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Besvarelsene skal vurderes  iht. 

• hvor tydelig de klargjør de strukturelle elementene som har vært i fokus i emnet. For detaljer, 

se forelesningmanuskriptene og pensumlitteraturen; 

• hvorvidt de er basert på emnets pensum, både iht. faktainformasjon og til strukturelle trekk; dette punktet kan 

også ivaretas ved å forholde seg kritisk til pensumet; 

• hvorvidt eksemplene svarer på kriteriene gitt i oppgavestillingen (belyser sentrale trekk i utviklingen; fra 

forskjellige kontekster); 

• hvorvidt teksten i sin helhet gir et godt begrunnet svar til den gitte oppgavestillingen, tar hensyn til de 

forskjellige punktene nevnt i oppgaven, og framstår som en sammenhengende fortelling som hjelper leseren å 

forstå hovedlinjene i utviklingen, både strukturelt og ved hjelp av konkrete eksempler. 

 

En C-karakter må vise en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områdene innenfor disse punktene. 

Dvs. at de strukturelle hovedlinjene er tydeliggjort, at de er illustrert med signifikante eksempler, og at fortellingen er 

sammenhengende. 

 

Graden av vurderingsevne, koherens, evne til å integrere struktur og eksempler på en overbevisende måte, samt tegn på 

selvstendig arbeid med ressurser anbefalt på emnesiden, vil være avgjørende for å vurdere besvarelsen som «meget god» 

(dvs. B) eller som klart «fremragende» (dvs. A). Noen eller tydelige mangler iht. C-kravene vil gi, hhv., en D eller E. 

Minimumskrav for en E er at hovedargumentet i besvarelsen blir noenlunde tydelig og at det er gitt minst to akseptable 

eksempler for i Del B. 

 

Det vises ellers til UiOs karakterskala. 

 
Både pensumlitteraturen, forelesningene og seminarundervisning har vektlagt de strukturelle elementene, og brukt 

«faktainformasjon» for å illustrere disse. Hovedpoenget med denne eksamen er å teste studentenes evne til å gjøre rede 

for de strukturelle hovedlinjene i MØNAs moderne historie, å være bevisst de forskjellige politiske, økonomiske, sosiale 

og kulturelle dimensjonene, og å kunne illustrere dem med eksempler fra pensumet. 
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