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NAB1002 Naturbasert aktivitet

Programområde: Naturbruk

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Andre
opplysningar

Når du løyser oppgåvene må du beskrive og grunngje vala du
tar. Det er svært viktig å disponere eksamenstida godt, slik at du
kan svare grundig på alle oppgåvene.
Du viser elles kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i
læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta
dine og forslaga dine til løysing på oppgåva
 Ta med ulike synspunkt og løysingar som er relevante for
problemstillingane i oppgåva.
 Gjere greie for resultata/konsekvensane av dei faglege
vala dine
 Beherske relevante grunnleggjande ferdigheiter
 Bruke eksempel der dette er relevant
 Bruke fagterminologi og hjelpemiddel på ein
føremålstenleg og påliteleg måte
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Oppgåve
Case:
Du skal lage eit opplegg for ein todagars tur med overnatting for ei gruppe
utanlandske turistar. Du skal arrangere ein fjelltur med overnatting på ei turisthytte.
Formålet med turen er at dei skal få eit innblikk i norsk tradisjon og naturbruk. Dei
kjem frå ulike land og er i aldersgruppa 30 - 50 år. Ta utgangspunkt i opplysningane
du har fått når du svarar på oppgåvene.
Oppgåver: Kva er meint med?
a) Lokale ressursar som er godt forankra i kultur og tradisjon?
b) Tilrettelegging for mangfald av turistar?
c) Riktig bruk av utstyr i forhold til aktiviteten som skal utførast?
d) Risikovurdering i forhold til turen som du skal gjennomføre?
e) Berekraftig ressursutnytting i forhold til aktivitetar?
f) Eksempel på bruk av naturen som ikkje fører til utslepp av klimagassar?
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Når du løser oppgavene må du beskrive og begrunne valgene
du tar. Det er svært viktig å disponere eksamenstiden godt, slik
at du kan svare grundig på alle oppgavene.
Du viser ellers kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene
i læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngi synspunktene
dine og forslagene dine til løsning på oppgaven
 Ta med ulike synspunkt og løsninger som er relevante for
problemstillingene i oppgaven.
 Gjøre rede for resultatene/konsekvensene av de faglige
valgene dine
 Beherske relevante grunnleggende ferdigheter
 Bruke eksempler der dette er relevant
 Bruke fagterminologi og hjelpemidler på en formålstjenlig
og pålitelig måte

Eksamen

Side 4 av 6

Oppgave
Case:
Du skal lage et opplegg for en todagers tur med overnatting for en gruppe
utenlandske turister. Du skal arrangere en fjelltur med overnatting på ei turisthytte.
Formålet med turen er at de skal få et innblikk i norsk tradisjon og naturbruk. De
kommer fra ulike land og er i aldersgruppen 30 - 50 år. Ta utgangspunkt i
opplysningene du har fått når du svarer på oppgavene.
Oppgaver. Hva menes med?
a) Lokale ressurser som er godt forankret i kultur og tradisjon?
b) Tilrettelegging for mangfold av turister?
c) Riktig bruk av utstyr i forhold til aktiviteten som skal utføres?
d) Risikovurdering i forhold til turen som du skal gjennomføre?
e) Bærekraftig ressursutnyttelse i forhold til aktiviteten?
f) Eksempler på bruk av naturen som ikke fører til utslipp av klimagasser?
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