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Eksamensformen er mappeinnlevering. Studentene skal levere en mappe bestående 
av to besvarelser (annotert bibliografi + akademisk oppgave) på til sammen inntil12 
sider inkludert bibliografi. Man velger selv om man vil bruke de tekstene man allerede 
har levert som obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, bearbeide de, eller 
skrive nye. Arbeidet med oppgavene går gjennom hele semesteret. På de to 
innleverte obligatoriske oppgavene har studentene fått tilbakemelding og det er gitt 
en felles innføring i hvordan skrive en god akademisk oppgave.  

Oppgavene gir mye rom for egne vinklinger og selvstendighet.  

I den annoterte bibliografien, vektlegges evnen til å sammenfatte essensen av 
pensumtekstene, og benevne hovedpoengene, sentrale argumenter og teorier. I 
tillegg vil det vurderes i hvilken grad alle underspørsmål besvart. Dvs. Gjøres det 
rede for forfatterens definisjoner av henholdsvis ‘islam i Europa’ og ‘muslim’, i tillegg 
til kildematerialet?  

Den akademiske oppgaven krever drøfting av pensumtekster/teorier/analyser/empiri 
opp mot hverandre - og ikke bare gjengivelse av historiske hendelser. Oppgavene 
vurderes etter hvorvidt utsagnet til Göle (2012, 668) drøftes, og er hovedfokus for 
oppgaven. Det gis trekk i karakteren dersom oppgaven kun er 
refererende/oppsummerende eller lite pensum er anvendt.  Stoff til å besvare 
oppgaven finnes forskjellige steder i pensumlitteraturen. Det er opp til kandidaten å 
tolke, avgrense og konkretisere hvordan de skal besvares. Det store 
tolkningsrommet innebærer imidlertid ikke at kandidatene kan skrive om hva de vil, 
og det er gitt tydelig beskjed om at analysen og drøftingen skal ta utgangspunkt i 
pensumlitteraturen, og at dette er en anledning til å vise at man behersker store deler 
av pensum. Evnen til å sette pensumbidrag opp mot hverandre og argumentere for 
og imot utsagnet til Göle ved hjelp av relevante pensumbidrag samt 
abstraheringsevne teller positivt når det gjelder karaktersetting. Det teller positivt å 
dra veksler på så mange pensumtekster som mulig i besvarelsen.  

Eksamensformen og spørsmålene henger nøye sammen med læringsmålene slik 
dette er formulert på emnets sider på nettet. Der heter det at studentene etter å ha 
fullført emnet REL3050 skal kunne: 

 redegjøre for forskjellige faser i islams historie i Europa  
 sammenligne eksempler på islam både som minoritets- og majoritetsreligion 
 redegjøre for ulike islamske praksiser, identiteter og tolkninger 
 undersøke islams sosiale, politiske og juridiske aspekter i forskjellige 

kontekster 
 bruke forskjellige akademiske innfallsvinkler til studiet av islam 
 bidra med kunnskapsbaserte perspektiver på kontroversielle temaer relatert til 

islam og muslimer i Europa 
 
 
 



Besvarelser blir vurdert og karakter har blitt satt på grunnlag av punktene 
under: 

 Har studenten levert riktig antall oppgaver, altså del 1, annotert bibliografi og 
del 2, akademisk oppgave? Hvis en av oppgavene ikke leveres eller er så 
dårlig besvart at det ikke tilfredsstiller minimumskravene, gis det 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, kan dette gi trekk i karakter. 

 Annotert bibliografi teller 30% og, den akademiske oppgaven teller 70%, og 
utgjør samlet grunnlaget for karakterfastsettelse. Sluttkarakteren tar 
utgangspunkt i at dette er oppgaver kandidatene skal ha jobbet mye med, 
gjennom hele semesteret. 

 Viser studenten at hun/han har forstått oppgaven ved å skrive innenfor oppgitt 
tema/problemstilling? Er avgrensningen tydelig og rimelig? 

 Er oppgaven godt strukturert? Er språket klart og forståelig? Karakteren blir 
lavere hvis teksten har mange språklige uklarheter. Er det en naturlig 
overgang fra en setning/poeng til neste? Språklig presisjon belønnes. 

 Klarer kandidaten å kontekstualisere, beskrive ulike perspektiver, trekke 
paralleller og forklare sammenhenger? Det skal gis ekstra uttelling for å foreta 
gode faglige vurderinger, henvise til teorier, anvende faglige termer, drøfte, 
analysere, og forklare sammenhenger. Gode, klare sammenligninger trekker 
opp. Interessante poenger, overbevisende argumenter, selvstendige 
observasjoner og originale analyser trekker opp, og anvendelse av teorier og 
begreper fra en del av pensum i andre sammenhenger. 

 Er begreper klart definert? Bruker kandidaten fagspråk på en presis måte? 
Fremgår det tydelig hvem som hevder hva, og i hvilken sammenheng? Viser 
kandidaten evne til selvstendig faglig refleksjon og kritisk distanse? 

 Viser besvarelsen at studenten har lest og forstått pensum, og er i stand til å 
gjengi stoffet på en selvstendig og rimelig måte? Virker besvarelsen 
gjennomarbeidet, henger innholdet sammen? Er sammenhenger og 
saksforhold forstått og forklart? 

 Hvilken grad av kunnskap og forståelse viser kandidaten om islams 
kompleksitet og historiske utvikling i Europa? I hvilken grad har kandidaten 
grep om likheter og forskjeller mellom forskjellige grupper, retninger og 
tradisjoner? Skriver kandidaten hovedsakelig om islam i Europa i det aktuelle 
tidsrommet, og relateres det som skriver om islam i andre områder og 
historiske sammenhenger til utviklingen her?  

 Bruker kandidaten relevant pensumlitteratur, eller bare nettleksikon, enkle 
introduksjonsbøker og pensum fra mer grunnleggende emner? Å utelate 
relevant pensumlitteratur trekker ned. I hvilken grad har kandidaten grep om 
kildeproblematikk som er relevant for oppgaven? 

 Det forventes at kandidatene skal vise god kjennskap til reglene for kildebruk 
og referanser.  

 

 

 

https://www.uio.no/studier/eksamen/kildebruk/
https://www.uio.no/studier/eksamen/kildebruk/


Hele pensum kan brukes men særlig relevant pensum for den akademiske oppgaven 
er:  

 

Bøker: 
 Laurence, Jonathan (2012) The Emancipation of Europe’s Muslims. The 

State’s Role in Minority Integration. Princeton and Oxford: Princeton University 
Press. Kap. 1, 2, 3, 5. 

 Roy, Olivier (2004) Den globaliserede islam. Vandkunsten: Köbenhavn. 
Introduksjon, kap. 2, 3. 

 Sandberg, Sveinung m. fl. (2018) Unge muslimske stemmer. Oslo: 
Universitetsforlaget. 

 Tolan, John V., Gilles Veinstein and Henry Laurence (2013)Europe and the 
Islamic World: A History. Princeton and Oxford: Princeton University Press. 
Introduction, Part 1 and 2. 
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