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Emnet ligger i prinsippet på to tusen nivå og studentene forventes å være i sitt tredje semester, 

men i praksis kan dette variere: noen har færre og noen langt flere semestre bak seg. Flertallet 

av studentene tilhører MØ-programmet, men mange tilhører andre programmer. Studentenes 

regionale kunnskap kan derfor variere. Ved karaktersetting må det tas hensyn til dette. 

 

I forhold til semesteroppgavene har det blitt presisert at de tematisk eller teoretisk eller 

begrepsmessig må ta utgangspunkt i dette kurset. Studentene har blitt oppmuntret til å 

inkludere kunnskap/tekster ervervet på andre kurs og/eller lete opp tekster – av ulike sjangre – 

i tillegg til egnede pensumstekster, men de har fått beskjed om at oppgavene må vise at det er 

i dette kurset de avlegger eksamen. Dette gir likevel stor valgfrihet. Studentene kan f.eks. ta 

utgangspunkt i ett av kursets sentrale begreper: sosiale ikke-bevegelser/ hegemonisk 

maskulinitet/ handlekraft (agency) å anvende det på mer eller mindre selvvalgte fagtekster. De 

kan ta utgangspunkt i begreper som kjønn eller feminisme og anvende det på empiriske 

eksempler som ligger utenfor pensum, men innenfor MØ. Velger studenter derimot å fokusere 

på et tema og/eller begreper og/eller teoretiske perspektiver som overhodet ikke er berørt i 

pensum og/eller undervisning vil dette resultere i stryk..  

 

Semesteroppgave på to tusen nivå representerer en innføring i sjangeren akademisk oppgave. 

For flere av studentene er det første gangen de skriver en slik tekst. Det er derfor viktig å 

undersøke hvorvidt studentene har lykkes i å formulere en presis problemstilling som kan 

løses på en vellykket måte innenfor rammene av 8-10 sider. Definerer de eventuelle begreper 

de anvender? Har de forstått hvordan denne sjangeren krever at alle argumenter må belegges 

empirisk? Anvender de referanser på en systematisk og korrekt måte? Er oppgaven 

velskrevet, dvs. med klare, presise setninger uten muntlig språk eller unødvendige 

anglisismer? 

 

Utformingen av disse oppgavene vil variere; det er umulig å fastsette en mal som er bedre enn 

andre. Enkelte oppgaver kan ta utgangspunkt i et begrep eller et teoretisk perspektiv eller et 

empirisk case. Enkelte vil konsentrere seg om ett empirisk case; andre vil innta et langt videre 

perspektiv. Det er hovedsakelig gjennomføringsevnen som vil bli vurdert. 

 



Oppgavene kan skrives utelukkende basert på pensumslitteraturen, men det bør belønnes hvis 

studentene viser at de har funnet frem til noe annen relevant faglitteratur og/eller tekster fra 

media og/eller materiale fra sosiale medier.  

 

En god oppgave tilfredsstiller mer eller mindre kravene til en akademisk tekst. Den lykkes i å 

gjengi empiriske beskrivelser på en god måte og definerer tekstens sentrale begreper med 

utgangspunkt i pensum eller andre relevante fagtekster. Den har lite innhold av normative 

utsagn. De oppgavene som bør premieres høyest evner å diskutere materialet som anvendes 

på en nyansert måte. De unngår normative utsagn og forstår klart forskjellen mellom 

akademiske og aktivistiske tekster. 

 

Karakteren F gis til oppgaver som indikerer at kandidaten  

- har lest lite eller kanskje ingen ting av pensum, eller 

- mangler en grunnleggende forståelse av sosiokulturelle forhold i Midtøsten, eller 

- inneholder for mange normative utsagn, eller 

- viser generelt en svak forståelse av kravene til en akademisk tekst, eller 

- skriver en oppgaven som ikke relaterer seg til emnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


