
Sensorveiledning for SPA2501  
Høsten 2019, mappeevaluering.  
 
Læringsmål fra emnebeskrivelsen:  

Når du har fullført dette emnet, har du: 

 En kritisk forståelse av begrepet kultur og kulturelle forklaringer 

 Oversikt over den politiske utviklingen i Latin-Amerika på 1900-tallet 

 Grundig kunnskap og forståelse av den politiske utviklingen i Argentina og Mexico på 1900-tallet, 
ikke minst PRI og Peronismen 

 Evne til å foreta kritisk og komparativ analyse av politiske fenomener og tendenser i Latin-
Amerika 

 Evne til å lese og analysere ulike akademiske og journalistiske tekster på spansk 

 Utdypet forståelse av nåtidens latinamerikanske samfunn 

 

SPA2501 har integrert vurdering, bestående av en mappe med to oppgaver. I en mappe justeres 
omfanget av delarbeidene proporsjonalt med arbeidsmengden forbundet med hver del. Veiledende 
lengde er 10-12 sider (4-6 sider på oppgave 1, og ca. 6 sider på oppgave 2). Den samlede 
arbeidsmengden i mappen skal ikke overstige en 16 siders semesteroppgave. Studentene har fått 
beskjed om at de ikke skal trekkes for lengde på oppgaven, hvis de holder seg innenfor 16 sider 
samlet (+ forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg). 

 
For å sikre at studentene må ta for seg både Méxicos og Argentinas historie i mappen de leverer, ble 

det satt opp en litt komplisert struktur for valg av oppgaver.  

Alternativ 1: Oppgave 1 om Mexico og Oppgave 2 om Argentina, uten valgmulighet.  

Atlernativ 2: Oppgave 1a eller 1b (valgfritt), Oppgave 2 som sammenligner Mexico og Argentina 

 
Vedrørende alternativ 2; Oppgave 1a og 1b, er det viktig å bemerke følgende:  
Forskning og akademisk arbeid har ofte en kreativ og eksplorerende fase, hvor hensikten er å finne 

fram til fruktbare ideer, vinklinger, problemstillinger og hypoteser. Deretter, for å besvare 

problemstillingen eller avkrefte/bekrefte hypotesen, kreves det systematisk, etterprøvbart 

akademisk håndverk. Det er først og fremst sistnevnte ferdigheter som vanligvis vurderes i 

studentoppgaver og eksamener.  

Oppgave 1 på dette emnet gir imidlertid mulighet til å vektlegge dette kreative, eksplorerende 

arbeidet. Studentene har fått beskjed om de i denne oppgaven gjerne kan spekulere og kaste fram 

ideer, og at det er lov å ta feil. Originalitet, kreativitet, selvstendighet og vurderingsevne skal 

belønnes i denne oppgaven, men studenter som har valgt en systematisk, akademisk tilnærming skal 

få uttelling for dette. Den eksplorerende tilnærmingen er mulighet oppgaven åpner for, og ikke et 

krav.  

Disse to oppgavene trenger ikke referere til pensum eller annen litteratur og trenger ikke 

kildehenvisninger.  

Alternativ 1, (Oppgave 1 og 2), og alternativ 2, oppgave 2 er mer tradisjonelle akademiske oppgaver. 

Det er først og fremst her studentene får uttelling for å ha lest og forstått emnets historiedel, om 



meksikansk og argentinsk historie. Studentene får i denne oppgaven anledning til å vise tilegnet 

kunnskap om og forståelse for meksikansk og argentinsk historie, samt analytiske evner.  

Vedrørende disse oppgavene, er det viktig å bemerke følgende:  

 

Studentene har fått beskjed om at de kan velge å avgrense perioden de skriver om hvis de grunngir 

dette i oppgavens innledning, og skal derfor ikke trekkes for å ha gjort dette. Men å sammenfatte to 

så lange perioder -  Mexico fra 1929 til i dag og Argentina fra 1943 til i dag – er svært krevende og 

kandidater som lykkes med dette skal få uttelling for det.  

Korrekt bruk av kildehenvisninger har ikke vært gjennomgått på emnet og er ikke nevnt direkte i 

oppgavens ordlyd. Korrekt bruk av kildehenvisninger er derfor ikke noen forutsetning for å bestå 

eksamen. Kildehenvisninger skal tillegges noe vekt, og når gjelder karakterene B og A bør 

kildehenvisninger være korrekt ført. 

 
Alternativ 1, oppgave 1 har følgende oppgavetekst:  

 Resume algunos rasgos importantes de la historia de PRI en México. 

 Discute si el actual presidente Andrés Manuel López Obrador representa la continuidad de los 

rasgos que has descrito o si representa una ruptura. 

