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Sensorveiledning INTER1000, høsten 2018 

Innføringsemne i internasjonale studier 

 

Innledning 

Sensors forventninger 

I vurderingen av besvarelsene skal sensor ta i betraktning to særtrekk ved denne 

eksamenen.  

Det første er at studentene av flerfaglige grunner har et mer omfattende oppgavesett 

enn det som er vanlig på et innføringsemne – vi ønsker besvarelser fra alle fire 

disiplinene. Med totalt 3 timer til rådighet, betyr dette at studentene i praksis har 

snaut én time på hver mellomlange besvarelse i del I og kun 15 minutter på hver av de 

korte i del II. Kravet til fulle setninger, god komposisjon og utdypende 

resonnementer må derfor være mykere enn vanlig.  

Sensor må også ta i betraktning at med unntak for statsvitenskap (hvor 

innføringsemnet går samtidig med INTER1000), har studentene som regel kun hatt 3 

dobbelttimers forelesninger i den disiplinen oppgaven springer ut av. 

En tabell som formulerer generelle normer for karaktersetting, er å finne bakerst i 

denne dokumentet som del av den generiske sensorveiledningen for seminaroppgave-

besvarelsen som utgjør hjemmeeksamen. Den generiske sensorveiledningen bygger 

på kommentatormalen studentene har brukt i seminardelen av emnet, som har gått 

over 10 dobbelttimer.  

 

Vekting  

Studenten får én samlet karakter på skoleeksamen og hjemmeeksamen. Av denne 

samlede karakteren teller skoleeksamens del I (to mellomlange besvarelser) 40%, 

skoleeksamens del II (fire korte besvarelser) 20%, og hjemmeeksamen 40%.  

 

Skoleeksamen, del I (40%)  

Besvar to (2) av oppgavene nedenfor (A–C): 
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A  

Under andre verdenskrig kjempet USA og Sovjetunionen som allierte. Noen få år 

senere var de to supermaktene fiender. Med denne overgangen som utgangspunkt, 

drøft hvorfor den kalde krigen brøt ut. 

 

Under den andre verdenskrig var USA og Sovjetunionen forent mot en felles fiende 

(aksemaktene), men da denne ble beseiret var det de to som stod igjen som de 

sentrale aktørene på verdensscenen. I avslutningen av krigen klarte de å enes om 

opprettelsen av FN, men deretter gikk samarbeidet raskt nedoverbakke. Studentene 

bør kunne vise til at det hersker en debatt rundt hvorvidt den kalde krigens utbrudd 

skyldes ideologi – kommunisme vs. kapitalisme – eller om den skyldes klassiske 

maktpolitiske interesser. Det Lange telegram, som vi har gjennomgått, gir sterkt 

uttrykk for at det dreide seg om ideologi og at kommunistiske land er dømt til å være i 

konflikt med kapitalistiske land. Motstykket til denne forklaringen er å se på Stalin 

som en klassisk realist som så på Øst-Europa som et strategisk bufferområde for å 

sikre sovjetisk sikkerhet. Dette kan forklares nettopp ved å se på erfaringen fra andre 

verdenskrig da fraværet av en slik buffersone medførte at den tyske hær klarte å 

marsjere dypt inn i sovjetisk territorium med det det medførte av nasjonale traumer 

og menneskelig lidelse. Studentene bør klare å vise til noen av de sentrale hendelsene 

som betegnes som starten på den kalde krigen. Eksempelvis Truman-doktrinen 

(1947), Marshall-hjelpen (1948) og Sovjetunionen sin reaksjon på disse, samt Berlin-

blokaden (1948), Sovjetunionen sin første atomprøvesprengning (1949) og 

opprettelsen av NATO (1949).   

 

B  

Vi ser på et marked med mange, små selgere og kjøpere, slik at vi har såkalt 

fullkommen konkurranse («competitive market»). 

1) Forklar kort hva vi mener med markedets etterspørselskurve og tilbudskurve, og 

hvordan pris og omsatt kvantum bestemmes i markedet. 

Det vil være fornuftig å tegne figur – med synkende E-kurve og stigende T-kurve. 

