
 

 

 

Spesiell sensorveiledning NOAS2301 våren 2019 
 

Følgende instruksjon ble gitt kandidatene til eksamen: 

 

Instruksjon 

Hjemmeeksamen NOAS2301 – Litteratur i en flerkulturell kontekst 

  

20.05.2019 kl. 11.00 til 23.05.2019 kl. 11.00 

 

Besvarelsen skal være cirka 8 sider (à 2300 tegn inkludert mellomrom, totalt cirka 18 

400 tegn inkludert mellomrom). Bruk helst Times New Roman eller Cambria, 12 ptk, hal-

vannen linjeavstand. Besvarelsen skal leveres som én fil og i pdf-format. 

  

Husk at besvarelsen skal være anonym. Før på kandidatnummer, emnekode og semes-

ter som topptekst i besvarelsen, men ikke navnet ditt. Kandidatnummer finner du i Stu-

dentWeb. 

  

Besvarelsen skal inneholde kildehenvisninger. Dersom du leverer en besvarelse med 

mangelfulle eller misvisende kildehenvisninger, kan du bli mistenkt for fusk. Mer om kil-

der og fusk her: http://www.hf.uio.no/studier/ressurser/kilder/ 

  

Sensurfrist er tre uker. Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med studiekonsulent in-

nen 1 uke etter at sensuren er kunngjort i StudentWeb. Oppgi navn og kandidatnum-

mer. Sensor bestemmer om begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig. 

  

For valg av målform (bokmål/nynorsk): Bruk menyen oppe i høyre hjørne. 

  

Lykke til! 

 

 

Følgende eksamensoppgave ble gitt: 

 

Eksamen NOAS 2301 

 

Kulturmøtene vi finner i mange av tekstene vi har lest dette semesteret, kan sies å vise 

fram forskjellene mellom ulike kulturer, snarere enn å vise likhetene mellom dem. Opp-

levelsen av ikke å høre til i majoritetskulturen og utfordringer knyttet til identitet står 

sentralt. I pensumartikkelen «Hvad er migrationslitteratur?» skriver Søren Frank føl-

gende: «[…] migrationslitteraturens drivkraft [er] en «performativ» strategi, hvis ambi-

tion er at centrifugalisere de personlige, kulturelle og nationale identiteter […] såvel som 

at bringe de interne forskelle frem i forgrunden med henblik på at kontrastere de mono-

kulturelle billeder at nationen og dets befolkning med kosmopolitiske, mudrede bille-

der» (Frank, 2012,  s. 284 i kompendiet). 

  

Velg to verk fra det skjønnlitterære pensumet, alternativt ett helt verk og to til tre kort-

tekster (noveller/dikt), og gi en analyse med utgangspunkt i denne tematikken. Du kan 



 

 

legge hovedvekten på det ene verket i analysen og bruke det andre til sammenlikning. 

Bruk perspektiv fra sekundærlitteraturen, både fra utvalgte artikler i kompendiet og fra 

referanseverket, for å underbygge oppgaven din. Oppgaven skal altså forankres i pen-

sum, men du kan også trekke inn annen faglitteratur som du mener er relevant. Velg 

selv en tittel på oppgaven din. 

 

Kommentar: 

Besvarelsen må følge allmenne regler for akademisk skriving.  

 

Sentralt i besvarelsen vil være temaet «å ikke høre til». Skillet mellom majoritet og minoritet 

er viktig. Franks pensumtekst knytter denne tematikken til litterær form, altså at migrasjons-

litteraturens form i mange tilfeller viser (artikulerer) det flerkulturelle samfunnets heteroge-

nitet. På pensum kan dette perspektivet knyttes til f.eks. Jonas Hassen Khemiris Montecore – 

En unik tiger og Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei. Andre verk egner seg også som utgangs-

punkt til en refleksjon rundt dette.  

 

Besvarelsene bør reflektere over formelle (språk og struktur) sider av tekstene som benyttes 

og den overordnede tematikken i eksamensoppgaven, men dette må ikke være besvarelsens 

hovedperspektiv.   

 

Identitet og identitetsdannelse er også viktig i en diskusjon av forholdet mellom majoritet og 

minoritet på et individuelt nivå.  

 

Begrepsavklaringer og andre teoretiske refleksjoner skal knyttes besvarelsens tekstanaly-

tiske arbeid. 


