
SENSORVEILEDNING FOR FIL1009 

 

Eksamen er en mappeeksamen bestående av følgende komponenter:  

 En oppsummering av en artikkel eller et argument (2 sider à ca 2300 tegn, ikke 

medregnet fotnoter og referanser) 

 En kritisk respons på et argument (3 sider à ca 2300 tegn, ikke medregnet fotnoter og 

referanser) 

 Et essay (5 sider à ca 2300 tegn, ikke medregnet fotnoter og referanser) 

Det settes én endelig karakter på mappen. Alle tre deler av eksamen må være gode nok til å 

vurderes som bestått på egenhånd for at eksamen som helhet kan få ståkarakter. De tre 

delene vektes ikke i formell forstand, men gis i helhetsvurderingen noe ulik tyngde. Størst 

tyngde gis essayet (ca 50%), deretter den kritiske responsen (ca 30%) og så oppsummeringen 

(ca 20%). Forbedring fra de første mappedelene til siste (essayet) kan tas i betrakt.  

 

OPPSUMMERING/ANALYTISK SAMMENDRAG 

Oppsummeringen/analytisk sammendrag skal redegjøre for innholdet i teksten med vekt på 

argumentene og konklusjonen i teksten. Det skal unngås å vurdere forfatterens argumenter 

og konklusjon.  

 

KRITISK RESPONS OG ESSAYET 

Både det kritiske responset og essayet skal være argumenterende tekster der studenten 

diskuterer et problem gitt i oppgaven i lys av en gitt tekst på pensum. Tekster skal 

argumentere for eller imot, et argument eller standpunkt. Teksten skal ikke bare fremsette en 

forfatters argument, men også kritisk vurdere holdbarheten. 

 

VURDERINGSKRITERIER  

Eksamen blir vurdert i lys av demonstrert kunnskap, selvstendighet og akademiske 

skriveferdigheter. Kunnskapskravet vurderes både i lys av innhold og argumentasjon, siden 

kunnskapen studenten skal ha tilegnet seg gjennom emnet og tilbakemeldinger til drøfter af 

tekster ikke kun er korrekt gjengivelse av innhold, men også demonstrasjon av 

argumentasjons-ferdigheter. Selvstendighet kommer særlig til syne i evnen til å fremsette 

logiske strukturen og andres argumenter isteden for å bare "følge" teksten (mappedel 

"oppsummering") og å fremsette en egen tese (ta stilling til problemet i oppgaven) og til å 

forsvare tesen med egne argumenter (mappedeler "kritisk respons" og essay"). Tesen trenger 

ikke være en original påstand, men for eksempel en vurdering av styrken til et argument fra 

pensumteksten eller vektlegging av et moment som er kommet fram som viktig gjennom 

analysen. I kritisk respons legges mer vekt på fokus på teksten responsen svarer til; på 

essayet legges mer vekt på selvstendig argumentasjon og egen tese. 

 

VURDERINGSAKSER 

1. Svarer kandidaten klart og presist på oppgaven?  

2. Viser kandidaten forståelse for hva som filosofisk står på spill i argumentasjonen som 

diskuteres, og innsikt i de relevante hensyn?  

3. Gjør kandidaten god bruk av relevant pensum? 

4. Viser kandidaten selvstendig vurderingsevne? 

5. Er besvarelsen logisk oppbygd, og klart og formålstjenlig strukturert? 

6. Er språkføringen klar og presis?  
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KARAKTER 

A: Besvarelsen utmerker seg som svært god langs alle akser. 

B: Besvarelsen er meget god i aller fleste henseende. 

C: Oppgaven besvares adekvat (1 og 2), noe relevant pensum er trukket inn (3),  

besvarelsen viser rimelig vurdering av posisjonene som diskuteres (4), og  

struktur og språk gjør oppgaven grei å følge (5,6) 

D. Besvarelsen viser noe forståelse av tema for oppgaven (1,2), men mangler  

presisjon. Den viser noe forståelse av relevante momenter og argumenter (2,3), men viser 

liten dybde og forståelse for sammenheng. Oppgaven viser usikker eller liten selvstendig 

argumentasjon og analyse (4), og svekkes av uklarheter (5,6).  

E. Oppgavens poeng er i liten grad forstått, og preges av uklarheter og misforståelser, selv 

om noen relevante momenter er med i alle eksamensdeler (1,2,3). Eksamen gir dårlig 

grunnlag for relevante vurderinger (4), og mangler tydelig struktur (5).  

 

KRITISK RESPONS OG ESSAY (DETALJER FOR SENSORVEILEDING) 

 

Kvalitet 
Struktur, tese, 

argument 

Diskusjon og 

refleksjon 

 

Innhold Språk og 

grammatikk 

Kildebruk 

og 

referanse 

A

-

B 

Velorganisert. Tesen er 

interessant og relevant i 

forhold til oppgaven og 

forsvart med ett eller 

flere argumenter som er 

systematisk fremstilt.  

Velvalgt 

innvendig(er) og 

overbevisende 

svar, som 

demonstrerer god 

innsikt og 

forståelse av 

tema. 

Korrekt og velbalansert 

presentasjon av innhold 

som yter  posisjonen(e) 

rettferdighet. Intelligent 

språkbruk, 

grammatisk 

feilfri. 

Korrekt 

føring av 

referanser og 

bibliografi 

med 

konsekvent 

bruk av en 

anerkjent 

referansestil. 

 

C 

Forsøk på argument, 

men ikke overbevisende, 

på grunn av vage 

elementer eller 

manglende 

sammenheng. 

God innvending 

med 

tilfredsstillende 

svar, som viser 

god forståelse av 

filosofen(e)s 

argument og dets 

relevans. 

Stort sett korrekt 

presentasjon av innhold, 

med noen overfladiske 

partier. 
Få feil, stort sett 

god språkbruk. 

 

Noe upresis 

og/eller 

inkonsekven

t føring av 

referanser 

og/eller 

bibliografi. 

D

-

E 

Forsøk på organisering, 

men deler av argumentet 

mangler, motsier eller er 

ikke knyttet til tesen. 

Innvendingen 

som er valgt er 

enten svak eller 

lett å avvise, noe 

som avslører 

manglende 

forståelse av 

tema, eller 

studenten har 

ikke forsøkt å 

reflektere 

selvstendig i det 

hele tatt. 

Misforstår deler av 

innholdet eller 

presenterer posisjoner på 

en urettferdig måte som 

avslører manglende 

forståelse. 

Noen feil, ujevn 

språkbruk, med 

feil i 

setningsstruktur 

eller ordvalg 

som hindrer 

logisk struktur 

og flyt i teksten. 

 

For det 

meste 

feilaktig 

og/eller 

inkonsekven

t føring av 

referanser 

og 

bibliografi. 

 


