
Sensorveiledning ExFac03-MESA Språk- (lingvistikk-) delen (våren 2020) 

Språk- (lingvistikk-) delen til ExFac03-eksamen består av 2 komponenter:  

 et kort essay (14 p.): Her var studenten bedt skrive en tekst på ca. 100 ord (på norsk, svensk, 

dansk eller engelsk). Studenten ble anbefalt å bruke ca. 15 minutter på denne delen. 

 en flervalgsprøve (21 p.): Her fikk studenten 7 set av spørsmål, tilfeldig valgt ut av Inspera fra 

en omfattende spørsmålsbank. Hver set inneholder 3 spørsmål. Dermed fikk hver student totalt 

(7 x 3 =) 21 spørsmål. Hvert spørsmål kom med 3-4 løsningsalternativer, der studenten var 

oppfordret til å krysse av det riktige alternativet. Hvert spørsmål har kun én riktig løsning. 

Studenten ble anbefalt å bruke ca. 25 minutter på denne delen. 

Totalt mulige poeng i språkdelen: 35 p. 

Språkdelen er bestått når begge komponentene i den—essay og flervalgsprøve—er bestått. En 

komponent regnes som bestått når mer enn 50 % av den maksimale poengsummen er oppnådd (essay: 

7,5p | flervalg: 11p.).  

Ingen hjelpemidler var tillatt. 

 

 

ESSAY  

Eksamensspørsmål i 1. eksamen (11.mai) 

 Beskriv språkforholdene i Norge (el. Norden), eller i et arabisk land (den arabiske verden), eller i 

India, ved å bruke alle de følgende begrepene:  

språkfamilie * dialekt * skriftspråk * standardspråk * standarddialekt * riksspråk * 

flerspråklighet. 

 

Eksamensspørsmål i 2. (utsatt) eksamen (dato) 

 For flere hundre år siden spredte islam seg bl.a. i Afrika sør for Sahara. Forestill deg 

språksituasjonen som oppstod i møtet mellom arabisktalende kjøpmenn el. misjonærer og 

afrikanere som ikke forstod arabisk. Når du beskriver situasjonen bruk alle de følgende begrepene: 

morsmål * pidginspråk * kreolspråk * lånord * fremmedord * skriftspråk * interkulturell 

kommunikasjon 

 

Vurderingskriterier 

 1 p. per riktig brukt begrep 

 maks. 7 p. for meningsfylt koherent fortelling (dvs., begrepet er brukt med en liten forklaring om 

hva det egentlig er, og er satt i logisk korrekt sammenheng med de andre begrepene, f.eks. at 

pidginspråk etter hvert kan bli til kreolspråk når/hvis…) 

 tils. maks. 14 p. 

 Essaydelen er bestått hvis minst 7,5 p. er oppnådd. 

 

  



FLERVALGSPROVEN 

 Studenten fikk tils. 21 spørsmål, tilfeldig generert av Inspera fra fra spørsmålsbanken (36 

spørsmål).  

 Hvert spørsmål kommer med 3-4 løsningsalternativer, der kun én løsning er riktig. 

 Det gis 1 poeng per riktig svar, tils. maks. 21 p. 

 Sensorveiledningen viser riktig svar på alle 36 mulige spørsmålene, men det er kun 21 av disse, 

individuelt randomisert av Inspera for hver eneste student. Spørsmålene i 

spørsmålsbanken er nummerert slik at de kan identifiseres av sensorene. 

 OPPS: Siden utvalget er randomisert, kan samme spørsmålsbanken brukes både ved 1. og 

2. (utsatt) eksamen. 