Med mange små kjøpere og selgere betrakter hver aktør prisen i markedet som noe 
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aktøren ikke påvirker ved sitt kjøp /salg – og da vil vi ha en etterspørsels- og en 

tilbudskurve i markedet: E-kurven forteller hvor mye som etterspørres til ulike priser 

på varen, for gitte verdier på andre faktorer som kan påvirke etterspørselen, som 

priser på andre varer og tjenester og inntekter hos kjøperne. T-kurven forteller hvor 

mye som tilbys til ulike priser på varen, for gitte verdier på andre faktorer som kan 

påvirke tilbudet, som lønninger og mengde kapital i bedriftene. Helning på kurvene: 

Økt pris på varen gir lavere etterspurt kvantum og høyere tilbudt kvantum. (Kan evt 

si noe om spesialtilfeller med horisontale eller vertikale kurver). Skift i kurvene ved 

endringer i «andre faktorer». 

Likevekt i markedet ved den pris som gir tilbudt kvantum lik etterspurt kvantum.  

 

2) Forklar ved hjelp av en figur hva som skjer med omsatt kvantum og pris i 

markedet dersom myndighetene legger en stykkavgift (stykkskatt) t på varen, det 

vil si en avgift på t kroner per enhet. Vis hvordan avgiften fordeles mellom kjøpere 

og selgere. 

Forklar at T-kurven skifter opp med avstand t, når p fremdeles er markedspris. 

Grunnen er at det er p-t som er produsentens nettopris og som derfor bestemmer 

hvor mye han vil tilby. Opprinnelig likevekt; p0,x0. Tegn skiftet, og vis ny likevekt, 

p1,x1. Hva har skjedd: Lavere omsatt kvantum. Økt markedsprisen, men prisen øker 

mindre enn t (ved stigende T-kurve og synkende E-kurve), dvs. p0+t>p1. Nettopris til 

selger går altså ned: p0> p1-t. Vis på figur hvordan avgiften deles mellom kjøpere 

(tk)og selgere (ts). Meget gode til fremragende besvarelser vil få fram at fordelingen 

avhenger av hvor bratt etterspprselskurven er i forhold til tilbudskurven i 

likevektspunktet (forholdet mellom elastisitetene) Jo brattere etterspørselskurven er i 
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forhold til tilbudskurven, desto større del av avgiften betales av kjøperne. 

 

 

3) Anta nå at produksjonen av varen leder til et miljøskadelig utslipp. Forklar hva 

som er samfunnsøkonomisk optimal reduksjon av utslippene. 

Spørsmålet kan besvares på to måter: (i) Man kan tegne en figur liknende den som 

brukes i læreboka, med marginale kostnader (MSC) og marginale gevinster ved 

utslipp (MSB), dvs marginale kostnader ved å rense. (i) Eller man kan fortsette å 

bruke markedsfiguren. 

(i) På figuren nedenfor stiger marginalkostnadene ved å rense med mengden som 

renses, dvs med reduksjon i utslipp (bevegelse mot origo). Dette vil ofte være tilfelle 

fordi det er dyrere å rense ett tonn mer jo mer man allerede har renset (siden man 

velger de rimeligste tiltakene først). Marginalgevinst ved rensing (=marginalkostnad 

ved utslipp  er større jo høyere utslippet er (lavere jo mer som er renset) fordi små 

utslipp vanligvis ikke merkes så godt, mens store utslipp kan være katastrofalt. Vi bør 

redusere utslippene så lenge marginal gevinst ved rensing overstiger marginale 

kostnader. På figuren vil U* være det «optimale utslipp».  
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Marginalkostnad ved rensing,  

dvs reduksjon i utslipp 

Marginalgevinst ved rensing 
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(ii) Noen studenter vil kanskje heller fortsette å bruke markedsfiguren fra spørsmål 2 

og tegne inn skadekostnadene som et påslag på T-kurven – se figur nedenfor. Også 

dette vil røpe meget god forståelse selv om man ikke får tegnet inn det optimale 

utslippet i en slik figur, bare det samfunnsmessig optimale omsatte kvantum. Utslipp 

knyttet til varen gjør altså at den samfunnsøkonomiske marginalkostnadskurven 

(MKS) ligger over den privatøkonomiske (MKP= T-kurven). Påslaget f er de marginale 

skadekostnadene ved utslipp. Det samfunnsøkonomisk optimale kvantumet av varen, 

XS, er der hvor de samfunnsøkonomiske marginalkostnadene ved produksjonen, dvs. 

