
Sensorveiledning, REL 3050, Islam i Europa H21 

Eksamensformen er mappeoppgave der studenten skal svare på to oppgavesett (A og B). 

Innenfor hvert sett skal studenten velge én oppgave. Oppgavene er formulert bredt slik at 

studentene kan foreta en egen innsnevring av oppgaven. Studentene fikk tilbakemelding fra 

faglærer på førsteutkast (detaljert disposisjon) på begge oppgaver. Emnet har en forholdsvis 

lang leseliste for at studenter skal kunne følge egeninteresser og trenes i å orientere seg bredt 

og raskt gjennom et stort pensum.  

Generelt belønnes følgende:  

 Godt overblikk kombinert med detaljkunnskap  

 Komparasjon og variert bruk av pensum  

 Presisjon: Klarhet i analyse, struktur og språk  

 Bruk av fagterminologi  

 

Sensor vurderer i hvilken grad studenten har:  

 har tolket oppgaven innenfor rimelige faglige grenser 

 Vist oversikt over pensumlitteraturen og bruker forskjellige deler av den på en relevant og 

selvstendig måte  

 Disponert besvarelsene godt  

 Vist evne til selvstendig faglig refleksjon og kritisk distanse  

 Brukt fagspråk og forklart sentrale begreper på en god måte  

 Gitt kunnskapsbaserte fremstillinger og drøftinger  

 Presiseres det hvordan oppgavebesvarelsen blir avgrenset og hvordan eventuelle faguttrykk 

brukes/defineres?  

 Ufokuserte oppgaver, dvs. ikke treff på problemformuleringen, dårlig disponering, «løst og 

fast» om tema, feil og mangler når det gjelder empiriske kunnskaper, enkelt språk, 

enkel/endimensjonal fremstilling og lavt presisjonsnivå trekker ned.  

 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.  

 For en veldig god karakter (A-B) må besvarelsen vise evne til å reflektere selvstendig og 

klart faglig.  

 Dette bør fremgå tydelig av språket og konteksten at kandidaten har forstått forskjellen på et 

religionsvitenskapelig og et religiøst perspektiv. Normative utsagn som ikke knyttes direkte til 



«innenfra-stemmer» gir trekk i karakter, mao. at religiøse synspunkter presenteres som fakta, 

og ikke som troslære.  

 Er språket klart og forståelig? Karakteren blir lavere hvis teksten har mange språklige 

uklarheter. Språklig klarhet og presisjon belønnes.  

 Innholdsrike besvarelser skal få uttelling – jo flere relevante poenger kandidaten har med, jo 

bedre. Oppgaver som får gode karakterer er omfattende og innholdsrike, både i bredden og i 

dybden.  

 Kvalitet er viktigere enn kvantitet. Utenomsnakk trekker ned. Teksten må knyttes til 

spørsmålet og sammenhenger forklares. Dette viser analytiske evner og teller positivt. 


