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Kjennetegn på måloppnåelse ved muntlig 
eksamen i GEO1001 Geografi 
 
 Høy måloppnåelse Middels 

måloppnåelse 
Lav måloppnåelse 

Teorier, 
modeller og 
begrep 

Presenterer fagstoff 
fritt og selvstendig og 
viser særdeles eller 
meget gode 
fagkunnskaper og 
faglig forståelse.  
 
Framstillingen er klar 
og presis, med korrekt 
og relevant bruk av 
faglige begreper og 
uttrykksformer. 
 
Det brukes tekst, 
figurer og bilder som 
støtter den muntlige 
presentasjonen. 
 
De faglige poengene 
presenteres ved gode 
eksempler. 

Presenterer fagstoff på 
en god eller nokså god 
måte med noe grad av 
selvstendighet. 
 
Presentasjonen virker i 
det hele og store 
gjennomarbeidet, med 
bruk av tekst, figurer 
og bilder hentet fra 
relevante kilder.  
 
Viser forståelse for 
illustrasjoner som 
benyttes. 
 
Oppgaven er besvart 
med noen feil og 
mangler i  bruken av 
faglige begreper og 
uttrykksformer. 

Framstillingen er stort 
sett forståelig, men 
røper feil og 
misforståelser.  
 
Bruker i liten grad 
figurer eller bilder som 
støtter den muntlige 
presentasjonen. 
 
Leser fra notatark eller 
presenterer fagstoff 
som innlærte fraser. 
 
Bruker få eller ingen 
faglige begreper og 
uttrykksformer på en 
selvstendig måte. 
 
Viser fragmenter av 
fagkunnskap, men ved 
vesentlige feil og 
mangler. 

 
 Høy måloppnåelse Middels 

måloppnåelse 
Lav måloppnåelse 

Kommunikasjon 
og formidling 

Presentasjonen bærer 
preg av at stoffet er 
grundig 
gjennomarbeidet. 
 
Er i stand til å 
formulere og drøfte 
relevante 
problemstillinger i 
temaet og har en 
kritisk holdning til 
kilder. 
 
Viser et bredt faglig 
perspektiv og evne til 
å bruke kunnskapene 
sine ved å reflektere 
selvstendig, forklare 
synspunkter, fullføre 
resonnementer, 
begrunne påstander 
og kunne trekke 
sammen tråder til 
konklusjoner. 

Kan svare på 
oppklarende spørsmål, 
beskrive og forklare 
prosesser, 
årsakssammenhenger 
på en god eller 
tilfredsstillende måte.  
 
Viser god eller nokså 
god forståelse for 
emnet gjennom noen 
grad av selvstendige 
faglige resonnementer. 
 
 

Kan i noen grad svare 
på oppklarende 
spørsmål og 
reprodusere enkelt 
fagstoff. 
 
Viser liten eller ingen 
forståelse for temaet 
eller fagstoffet. 

 
Høy måloppnåelse: karakterene 6 og 5, middels måloppnåelse: karakterene 4 og 3, lav 
måloppnåelse: karakterene 2 og 1 
 
Kilde: www.geografi.cappelendamm.no 


