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Eksamensformen i emnet er mappeevaluering som vurderes med karakterskalaen A-

F.  Mappen består av ulike individuelle og gruppearbeider som gjøres gjennom semesteret og 

leveres etter siste undervisningsgang. Mappen inneholder bl.a. en mindre 

fordypningsoppgave som skrives gjennom en prosess fra abstrakt - til førsteutkast, til endelig 

levering. Oppgavens omfang er 3000 ord (maksimum) med referanser og litteraturliste i 

tillegg. 

Det er lagt inn obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret knyttet til oppgavene som inngår 

i mappen. Man må derfor delta i undervisningen for å kunne gå opp til eksamen og levere 

mappen. Det gis mer informasjon om hva som inngår i mappen i undervisningen 

Den obligatoriske aktiviteten må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 

Høsten 2019 besto mappen av 2 kortere refleksjonsnotater utviklet på bakgrunn av arbeid i 

lesegrupper gjennom semesteret, og en individuell kursoppgave med omfang av ca. 3000 ord 

med referanser og litteraturliste i tillegg. Vurderingen av mappene ble gjort i henholdt til 

retningslinjene laget av nasjonalt fagråd i historie (2009) og IAKHS retningslinjer for vurdering 

av masteroppgaver. De viktigste vurderingskriteriet her er selvstendighet og vurderingsevne. 

Enkelt sagt er det dette som skiller karakterene A, B og C fra D, E og F. I tillegg er analytisk og 

språklig klarhet vektlagt, og endelig hvorvidt mappens innhold var innenfor emnets tema og 

overordna kunnskapsmål kommunisert underveis i kurset og presentert på kurets emneside. 

Eksempelvis vil en mappeinnlevering som ikke møter kursets krav med hensyn til tema, 

overordna kunnskapsmål og litteraturbruk ikke kunne passere.  

 

Ut fra dette ble det gjort en mer finmasket vurdering på bakgrunn av følgende retningslinjer: 

A blir gitt på mapper som viser fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Her viser 

kandidaten svært god vurderingsevne og prestasjon; B blir gitt på mapper som viser meget 

god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet; C blir gitt på 

mapper som viser god prestasjon som tilfredsstiller kravene på de fleste områder. Kandidaten 

viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områder; D blir gitt på mapper som 

viser en akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av 

vurderingsevne og selvstendighet; E blir gitt på mapper som viser en prestasjon som 



tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten grad av 

vurderingsevne og selvstendighet; F blir gitt på mapper som ikke tilfredsstiller de faglige 

minimumskravene. Kandidater viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.  
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