
Sensorveiledning HIS1200 høsten 2019 

HIS1200 har mappevurdering, og følger fakultets normer for vurderinger av mapper: «Mappen 

består av alle eller noen av arbeidene studenten har gjort. Inneholder mappen utvalgte arbeider, 

står studenten selv for utvalget. Arbeidene i mappen gis ikke karakter hver for seg og vektes 

ikke, men utgjør samlet grunnlaget for karakterfastsettelse ved slutten av semesteret. Ved 

semesterstart må studentene informeres om hva slags form arbeidene i mappen skal ha (essays, 

resymeer osv.) og om hvilket sideomfang de enkelte delene skal ha. Studenten leverer arbeidene 

i mappen samlet og kan jobbe videre fram mot innleveringstidspunktet med arbeider han/hun 

skrev tidligere i semesteret.» (se https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/hf/program-emner/behandling-

emner/emnenormer.html#vurdering) 

 

I HIS1200 skal mappen bestå av følgende besvarelser: 

1. Essay fra fellesdel 

2. Essay fra særemne II 

3. Første smågruppeoppgave (om periodisering) 

4. Andre smågruppeoppgave (innledningsavsnitt) 

5. Tredje smågruppeoppgave (kommentar til en annen gruppes ideskisse/disposisjon) 

Generelt 

Mappen må inneholde alle fem besvarelsene for å kunne bestå. Alle fem oppgavene skal 

vurderes for karakterfastsetting. Besvarelsene vektes ikke, men det er rimelig at sensorene tar 

hensyn til omfang på de ulike arbeidene når karakteren fastsettes. De to første besvarelsene skal 

ha et omfang på mellom seks og åtte normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom), de tre siste skal 

være mellom en og to normalsider. Vi anbefaler at sensorene leser de to største besvarelsene 

først, og at de mindre oppgavene trekkes inn i en avsluttende helhetlig vurdering. Sensor kan 

vurdere en eller flere av besvarelsene til ikke bestått (F) og likevel gi en stående karakter til 

mappen som helhet. 

Nærmere om de enkelte delene av mappen 

Om 1 

Studentene fikk tre alternative oppgaver utdelt midtveis i semesteret. De er forventet å benytte 

pensumlitteraturen for å skrive besvarelsene. De kan trekke inn annen faglitteratur i tillegg, men 

besvarelsene bør leses primært med tanke på om de har forstått og klarer å gjøre bruk av det 

pensum inneholder. Vanlige historiefaglige kriterier legges til grunn i vurderingen. Er 

problemstilling/tese tydelig presentert? Blir sekundærlitteratur og kilder gjengitt på en objektiv 

og hensiktsmessig måte (herunder bruk av referanser og litteraturliste)? Inneholder teksten et 

sammenhengende argumenterende eller drøftende resonnement? Demonstrerer teksten 

historieforståelse utover oppgavens periodiske og geografiske avgrensning? Er teksten godt 
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strukturert? Er formuleringene presise og effektive? Er informasjonen og diskusjonene relevante 

i forhold til problemstilling og tema? 

Alternativ a): Sammenligning innebærer at aspekter ved byene både i antikken og middelalder 

må diskuteres. Oppgaver må ikke ta for seg alle aspekter nevnt i oppgavetittelen, det kan snarere 

være en fordel om en oppgave er sentrert om aspekter der det er tydelige forskjeller eller likheter. 

For eksempel kan det være nyttig om byenes forskjellige politiske funksjon i de to periodene 

vektlegges. Det er heller ikke nødvendig å diskutere de samme byene i antikken og middelalder 

(f.eks. Roma), dette er det i liten grad pensumdekning for. Det legges heller ingen føringer på om 

man vil fokusere på gresk eller romersk periode under antikken, eller på tidlig eller sen 

middelalder. Det er altså gode sammenligninger og diskusjoner som er målet for denne 

oppgaven. 

Alternativ b): Oppgaven kan løses på flere måter, men studenter bør se at tidsrommet rammer inn 

viktige hendelser knyttet til reformasjon og enevelde. Relevante diskusjoner, der det er god 

dekning i pensum, gjelder både årsakene til og virkningene av regimeendringene, og 

sammenhenger mellom konfesjon/religion og regimeendringer og krigenes betydning. Allianse 

mellom stater og eliter er også svært relevante tema. I Danmark-Norge var regimeendringene i 

1536/37 forårsaket av utfordringene protestantismen innebar (interregnum, borgerkrig i 

Danmark, Olav Engelbrektsson i Norge, og Christian 3s erobring av makten i 1536/37) og 

statskirke med kongen som øverste leder, samt nedlegging av det norske riksrådet. 

Regimeendringen i 1660 var forårsaket av finanskrisen etter de mange krigene. Eneveldet 

innebar oppheving av det danske riksrådet og at kongen fikk suvereniteten i staten. 

