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Sensorveiledning NORINT0500  

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT0500/  

 

 

Generell sensorveiledning 

 

Karakterbeskrivelse NORINT0500 er vedlagt. 

 

 

 

Hvordan undervisningen er strukturert 

 

Det foreleses 2 t/uke (1 dobbelttime) i 12 uker. I tillegg gis det én undervisningsfri uke i løpet 

av semesteret til arbeid med kvalifiserende oppgave, slik at emnet totalt løper over 13 uker. 

Emnet utmerker seg på den måten at det foreleses i ulike temaer fra uke til uke. 

 

Kort om emnet 

Emnet gir en innføring i norsk historie og norske samfunnsforhold.  

Følgende temaer dekkes: Norges historie (før og etter 1800), det politiske system, 

utenrikspolitikk, velferdsstaten, økonomi, religion, rettssystemet, familiens rolle i det norske 

samfunnet, norsk litteratur, norsk kunsthistorie/billedkunst, kultur og identitet. Fokus er jevnt 

fordelt på disse temaene. 

  

Målet for emnet - læringsutbytte 

Etter fullført emne kan studenten presentere, beskrive, vurdere eller redegjøre for de ulike 

temaene det har blitt forelest i, sett i lys av historisk, politisk og kulturell utvikling. 

Karakteren studenten får etter fullført emne, viser i hvilken grad studenten har oppnådd 

læringsmålet for emnet. 

 

Pensum 

  

 Forelesninger og handouts  

 Maagerø, Eva & Birte Simonsen, (2008, eds.), Norway: Society and Culture, 

Kristiansand, Portal forlag  

 

Kvalifiseringsoppgave 

Det skal skrives en obligatorisk kvalifiserende oppgave som må leveres inn og godkjennes for 

at studentene skal kunne gå opp til eksamen. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.  

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT0500/
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=208178072&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=208178072&doc=BIBSYS_ILS71489138710002201&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&frbrRecordsSource=Primo+Local&frbrJtitleDisplay=&frbrIssnDisplay=&frbrEissnDisplay=&frbrSourceidDisplay=BIBSYS_ILS&rfnGrpCounter=2&query=any%2Ccontains%2CNorway%3A%20Society%20and%20Culture.&fn=search&indx=1&dscnt=0&search_scope=default_scope&scp.scps=scope%3A(SC_OPEN_ACCESS)%2Cscope%3A(DUO)%2Cscope%3A(%22UBO%22)%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=UBO&fctV=%5b2006%20TO%202017%5d&fctV=%5b1976%20TO%202017%5d&vl(108994631UI0)=any&ct=facet&institution=UBO&queryTemp=Norway%3A%20Society%20and%20Culture.&rfnGrp=2&rfnGrp=1&tab=default_tab&fctN=facet_searchcreationdate&fctN=facet_searchcreationdate&fromDL=&lang=nor&vl(freeText0)=Norway%3A%20Society%20and%20Culture.&dstmp=1493127938873
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Eksamen 

 

Eksamen varer 3 timer og består av to hoveddeler. Den første delen inneholder 

kortsvarsoppgaver, den andre langsvars-/essayoppgaver. Temaene kan være dekket i 

forelesningene, i tekstboka eller begge steder. Hver hoveddel teller 50 % av karakteren, og 

hver del må være bestått for at kandidaten skal bestå eksamen. Karakterene gis på en skala 

med ståkarakterer fra A til E, mens F er stryk. 

Det gis seks kortsvarsoppgaver, og fire av disse skal besvares. Det gis to essayoppgaver, og 

én av disse skal besvares.   

 

 

Vurdering 

 

Dette er først og fremst en kunnskapstest som skal dokumentere at studenten har fått 

faktakunnskaper på flere ulike felt.  

 

Allmenne prinsipper for vurdering: 

Besvarelsen skal føres innenfor den akademiske sjanger. Det forventes at kandidaten 

forholder seg til spørsmålene slik de stilles. I praksis innebærer dette at enkelte oppgaver kan 

være mangefasetterte og kreve et lengre og mer detaljert svar, mens andre kan ha ett klart 

hovedfokus der et kortere svar vil være tilstrekkelig. Generelt kan det sies at studentene 

oppmuntres til å skrive så mye de kan på hvert spørsmål. Det understrekes likevel overfor 

studentene at det ikke er antall sider i besvarelsen, men innhold og kvalitet som vil bestemme 

karakteren.  

  

I langsvarsdelen skal én av to essayoppgaver besvares. Her kreves det en formell oppbygging, 

avgrensning og innledning, diskusjon og konklusjon. Det skal være ryddighet i framstillingen.  

Diskusjonen bør vise refleksjon og dybde. Selvstendighet, resonnement, originalitet og 

interessante perspektiver tillegges vekt. 

De to delene teller 50 prosent hver i den samlede karaktersettingen. Begge delene må være 

bestått. 

 

  

Hjelpemidler 

 

Ordbok er kandidatenes eneste hjelpemiddel under eksamen. Ordbok som går til og fra norsk 

og engelsk eller andre språk er tillatt. Kun papirordbøker tillates. Disse blir sjekket av 

eksamensvaktene. 

 

 

Eksamensspråk 

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk og engelsk, og kandidaten kan svare på norsk, svensk, 

dansk eller engelsk. Uavhengig av valgt språk skal språket være godt nok til at sensor ikke 

trenger å tvile på betydningen. Uklarheter i teksten vil nødvendigvis føre til trekk i karakteren. 

Språknivået har ikke betydning for karakteren så lenge besvarelsen er fullt ut forståelig. 
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KARAKTERBESKRIVELSE  NORINT0500 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT0500/  

 

Emnet gir en innføring i norsk historie og norske samfunnsforhold og består av 12 

dobbeltforelesninger med spesifikke temaer og et definert litteraturpensum. Eksamen er en 

tretimers skriftlig prøve som leveres på engelsk eller norsk.  Kravet for å få gå opp til 

eksamen er godkjent kvalifiserende oppgave. 

 

Ved eksamen måles to hovedaspekter: Kunnskapsnivå og dybdeforståelse/evne til kritisk 

vurdering.  Rent språklige ferdigheter måles ikke og teller ikke ved fastsettelsen av 

eksamenskarakteren.  

 

Etter fullført emne NORINT0500 skal kandidaten kunne presentere, beskrive, vurdere eller 

redegjøre for de ulike temaene i pensum, sett i lys av historisk, politisk og kulturell utvikling.  

Karakteren kandidaten får, viser i hvilken grad vedkommende har oppnådd læringsutbytte for 

emnet.  

  

Karakterer og vurderingskriterier: 

 

A   Fremragende prestasjon som skiller seg klart ut. Kandidaten viser svært gode kunnskaper  

      og fremragende dybdeforståelse og evne til kritisk vurdering. 

 

B   Meget god prestasjon. Kandidaten viser solide kunnskaper og solid dybdeforståelse og 

      evne til kritisk vurdering. 

 

C   Jevnt god prestasjon. Kandidaten viser tilfredsstillende kunnskaper og jevnt god 

      dybdeforståelse og evne til kritisk vurdering. 

 

D   Akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser nokså gode   

      kunnskaper og noe dybdeforståelse og evne til kritisk vurdering. 

 

E  Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser  

     begrensede kunnskaper og mangelfull dybdeforståelse og evne til kritisk vurdering. 

 
 