MKP+f, er lik kjøpernes marginale betalingsvillighet, dvs der hvor MKS-kurven 

krysser E-kurven. Det vil si at optimalt omsatt kvantum er XS, og det optimale 

utslippet er det som er tilknyttet dette kvantumet.  
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Redegjør for folkerettens regler om lovlig maktbruk mot en annen stat knyttet til 

selvforsvar og autorisering fra FNs sikkerhetsråd. 

Oppgaven er sentral i folkeretten men vanskelig å besvare særlig grundig på den korte 

tiden studentene har til rådighet her. Studentene er ikke jurister, mens oppgavene i 

stor grad er juridisk vinklet. Dette må det tas hensyn til, og det kan ikke forventes at 

studentene kan gjengi mer enn hovedtrekkene fra pensum.  

Forbudet mot bruk av makt er folkerettens «kardinalregel», nedfestet i FN-pakten 

artikkel 2(7) og den har status som folkerettslig sedvane. 

Studentene kan først gjerne forklare hva som skal til for at det er snakk slik maktbruk 

– eller trussel om bruk av makt – som artikkelen omhandler.  

Det bør framkomme at dette er en hovedregel, og at det finnes to unntak som begge 

følger av folkeretten (og er antydet i oppgaveteksten); selvforsvar etter artikkel 51 og 

autorisert maktbruk eller kapittel VII. Å løfte fram den omdiskuterte varianten 

«humanitær intervensjon», vil være relevant men ikke nødvendig for en meget god til 

fremragende besvarelse siden det ikke spørres etter dette. 

Under følger noen relevante punkter for hvert av unntakene – det er selvsagt ikke 

nødvendig å komme inn på alle for å få en meget god eller fremragende karakter. Som 

alltid er det et pluss om studentene kan komme med eksempler, enten historiske eller 

tenkte.   

Relevante punkter vedrørende selvforsvar  

 Drøftelsen bør knyttes til ordlyden i artikkel 51. Det kan med fordel sies at retten 

til selvforsvar ikke oppstod med FN-pakten, men alltid har eksistert («inherent»). 

Noen vil kanskje trekke en parallell til individets rett til selvforsvar (nødverge). 

 Studentene kan gjerne få fram at selvforsvar kan utøves av én stat eller av flere 

(kollektivt); som eksempel på det siste kan nevnes hjemmelen i NATO artikkel 5.  

 Det er også pluss om noen nevner selvforsvar på vegne av en annen stat på 

anmodning, men det er neppe tid til å reflektere noe over hva som skal til for at en 

slik anmodning kan følges opp (må f.eks. komme fra statens regjering, ikke fra en 

opposisjonsgruppe). 
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 Studentene bør så gå igjennom vilkårene etter artikkel 51. Særlig kan de få noe ut 

av «armed attack occurs» og nevne at «forkjøpsangrep», à la USA og UK i Irak i 

2003 ikke godtas, med mindre det er tilstrekkelig klare indikasjoner på at et 

angrep er tilstrekkelig nært forestående.  

 Det kan ikke forventes at studentene reflekterer særlig over forholdet mellom 

retten til selvforsvar og Sikkerhetsrådets kompetanse. 

 Det står ikke i artikkel 51, men det er sikker rett at en maktbruk i selvforsvar må 

være nødvendig og proporsjonal. Slik bør de få fram at retten til selvforsvar ikke 

er uten grenser, selv om det foreligger en selvforsvarssituasjon. Selv om vilkårene 

er til stede, er det rammer. 

Relevante punkter vedrørende autorisasjon fra Sikkerhetsrådet 

 Her gir vel disposisjonen seg litt selv. Studentene kan først si noe om at FNs 

sikkerhetsråd etter FN-pakten har et overordnet ansvar for å opprettholde og 

gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet, og at rådet kan vedta ulike tiltak når 

fred og sikkerhet er truet/brutt, herunder vedta maktbruk.  

 Det bør så tas utgangspunkt artikkel 39 som er «nøkkelen» til rådets fullmakter. 