Sammenligninger med andre regimer i Europa kan for eksempel gjelde Frankrike (Fronden og 

eneveldet), England (reformasjonen, beskyldningene om kongens eneveldeambisjoner og 

borgerkrig) og det Tysk-romerske keiserdømmet (de tyske fyrstene m. reformasjon, freden i 

Augsburg og krigene på 1600-tallet fram til freden i Westfalen). 

Alternativ c): Studenten bør ta stilling til og drøfte påstanden som framkommer i konklusjonen 

til kapittel 14 i Tignor et al. Påstanden er mangetydig. Gode besvarelser redegjør for hvordan den 

kan forstås. Kapitlet for øvrig legger vekt på at 1600- og 1700-tallet var en kulturell 

blomstringstid i flere av datidens store riker, og at opplysningstiden i Europa således kan sees på 

som ett av flere eksempler på den kulturelle veksten som den økte handelen og kontakten 

mellom verdensdelene fra 1500-tallet medførte. Men sitatet i oppgaveteksten tyder på at 

forfatterne mener at det likefullt var noe spesielt med Europa. Studenter som går inn i 

diskusjonene omkring forholdet mellom «vesten og resten» og opplysningens geografiske 

grenser bør premieres. Selv om sitatet også kan forstås som en «peker» mot hendelser og 

prosesser på 1800- og 1900-tallet, bør det være underforstått at det er mindre relevant i et emne 

som omhandler historie fram til ca. 1815. Derimot kan det være relevant å diskutere negative 

eller kritiske forståelser av opplysningstiden (Frankfurter-skolen etc). 

 

Om 2 

 

Dette er besvarelser på oppgaver som er gitt i særemnene som gikk i andre halvdel av semesteret. 

Studentene har fått individuell tilbakemelding på førsteutkast og har hatt tid til å bearbeide 



essayet før endelig levering. I og med at mappen kun inneholder den endelige versjonen, er det 

ikke mulig for oss å bedømme eventuell progresjon mellom førsteutkast og endelig versjon. 

Besvarelsen bør vurderes ut fra normale historiefaglige kriterier (se avsnitt under «Om 1»).  

 

Om 3 

Oppgaven ble gitt tidlig i forelesningsrekken på HIS1200, og er en av tre «smågruppeoppgaver». 

Studentene har i utgangspunktet levert denne som en gruppeoppgave, men har hatt mulighet til å 

endre eller forbedre den individuelt før endelig innlevering av mappe. Det kan derfor være 

identiske innleveringer uten at det medfører plagiat eller utilbørlig samarbeid. Besvarelsen skulle 

ikke være lengre enn ca 1 ½ side, og studenter som har skrevet vesentlig lengre bør ikke 

premieres for det. Hensikten med oppgaven var å hjelpe studentene til å forstå og identifisere 

ulike kriterier for periodisering som blir brukt i historiefaget. 

 

Om 4 

Oppgaven ble gitt midt i forelesningsrekken på HIS1200, og er nummer to av tre 

«smågruppeoppgaver». Studentene har i utgangspunktet levert denne som en gruppeoppgave, 

men har hatt mulighet til å endre eller forbedre den individuelt før endelig innlevering av mappe. 

Det kan derfor være identiske innleveringer uten at det medfører plagiat eller utilbørlig 

samarbeid. Oppgaven var å skrive et innledningsavsnitt til en tenkt essay-oppgave i historie. 

Ideer og tips til innledninger ble gitt i forelesning, og ett av seminarene i særemne I ble i sin 

helhet viet til tilbakemeldinger og kommentarer på avsnittene studentene hadde levert. De kan ha 

fått råd og tips som trakk i ulike retninger både når gjelder lengde og innhold. Det tilsier at 

sensorene ikke bør legge for mye vekt på formelle forhold (antall setninger, rekkefølgen på 

setningene) eller stringente absolutte krav til hva en innledning skal inneholde. Presise og 

interessevekkende innledninger bør premieres. 

 

Om 5 

Oppgaven ble gitt mot slutten forelesningsrekken på HIS1200, og er den siste av tre 

«smågruppeoppgaver». Studentene har i utgangspunktet levert denne som en gruppeoppgave, 

men har hatt mulighet til å endre eller forbedre den individuelt før endelig innlevering av mappe. 

Det kan derfor være identiske innleveringer uten at det medfører plagiat eller utilbørlig 

samarbeid. Oppgaven var todelt. Smågruppene skrev først en disposisjon/idéskisse til en tenkt 

essayoppgave. Dernest fikk de en annen gruppes disposisjon/idéskisse som de skulle 

kommentere. Det er kommentaren på en annen gruppes skisse som inngår i mappen. 

Konstruktive kommentarer som viser forståelse for historieskrivingens utfordringer bør 

premieres.   

 

Steinar A. Sæther, Blindern 17/12-2019 


