
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Du kan beskrive en eller flere meteorologiske og/eller hydrologiske prosesser. 

Svært lav kompetanse i faget: Karakteren 1 


