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Generell sensorveiledning for NOR1300  

Sensorveiledningens basisdokumenter er emnebeskrivelsen, pensum og Nasjonalt Fagråds generelle 

karakterbeskrivelser for faget nordisk litteratur på det aktuelle nivået.  

Se Emnebeskrivelse, særlig punktene Hva lærer du og Pensum: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR1300/ Se også Nasjonalt Fagråds karakterbeskrivelser: 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ilnnordisk.html.  

NOR1300 er et grunn-emne på bachelornivå. Ved eksamen forventes det at studentene har tilegnet seg 

grunnleggende litteraturhistoriske kunnskaper. Studentene skal kunne gi generelle beskrivelser av 

særtrekk ved litteraturhistoriske epoker (fra 1800 til i dag). De skal ha kunnskap om hvordan epokene 

henger sammen med en videre historisk og kulturell kontekst, og de skal også kunne etablere 

forbindelser mellom epoker og konkrete litterære tekster fra pensum. Det forventes også at studentene 

har tilegnet seg grunnleggende tekstanalytiske ferdigheter. De skal kunne nærlese pensumtekster i alle 

relevante skjønnlitterære sjangre (roman, novelle, eventyr, lyrikk og essays), og de skal også beherske 

faglige begreper som er nødvendig for å analysere en tekst og dens bestanddeler (tematikk, motiv, 

fortelleteknikk, litterær komposisjon, billedbruk, rim og rytme, karakterbeskrivelse, språklige særtrekk 

osv). I en viss utstrekning forventes det også at studentene kan foreta sammenlikninger mellom tekster, 

samt påvise likheter og forskjeller mellom de skandinaviske land (Norge, Sverige, Danmark). Det skal 

også legges vekt på språkføringen i besvarelsene. Studentene skal vise både en god beherskelse av norsk 

skriftspråk generelt og av fagspråk spesielt.  

Eksamen i faget består av én hjemmeeksamen. Oppgavesettet består av én langsvarsoppgave utformet 

som en litterær analyseoppgave av et litterært verk fra pensum, som også gjerne skal beskrives og 

plasseres litteraturhistorisk. Dernest består oppgavesettet av kortsvarsoppgaver som har fokus på 

kunnskaper om litteraturhistorie og dens ulike epoker, grunnleggende tekstanalytiske begreper, samt 

generelle karakteristikker av forfatterskap og sjangre.  

I vurderingen av oppgavene legges det i tråd med Nasjonalt Fagråds karakterbeskrivelser vekt på tre 

momenter: kunnskapsinnhold, evne til vurdering og problemløsing og språkføring. For å oppnå 

karakteren C, må kandidaten i tråd med karakterbeskrivelsen vise «god innsikt i kunnskapsinnhaldet 

som er definert for fagnivået», som formidlet gjennom emnebeskrivelsen, pensum og forelesninger, 

samt «tilsvarande evne til vurdering og problemløysing» og «god og formelt sikkert språkføring utan 

alvorlege systemfeil».  

Det forventes ikke at litterære analyser er fundert i spesifikke og originalt valgte teoretiske 

innfallsvinkler. Det forventes ikke at analyser og beskrivelser fremviser originale kritiske synspunkter. 

Relevante originale bidrag vil imidlertid kunne bidra til å løfte besvarelser fra et gjennomsnittlig og godt 

nivå til et «fremragende» nivå (som innfrir krav til karakteren A). Det gis én samlet karakter.  
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Dette er en «spesifikk sensorveiledning» med vekt på nærliggende momenter i en analyse, men ingen 

fasit. Litterær fortolkning er i sin egenart en ferdighet med stor plass for ulike tilnærmingsmåter og 

selvstendige vurderinger. Veiledningen må brukes med dette som utgangspunkt. Originalitet som er 

rimelig begrunnet, bør belønnes, ikke sees på som avvik fra en svarnøkkel.  

 

Langsvarsoppgave 1: 

Gi en analyse av Maurits Hansens «Novellen» (1827) og sammenlign deretter med St. St. Blichers 

«Hosekræmmeren» (1829) med særlig hensyn til fortellersituasjon, sjangerforståelse og 

litteraturhistorisk plassering.  

Selve analyseoppgaven knyttet til «Novellen» er i prinsippet åpen, men det er nærliggende å 

kommentere tittel, sjanger, handlingsforløp, personer som er involvert og hvordan de er karakterisert, 

videre tid og sted, motiv og tema, språk og komposisjon. «Novellen» er komplisert, og en analyse av 

fortellersituasjonen vil lettere kunne belyse disse elementene: Hvem forteller og ut fra hvilke motiver 

fortelles det?  

