
Kjennetegn på måloppnåelse. Vurderingsskjema 
 
Klart definerte kjennetegn på måloppnåelse vil gjøre vurderingen av elevenes kompetanse lettere. 

Tabellen nedenfor er et forslag til slike kjennetegn utarbeidet av eksamensnemnda i Historie og 

filosofi. Selv om de i utgangspunktet er laget for et annet fag, kan de etter vårt syn være anvendelige 

også for historiefaget.   

 

  Karakteren 2 Karakterene 3 og 4 Karakterene 5 og 6 Kommentarer 

Presentere 
/ 

Gjøre rede for 
/ 

Identifisere 

Eleven gjør springende 
og dels subjektivt rede 
for enkelte relevante 
momenter.  
Eleven gjenkjenner 
enkelte sentrale trekk 
ved det aktuelle 
begrepet eller emnet. 

Eleven gjør dekkende og 
saklig rede for noen 
sentrale momenter i en 
oversiktlig struktur. 
Eleven bruker flere av de 
viktigste trekkene ved 
det aktuelle begrepet 
eller emnet ved 
identifiseringen. 

Eleven gjør selvstendig, 
grundig, objektivt rede 
for flere sentrale 
momenter innenfor en 
klar logisk struktur. 
Eleven identifiserer 
presist, utdypende og 
klart avgrensende. 
Nyansert og saklig. 

 

   

Gi eksempler 
 

Eleven gir et begrenset 
antall eksempler med en 
viss relevans. 

Eleven gir flere 
relevante eksempler 
med rimelig god bredde. 

Eleven gir flere treffende 
eksempler med god 
relevans, bredde og 
selvstendighet i 
utvalget. 

 

   

Forklare 
 

Eleven trekker fram 
enkelte relevante 
elementer med en viss 
sammenheng. 

Eleven forklarer 
strukturert, delvis 
begrunnet og med 
rimelig sammenheng. 

Eleven forklarer 
uttømmende, 
utdypende og viser 
logisk sammenheng der 
alt vesentlig er 
velbegrunnet. 

 

   

Undersøke  
/ 

Analysere  
/ 

Diskutere  
/  

Vurdere 

Eleven analyserer 
fragmentert og forenklet 
et smalt utvalg 
elementer. 
Eleven nevner enkelte 
relevante momenter og 
argumenterer 
springende uten klar 
konklusjon. 

Eleven analyserer 
sammenhengende og 
strukturert et utvalg 
elementer. 
Eleven drøfter balansert 
og saklig, med flere 
relevante argumenter 
og med klar eller åpen 
konklusjon. 

Eleven analyserer 
grundig, åpensinnet og 
kritisk et relativt bredt 
utvalg elementer i en 
konsistent og logisk 
struktur. 
Eleven argumenterer 
selvstendig og belyser 
flere aspekter av saken 
fra flere sider.   
Resonnementene er 
klare og fører logisk 
fram til konklusjonen. 

 

   

Reflektere 
over 

Eleven gjengir noen 
relevante momenter og 
argumenter i et løst 
sammensatt 
resonnement. 

Eleven kobler flere 
relevante momenter og 
argumenter sammen i 
logiske resonnementer 
med en viss grad av 
selvstendighet. 

Eleven viser en 
spørrende tilnærming og 
en selvstendig 
argumenterende 
tenkning omkring 
sentrale momenter. 
Resonnementene er 
konsistente. 

 

 


