
Geofag 1 – et programfag i VG2 og VG3 

  

I mediene kan vi daglig lese om hendelser som er forårsaket av naturkrefter; jordskjelv, tsunamier og 

vulkanutbrudd. Ekstremvær, skred, flom og tørke. I geofag jobber vi med å forstå årsakene til disse 

hendelsene, og med å forstå naturkreftene som former omgivelsene våre. 

 

Geofag handler om å forstå dannelse og endring av naturmiljøet, som berggrunn, løsmasser, luft og 

vann. Disse naturressursene spiller en stor samfunnsmessig og økonomisk rolle både lokalt og 

globalt. I Norge er naturressursene med på å sikre økonomien i samfunnet, og Norge er en sentral 

bidragsyter på det geofaglige forskningsområdet.  

I dag er jord, luft og vann påvirket av menneskelige aktiviteter i så stor grad at det naturlige 

livsmiljøet forringes eller er truet av ødeleggelser. Ekstreme klima- og værsituasjoner og 

naturkatastrofer kan kreve mange liv, etterlate seg enorme ødeleggelser og føre til store 

menneskelige, samfunnsmessige og økonomiske påkjenninger. Kompetanse om forebyggende arbeid 

og varslingssystemer er sentralt både i lokalt og globalt perspektiv. Geofag gir innsikt i dette feltet, og 

bidrar til at du kan forstå og følge internasjonale miljødebatter og diskusjoner om bærekraftig 

utvikling. Faget gir deg kunnskaper som er viktige for å kunne vurdere og forstå oppslag i media og 

diskusjoner om bærekraftig utvikling og geopolitikk.  

I geofag benytter vi naturvitenskapelige forskningsmetoder gjennom egne aktiviteter knyttet til det 

lokale naturmiljøet. Velger du geofag får du et godt grunnlag for videre studier i fagområdene 

geologi, geofysikk eller naturgeografi. 

Temaer i Geofag 1 i VG2 og VG3 – 5 timer per uke: 

• Geologi 

• Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier 

• Meteorologi og ekstremvær 

• Vann 

• Isbreer 

• Skred 

• Geoforskning 

 

I geofag1 gis det standpunktkarakter og man kan bli trukket ut til muntlig eksamen. Faget gir et halvt 

poeng ekstra når du søker på universiteter og høyskoler i Norge. 