Drøfte hva som menes med at fred/sikkerhet må være truet/brutt. Det er pluss om 

de nevner at rådet avgjør om vilkårene er til stede, men at kapittel VII oppstiller 

rettslige rammer som kan tenkes overprøvd av ICJ. Studentene kan ikke forventes 

å komme inn på spørsmål à la «gyldighet av en sikkerhetsrådsresolusjon». 

 Pluss også om det nevnes at det er snakk om internasjonal fred og sikkerhet, men 

at rådet har tolket dette vidt. Også en intern situasjon i en stat omfattes dersom 

den kan få «ringvirkninger» utenfor grensene. 

 Deretter må artikkel 42 nevnes. Bør få med at makt bare kan besluttes når ikke-

voldelige midler er/vil være inadekvate. 

 Fint om studentene nevner eksempler på slik autorisert maktbruk. 

 Også pluss om noen nevner artikkel 27 (det kreves 9 stemmer og ingen P5-veto). 

Kanskje også artikkel 25 som forplikter statene til å respektere resolusjonene.  
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Skoleeksamen, del II (30 %)  

Besvar fire (4) av oppgavene nedenfor (D–H):  

 

D 

I hvilken grad vil du si at en ordning med tredelt makt, som vi gjerne finner i stater 

– med en lovgivende, dømmende og utøvende makt – også finnes i folkeretten? 

Begrunn svaret. 

Igjen: Oppgaven er sentral i folkeretten men vanskelig å besvare særlig grundig på 

den korte tiden studentene har til rådighet her. En stikkordmessig besvarelse som 

favner det viktigste om hver av makttypene, må derfor kunne anses som fullverdig. 

Noen relevante punkter:  

 Noen vil starte med å beskrive tredelingen av makten i Norge; med Stortinget, 

Regjeringen Høyesterett. I så fall et pluss om hensynene bak maktfordelingen (jf. 

Montesquieu) nevnes: maktorganene skal kunne holde hverandre i sjakk. 

 Om lovgivende makt: Det er ingen lovgivende forsamling i folkeretten. Man kunne 

tenkt seg at FNs generalforsamling fungerte slik, men det gjør den jo ikke.  

 Fint om studentene kort forklarer at folkerettens «lover» i stedet blir til gjennom 

traktat og sedvane, som tross alt er en form for regeldannelse med et visst 

«demokratisk» tilsnitt. 

 Om utøvende makt: Studentene kan her nevne at det ikke finnes noen sentralisert 

utøvende makt, og at maktbruk skjer i regi av statene selv. Fint om FNs 

sikkerhetsråd nevnes. 

 Om dømmende makt: Her blir det å nevne at folkeretten får et stadig mer utbygd 

domstolsystem. Det finnes en rekke domstoler på ulike særområder. ICJ bør vel 

nevnes som den viktigste domstolen med generell kompetanse. 

 Det er et pluss om studentene får fram at i motsetning til en stat, så er statene ikke 

bundet av disse tre formene for maktorganer uten videre. Traktater er frivillige, 

mens sedvanereglene dog er bindende for alle. Sikkerhetsrådets resolusjoner er 
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bindende for alle, og det kan vises til FN-pakten artiklene 25 og 103. Domstolene 

er frivillige, f.eks. krever også ICJ jurisdiksjonsaksept. 

I lys av den ekstremt korte tiden studentene har til rådighet antar jeg at det ikke blir 

tid til noe mer enn korte punkter på disse oppgavene. Igjen, det må ikke kreves for 

mye. De som viser grunnleggende forståelse for folkerettens system må honoreres. 

 

E  

Hva er kjennetegnene på terrorisme? 

Pensumsdekningen er Grieco mfl-bokens kap 11, særlig 371-374; også behandlet i 

forelesning. Begge steder er kulepunktene under framhevet – meget gode til 

fremragende besvarelser vil utpensle noen av kulepunktene og inkludere historiske 

eller aktuelle ekspempler. Det tredje punktet peker seg i så fall ut; noen vil 

stikkordsmessig skille mellom ulike politiske formål – herunder høyre/venstre, 

nasjonalisme/separatisme, religiøst-politiske – og påpeke en forskyvning over tid 

mot sistnevnte: 

 Vold mot sivile utført av ikke-statlige aktører 

 Ønske om å påvirke befolkningens følelser, skape frykt  

 Politisk formål – gjerne å forme en stats utenrikspolitikk 

 

F  

Hvilke forhold legger den realistiske tradisjonen i studiet av internasjonal politikk 

vekten på når den skal forklare at stater unngår krig?  

