
Sensorveiledning REL 1003, høst 2019 

Eksamen blir vurdert og karakter har blitt satt på grunnlag av punktene under. Punktene står 

ikke i bestemt rekkefølge; men sensor tar alle med i betraktningen:   

 Har studenten valgt oppgitt antatt oppgaver (3 av 5) og svarer tilfredsstillende på 

oppgavene? Hvis en av oppgavene ikke er besvart/ er så dårlig besvart at det ikke 

tilfredsstiller minimumskravene, kan det gi karakteren F (stryk). 

 Har studenten svart på alle ledd av oppgavene? Noen oppgaver har flere 

ledd/delspørsmål, og alle skal besvares. Hvis det kun er lagt vekt på noen ledd, gir 

dette trekk i karakter. 

 Viser studenten at hun/han har forstått oppgaven ved å skrive innenfor oppgitt tema? 

Presiseres det hvordan oppgavebesvarelsen blir avgrenset og hvordan eventuelle 

faguttrykk brukes/defineres? 

 Ingen av oppgavene har «fasitsvar». Studenten skal hente frem relevant kunnskap og 

presentere denne, relatert til de spørsmålstema oppgaveteksten tar opp. Karakter settes 

på bakgrunn av mengden av fagkunnskap, men også på bakgrunn av hvordan 

fagkunnskapen presenteres. Sensor ser særlig etter nyanserikdom; selvstendige 

analytiske evner; inklusiv bruk av fagbegreper; forslag til relevante 

årsaksforklaringer og hvordan tema settes i kontekst.   

 Ingen hjelpemidler er tillatt, og det forventes ikke referanser til bestemte bøker eller 

lignende. Det er likevel en god ting når studenten viser at vår kunnskap om religion er 

basert på tidligere forskning, og eventuelt også henviser til forskere og deres teorier. 

 Normative utsagn som ikke knyttes direkte til «innenfra-stemmer» gir trekk i karakter. 

Eksempel: Det gis trekk hvis «Guru Granth Sahib er en hellig bok»/ «Jesus er Guds 

sønn» presenteres som fakta, og ikke som troslære.  

 Er språket klart og forståelig? Det gis ikke trekk for stavefeil, tegnsettingsfeil e.l., men 

karakteren blir lavere hvis teksten har mange språklige uklarheter.  Språklig klarhet og 

presisjon belønnes. 

 Oppgavene veier like mye når det kommer til endelig karakter. Sluttkarakter settes ut 

fra en samlet vurdering av oppgavebesvarelsene.  

 