Sensorene skal i denne oppgaven vurdere:  

- Kunnskap: oppgavens historiske fakta er korrekt og presist formidlet og er relevante for 

fortellingen 

- Forståelse: sammendragene og sammenligningen viser historisk forståelse som gjenspeiler 

seg hvilke hendelser, aktører og prosesser som er vektlagt og hvordan disse er 

oppsummert. 

- Analytisk evne: om kandidaten klarer å bruke sammenligningen mellom Andrés Manuel 

López Obrador og PRI til å få fram interessante trekk ved Méxicos  politiske utvikling 

 

 
Alternativ 1, oppgave 2 har følgende oppgavetekst:  

 Resume la historia del peronismo en Argentina. 

 Analiza la campaña presidencial de Alberto Fernández en relación con el resumen histórico que 

has escrito. Continuidad con el peronismo o ruptura? 

  

 Sensorene skal i denne oppgaven vurdere:  

- Kunnskap: oppgavens historiske fakta er korrekt og presist formidlet og er relevante for 

fortellingen 

- Forståelse: sammendragene og sammenligningen viser historisk forståelse som gjenspeiler 

seg hvilke hendelser, aktører og prosesser som er vektlagt og hvordan disse er 

oppsummert. 



- Analytisk evne: om kandidaten klarer å bruke sammenligningen mellom Alberto Fernández 

og peronismen til å få fram interessante trekk ved Argentinsk politikk  

- Det er en svakhet ved selve oppgaven at det kan være vanskelig å få tak på hva Alberto 

Fernández står for politisk, siden han ennå ikke har tiltrådt som president og har vært 

ganske vag i valgkampen. Dette har gjort det vanskeligere for studentene å finne klare 

trekk hos Fernández som de kan se i forhold til peronismen. Sensorere bør ta hensyn til 

dette.   

 

Alternativ 2, oppgave 1A har følgende oppgavetekst:  

 Resume lo que según tu opinión es el mensaje principal de Alberto Fernández y de 

Mauricio Macri en sus campañas presidenciales. 

 Discute qué nos pueden decir estas campañas sobre la cultura política argentina. Puedes 

centrarte en las diferencias o lo que tienen en común. 

 Es recomendable centrarse en un aspecto o máximo dos. Ejemplos de aspectos que puedes 

analizar son: Cuáles son los valores que orientan sus discursos? Cuáles son las ideas sobre 

el poder, la nación o el estado? Qué características personales quieren enfatizar? 

 

Sensorene skal i denne oppgaven vurdere:  

- Evne til å sette seg inn i og forstå innholdet i de to kandidatenes valgkampbudskap 

- Evne til å drøfte og spekulere når det gjelder forskjeller mellom de to kandidatene og hva 

disse kan fortelle oss om argentinsk politikk og politisk kultur.  

 

Alternativ 2, Oppgave 1B har følgende oppgavetekst:  

 Entrevista a una o dos personas de América Latina sobre la política en su país. 

 El propósito de la(s) entrevista(s) no es recolectar información sobre la política del país del 

entrevistado, sino sobre cómo él o ella interpreta y entiende la política.  Por lo tanto, la entrevista 

debe tratar de profundizar en las ideas que tiene la entrevistada sobre cómo funciona la política y 

cómo debe funcionar la política. 

 Usa esta(s) entrevista(s) como material empírico para discutir (drøfte) la cultura política en su 

país, y usa textos de SPA2501/SPA4501, más las diferencias con tu propia cultura política, como 

perspectiva en tal análisis. 

 

Sensorene skal i denne oppgaven vurdere: 

- Oppsummeringen av intervjuet. I hvilken grad klarer kandidaten å formidle 

informantens/informantenes beskrivelse av og syn på politikk. Dette avhenger både av 

kvaliteten på intervjuet og på oppsummeringen og formidlingen av dette i oppgaveteksten.   

- Forståelsen av politisk kultur som perspektiv og evnen til å bruke dette til å analysere 

intervjuet  



Alternativ 2, oppgave 2 har følgende oppgavetekst:  

 Escribe un resumen de la historia política de Mexico (desde 1929) y Argentina (desde 1943).  

El resumen debe:  

- abordar el ról del PRI en México y del peronismo en Argentina 

- identificar algunos similitudes y diferencias que consideras importantes 

 Elige una diferencia entre los dos casos y discute o a) posibles causas o b) posibles consecuencias 

de esta diferencia. 

Sensorene skal i oppgave 2 (alternativ 1 og 2) vurdere:  

- Kunnskap: oppgavens historiske fakta er korrekt og presist formidlet og er relevante for 

fortellingen 

- Forståelse: sammendragene og sammenligningen viser historisk forståelse som gjenspeiler 

seg hvilke hendelser, aktører og prosesser som er vektlagt og hvordan disse er 

oppsummert. 

- Analytisk evne: hvordan kandidaten klarer å bruke sammenligningen til å få fram 

interessante trekk ved de to landenes politiske utvikling 