Pensumsdekningen er Grieco mfl-bokens kap 6 og 13; også behandlet i forelesning. 

Begge steder er kulepunktene under framhevet. Med bare 15 minutter til rådighet må 

første kulepunkt, med et eksempel eller to, være nok til en jevnt god karakter – meget 

god dersom forståelsen av mekanismene kommer godt fram. Meget gode til 

fremragende besvarelser vil utpensle noe mer , f. eks. rundt ett eller flere av de 

etterfølgende kulepunktene: 

 Det sentrale: Maktfordeling i det internasjonale stystemet – hvorav to 

maktfordeling er særlig fredsfremmende/krigshemmende, ifølge realister: 

Maktbalanse og hegemoni. Den første pga gjensidig avskrekking, den andre pga 

overveldende makt, dvs. ensidig avskrekking.  
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 Ulike utpenslende poenger:  

 Innenfor denne tenkningen er de viktigste strategiene stater tar i bruk balansering 

(internt gjennom opprustning eller eksternt gjennom allianser) eller samling om 

den sterkeste (bandwagoning), enten hegemonen eller den sterkeste i hver 

balanserende blokk. 

 Blant maktbalanser er den multipolære ansett å være mindre stabil enn den 

bipolære, fordi allianseforhold gjerne blir løsere og mer fleksible når valget ikke 

står mellom to klart definerte blokker. En klassisk illustrasjon er bemerkningen 

fra Lord Palmerston, britisk statsminister i 1850/60-årene, om at Storbritannia 

hverken har permanente venner eller permanente fiender, bare permanente 

interesser.  

 Den generelle mekanismen, avskrekking, kan gjerne knyttes til våpentyper med 

særlig stor avskrekkingskraft, atomvåpen er den naturlige illustrasjon. 

 Helt i orden om noen konstrasterer den realistiske tradisjonen med den liberale 

som vektlegger styreform, diplomati, internasjonale institusjoner og gjensidig 

økonomisk avhengighet. Det spørres imidlert ikke etter dette, så slik kontrastering 

må være svært kortfattet –og er selvsagt ingen betingelse for toppkarakter. 

 

G  

Forklar hva som menes med et kollektivt gode, gi noen eksempler på kollektive 

goder og forklar hvorfor markedet ikke gir optimal produksjon av slike goder.  

Et kollektivt gode defineres ofte som et gode som er ikke-rivaliserende i konsumet og 

ikke-ekskluderbart. Ikke-rivaliserende betyr at en persons konsum av godet ikke 

reduserer verdien av samme gode for andre konsumenter. Dette betyr at når godet 

først er produsert, er det optimalt å la alle få tilgang. Eksempler på ikke-rivaliserende 

gode er TV-sendinger og forskningsresultater: Det at en person ser på et 

program/leser en forskningsartikkel reduserer ikke verdien av samme 

programmet/artikkelen for andre. Ikke-ekskluderbarhet betyr at det ikke er mulig å 

utelukke noen fra å konsumere godet når det først er produsert. Fyrlys og nasjonalt 

forsvar er goder som er ikke-ekskluderbare: Når fyrlysene er tent og forsvaret 

avskrekker fiender, er det ikke mulig å utelukke noen fra å nyte godt av henholdsvis 

lys og fred. Ikke-ekskluderbare goder blir normalt ikke produsert i et marked fordi 
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det ikke er mulig å ta betaling for godet, og dermed ikke mulig å tjene noe på å 

produsere godet. For en rekke ikke-rivaliserende goder som ofte betegnes som 

kollektive goder – som forskning - er det mulig å ekskludere kjøpere, og dermed ta en 

pris. Dermed kan de produseres i markedet. Siden godene er ikke-rivaliserende blir 

det imidlertid for få som får tilgang når man må betale for det.  

 

H 

Hva er hovedforskjellen mellom Folkeforbundet og FN når det gjelder kolonialisme? 

