
REL2250	– Gruppesamlinger

Hva	vurderes	på	eksamen?
Tidligere	eksamensbesvarelser

Tips	til	eksamen



• Diskutere de tidligere eksamensbesvarelsene 

• Hvorfor er dette gode besvarelser? 

• Tips til eksamen

• Påskeferie J

Plan for dagen:



• Del A (teller 1/3)

• 1) Hva er sufisme? Beskriv sentrale forestillinger og praksis

• 2) Hva er sharia? Gjør rede for hovedtrekk i utviklingen av fiqh

• Del B (teller 2/3)

• 1) ”Islam kan får ulike uttrykk avhengig av hvor og når 
religionen utøves, og av hvem”. Forklar hva som menes og gi 
eksempler 

• 2) Gjør rede for rollen lyd og muntlige tradisjoner spiller i islam

Fjorårets eksamen



• Den	første	delen	tester	grunnleggende	kunnskaper	og	teller	1/3

• Den	andre	delen	teller	mest,	2/3.	Denne	oppgaven	innebærer	i	enda	

større	grad	drøfting	og	ulike	sammenligninger,	og	blir	derfor	tillagt	

mest	vekt.

Tanken bak 



• Full tilgang til pensum 

• Men fortsatt bare fire timer – best å bruke det man har tillært 
seg

• Prøv å drøfte og sammenligne så mye som mulig 
gjennomgående – analyse premieres mer enn redegjørelse

• Altså bruk minst mulig plass på ren presentasjon og tenk heller 
på hvordan dere best mulig kan strukturere besvarelsen.

Vurderingen



• Forklar sammenhenger – ikke ta for gitt at sensor skjønner hva 
du mener.

• Belys forskjellige sider – Vis at du ser at religionen er 
dynamisk

• trekk inn forskjellige deler av pensum – kanskje har du 
opplevd uoverenstemmelser? Kan de drøftes opp mot 
hverande?

• Det er bra å være selvstendig!

Vurderingen



• Les oppgaveteksten nøye – pass på at du ikke har 
glemt noen ledd

• forklar hvorfor dere har valgt å løse den på den 
måten dere har gjort – man kan ikke dekke alt

• Dere blir testet i deres forståelse av den 
religionsvitenskapelige faglitteraturen dere har 
på pensum – unngå utenomsnakk, ikke google ting

Vurderingen



• Hva belønnes?

• Godt overblikk kombinert med detaljkunnskap 

• Komparasjon og variert bruk av pensum

• Presisjon: Klarhet i analyse, struktur og språk

• Bruk av fagterminologi  

Vurderingen



Vurderingen



Vurderingen



• Hva trekker ned?

• Normative utsagn som ikke knyttes direkte til 
«innenfra-stemmer» gir trekk i karakter, mao. at 
religiøse synspunkter presenteres som fakta, og ikke 
som troslære. Eksempler: Det gis trekk for 
formuleringer som «Koranen er Guds ord», 
«Muhammed sa/gjorde...» eller «musikk er forbudt i 
islam»

Vurderingen



• Hva trekker ned?

• Slike utsagn bør heller formuleres f.eks slik: «En 
viktig læresetning i islam er at Koranen er Guds ord», 
«I følge x tekst/tradisjon/person skal Muhammed ha 
sagt/gjort...» og «i noen retninger er det forbud mot 
musikk»

Vurderingen



• Hva trekker ned?

• Lange sitater trekker ned. Direkte oversettelser og 
uselvstendige gjengivelser trekker mye ned. 

Vurderingen



• Diskuter hvilke styrker dere finner i oppgavene

• Noter 3–5 ting dere mener er styrker ved oppgaven 
som har fått B. 

Diskuter



• Diskuter hvilke styrker dere finner i oppgavene

• Noter 3–5 ting dere mener er styrker ved oppgaven 
som har fått A. 

Diskuter



• Påskeferie

• Men uken etter det...

• Islamisme og jihadisme 

• God påske!!

Neste uke ...


