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Kandidaten leverer en meget god besvarelse, som skiller seg ut ved å vektlegge det som er viktig, og 

svare kort og presist der det oppfordres til korte svar. 

I oppgave 1 finner kandidaten de to riktige svarene, og forklarer kort og presist hvorfor disse to er de 

riktige svarene. Vi spør for så vidt ikke hvorfor A og D er konsistente, og kandidaten får derfor ingen 

uttelling for disse forklaringene, selv om også disse er gode og presise. 

Oppgave 2a er veldig god, og selv om mange andre har fått full uttelling viser kandidaten at 

artikkelen både er lest og forstått. Forklaringen som gis viser at kandidaten sannsynligvis også ville 

vært i stand til å forklare artikkelen i detalj. 

Oppgave 2b er perfekt utført, med tilstrekkelig mellomregning og noe intuisjon om hva svaret betyr. 

Viser også utregning på de svarene som er feil som en sjekk på at det ikke er flere rette svar. 

I oppgave 2c identifiserer kandidaten at det er både fundamental og ikke-fundamental risiko, og 

påpeker hva som er hva. Nok en gang viser kandidaten presis og fornuftig bruk av ordene. 

Oppgave 3 er som helhet aldeles strålende. Selv om det svares på noe utover det vi spør om er alt vi 

ser etter med, og oppgaven er veldig fint bygd opp og strukturert.  Kandidaten viser god forståelse, 

og linken fra dette spesielle tilfellet med log-nytte til den generelle formuleringen med ߛ viser at 

kandidaten skjønner sammenhenger ikke alle ser. 

Oppgave 4 er så og si feilfri, og kandidaten viser at den behersker både de matematiske og intuitive 

aspektene ved oppgaven. Vi setter også stor pris på at kandidaten forklarer beregninger underveis, 

som gjør det enda klarere at kandidaten vet hva den holder på med. 

I sum gjør dette at besvarelsen kvalifiserer til en soleklar A hos både intern og ekstern sensor. 

Trondheim, 27.01.14. Torgeir Kråkenes (faglærer) 




















