Studentene bør klare å si at på dette feltet er de to motsatser. Der hvor 

Folkeforbundet var bygd opp av kolonilandene Storbritannia og Frankrike var FN 

bygd opp av de (nominelt) anti-koloniale statene USA og Sovjetunionen. De bør 

kunne si at der hvor Folkeforbundet hadde et Mandatsystem som i praksis legitimerte 

kolonisystemet så hadde FN en Trusteeship Council som skulle overse 

dekolonisering. 

Hjemmeeksamen - generisk sensorveiledning for seminar-

oppgaven (40 %) 

Punktene henspiller på elementer i besvarelsen, strukturen kan gjerne være 

annerledes 

Innledningen 

 Er problemstillingen klar, presis og håndterlig innenfor tidsrammen? Framgår det 

tydelig hva som skal beskrives, forklares eller vurderes? 

 Framkommer problemstillingens faglige og/eller samfunnsmessige relevans?  

Begrepsapparatet 

 Er sentrale begreper presist forklart – og konsistent brukt? 

 Er eventuelle hypoteser godt begrunnet – enten gjennom litteratur eller ved å vise 

hvordan forklaringsfaktorer kan påvirke utfallet?  

 Identifiseres alternative forklaringer?  

Undersøkelsesopplegget 

 Framgår det tydelig hvordan svaret på spørsmålet er underbygget?  

 Er opplegget velvalgt ut fra spørsmål og tilgjengelig kildemateriale?  

 Er kvaliteten på kildematerialet vurdert?  

Analysen 
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 Er drøftingen systematisk og gjennomsiktig med gode koplinger mellom 

spørsmål, begrepsramme og kildemateriale? 

 Er de sentrale funnene godt belagt?  

 Er drøftingen balansert – kommer også det som kunne tale mot konklusjonen, 

klart fram? 

Konklusjonen 

 Gir den et klart svar på spørsmålet og begrunnelsen for svaret?  

 Peker den på eventuelle implikasjoner for fagdebatten eller samfunnsspørsmålet 

som gjorde spørsmålet relevant? 

Struktur og presentasjon 

 Er det god balanse og sammenheng mellom innledning, analyseramme, drøfting 

og konklusjon?  

 Er språket klart og følger andre normer for akademisk språkbruk?  

 Oppfyller oppgaven de formelle kravene (herunder kildebruk)?  

Svarene på punktene over gir grunnlag for karakteren ut fra følgende anbefalte 

normer:  

A B C D E F 

Fremragende 
prestasjon. 
Begreper, 
teorier og 

faktiske forhold 
er presist 

gjengitt og 
anvendelsen 

viser svært god 
forståelse og 

selvstendighet. 
Besvarelsen er 
veldisponert 
med korrekt 

bruk av kilder 
og referanser. 

Meget god 
prestasjon. 
Begreper, 
teorier og 
faktiske 

forhold er 
presist gjengitt 

og 
anvendelsen 
viser meget 

god forståelse 
og 

selvstendighet. 
Besvarelsen er 
veldisponert 
med korrekt 

bruk av kilder 
og referanser. 

 

God prestasjon. 
Begreper, 
teorier og 

faktiske forhold 
er 

tilfredsstillende 
gjengitt og 

anvendelsen 
viser jevnt god 
forståelse og en 

viss 
selvstendighet. 
Besvarelsen er 

rimelig 
veldisponert 

med stort sett 
korrekt bruk av 

kilder og 
referanser. 

Brukbar 
prestasjon. 
Varierende 
kunnskaper 

om 
begreper, 
teorier og 
faktiske 

forhold og 
anvendelse

n røper 
variabel 

forståelse 
og 

selvstendig
het. 

 

Prestasjonen 
tilfredsstiller 

minimumskra
vene. Noe 

kunnskaper 
om begreper, 

teorier og 
faktiske 

forhold men 
anvendelsen 
røper svak 

forståelse og 
liten eller 

ingen 
selvstendighet. 

Svak 
prestasjon som 

ikke 
tilfredsstiller 

minimumskra
vene for å bli 

godkjent. Store 
hull i 

kunnskapen 
om begreper, 

teorier og 
faktiske 
forhold. 

Anvendelsen 
røper 

manglende 
forståelse. 

 

 


