
Sensorveiledning REL 2240, vår 2019, Jødedom. 

Karakter har blitt satt på grunnlag av følgende punkter:  

Har studenten valgt oppgitt antatt oppgaver (3 av 4)? Hvis en av oppgavene ikke er besvart/ 

er så dårlig besvart at det ikke tilfredsstiller minimumskravene, kan det gi karakteren F (stryk). 

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

karakteren blir lavere hvis teksten har mange språklige uklarheter.   

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

samlet vurdering av oppgavebesvarelsene. Ingen av oppgavene har «fasitsvar». Studenten skal 

hente frem relevant kunnskap og presentere denne, relatert til oppgaveteksten. 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.   

Kort om enkeltoppgavene: Gode oppgaver gjør på en nyansert måte rede for og drøfter et 

bredt utvalg av følgende punkter:  

1.- generelt hva begrepet religiøs ekspert kan bety, med eksempler fra jødedom; at ekspertise 

kan knytter til kunnskaper og/eller ferdigheter på bestemte områder; hvilke roller 

kvinner/menn har kunnet/ikke kunne ha i en historisk kontekst (fra tidlig tid til nåtid); 

hvordan ekspertise overføres (eksempelvis i studiesammenhenger eller fra generasjon til 

generasjon); ulikt rollemønster for kvinner og menn i ulike kontekster: (f.eks. hvem/hvilke 

retninger mener kvinner kan være rabbinere og hvem mener at de ikke kan det?) Hvis 

eksempler hentes fra Sereds bok bør det gjøres rede for hvordan hennes materiale ble samlet 

inn (hvem har hun snakket med, når og hvor?) og hvordan hun argumenterer for at de 

kvinnene hun studerte kan sees som eksperter, med eksempler som viser hva kvinnene selv 

fremhevet som viktig.    

2.- en historisk oversikt som plasserer både det første og andre tempelet i tid og rom (når og 

hvor ble de bygget og ødelagt, og av hvem?). Hvilken betydning hadde templene /hvordan 

fungerte de? (kultsentrum, inkl. offersted, sted for bønn og samling, knyttet til pilegrimsreiser 

og ulike høytider m.m.); et sted med egne eksperter (presteskap, domstol, skatteinnkrevere 

m.m.). Hvilken betydning fikk ødeleggelsen av templene? Hvilken betydning har minnet om 

templene i dag? (sorg over ødeleggelsene/diaspora, flere høytider som minner om templene, 

vestmuren, håp blant noen om et nytt tempel/en ny «tempeltid»/Messiasforventinger, politiske 

implikasjoner). 

3.- innflytelse kan knyttes til spørsmål om hvordan, hvor og hvorfor hasidismen oppsto. Eks 

fra 1700-t.: oppsto f.o.f. blant fattige i Øst-Europa, som reaksjon både på kretser som krevde 

stor grad av boklig (Talmud)kunnskap og senere som reaksjon på haskala (jødisk oppvåkning 

og større deltagelse i storsamfunnet); særlig kjennetegn (innflytelse fra kabbala, tsaddiker og 

ulike dynastier, vekt på karismatisk autoritet). Eks fra 1800-tallet: Innflytelse på sine 

motstandere (misnagdim) og senere samarbeid med dem; ortodoksiens fremvekts som egen 

bevegelse i motsetning til reformjødedom. Eks fra 1900-tallet: innflytelse på ghetto-livet i 

Øst-Europa; nær utryddelse under 2.v.krig; emigrasjon, overlevelse i USA og senere i Israel; 

påvirker nye generasjoner av jøder, generell vekst i antall; ideer fra hasidismen påvirker New 

Age. Eks. fra 2000-tallet: stor grad av isolasjon i den vestlige verden, men også utadvendte 

grupper som chabbad; politiske betydning i staten Israel m.m.   



4. OBS. Flere spurte på trøsterunden om hvordan oppgaven skulle forstås. Vi har åpnet for at 

studentene kan skrive både om utvikling av flere retninger generelt og deretter knytte dette til 

Amerika, eller at de skriver om ulike retninger KUN i Amerika.  

4.- De tre «store» retningene bør tas med (ortodoks, reform og konservativ), med presentasjon 

av ulikhetene mellom dem og hvordan de oppsto historisk; gjerne også presentasjon av ulike 

undergrupper, som ultaortodoks, rekonstruksjonisme m.m.  Endring vises i ulikheter ikke bare 

mellom, men også innenfor hver retning og kan også knyttes til skiller mellom 

sefardi/ashkenazi og/eller til et skille mellom tradisjonell/ikke-tradisjonell jødedom. Endring 

kan knyttes til immigrasjonstidspunktene til Amerika, hvem kom når og hvor kom de fra?; 

immigrasjonsmønstre skapte fortsatt fragmentering av en religiøs tradisjon som allerede var i 

endring og som fortsatt er i endring.  

 

 