Siden dette er en novelle som tematiserer sin egen tilblivelse, er det nærliggende med en diskusjon av 

begrepet og en vel begrunnet definisjon av hva en novelle er eller hva som gjør dette til en novelle. 

Teksten kan videre plasseres litteraturhistorisk som en romantisk tekst, med flere fortellere, et spill med 

tilsløringer og avsløringer, en historie om mord og kjærlighet, men også et forsøk fra forfatterens side på 

å etablere en tradisjon for en egen, original eller nasjonal litteratur i Norge etter 1814. Et pluss vil det 

være om kandidaten kjenner og viser til den faglige diskusjonen om hvordan teksten skal forstås og 

fortolkes, for eksempel debatten mellom Asbjørn Aarseth og Lars Arild/Jørgen Haugan som berører både 

i hvilken grad dette alt er en ferdig novelle og ikke bare en fortelling, dernest også hva formålet med den 

er.  

Fokus på fortellersituasjon, sjangerforståelse og litteraturhistorisk plassering er nærliggende i analysen 

av begge novellene. I sammenligningen med St.St. Blichers «Hosekræmmeren» (1829) forventes det at 

kandidaten kan redegjøre for novellens to-deling, og Blichers nye anvendelse av den tydelige jeg-

fortelleren, som i novellens andre del også overlater fortellerperspektivet til hosekremmerens enke.  

Den upålitelige jeg-fortelleren avsløres f.eks. i hans fantasier om Cecil (som han omdøper til Cecilia) som 

et forbyttet barn. Det samme gjør seg gjeldende i de fordommer mot hosekremmeren og dennes ønske 

for datterens beste, samt hans feilaktige forestilling om familien seks år senere.  

Novellene følger den klassiske og begivenhetsomveltende inngripen, men de beste kandidatene vil 

kanskje bruke anledningen til å trekke inn andre noveller fra pensum og drøfte sjangerkategorien 

nærmere i lys av andre betegnelser som fortelling og short-story.  

Litteraturhistorisk inneholder begge tekstene tydelige romantiske trekk der realistiske begivenheter og 

normer problematiseres og avsløres som romantiske illusjoner.  
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Langsvarsoppgave 2. 

Gi en analyse av første kapittel i Amalie Skrams roman Forraadt (1892) med særlig fokus på 

fortellersituasjonen, karakterfremstillingen og tematikken. Plasser deretter kapittelet inn i romanen som 

helhet, og drøft til slutt den litteraturhistoriske plasseringen.   

Det forventes at kandidaten forholder seg til første kapittel gjennom å analysere og sitere, parafrasere, 

kommentere og diskutere. Analysen skal ha et særskilt fokus på fortellersituasjonen i første kapittel, og 

det vil normalt inkludere åpningen (in medias res), videre den overveiende sceniske fremstillingen og 

ellers fortellerens posisjon og perspektiv. Språket kan med fordel også kommenteres der fremstillingen 

veksler mellom dialog og beskrivelser med enkelte momenter som foregriper begivenhetene og utfallet.  

Videre forventes det et fokus på karakterene, både hovedpersoner og bipersoner, hva de heter og 

hvordan de er fremstilt, hva de tenker, hva de sier og hva de gjør. I analysen av karakterene kan også 

tematikken belyses. Utover i romanen inkluderer den arrangerte ekteskap, kjønnsroller, kjærlighet, 

vennskap, seksualitet, økonomi, sjalusi, sinne, aldersforskjeller, erfaringer fra tidligere forhold, m.m.  

Når kapittelet skal settes inn i verket som helhet er det nærliggende å trekke inn handlingsforløpet, 

karakterenes utvikling og endringer samt fortellerens skifte av perspektiv. Hva karakterene angår, er det 

et poeng at de først fremstår som nokså typiske, den unge, vakre og uskyldige mot den eldre, erfarne og 

mektige. Det antydes i starten av Riber er en bøddel, en djevel, om bord i skipet Orion kalles han bare 

eneherskeren. I samlivet med Ory blir han likevel den underlegne. Han søker trøst i alkoholen, dernest 

også i Bibelen. Ory på sin side blir drevet av et umettelig begjær etter sannhet og etter å bli kvitt alt det 

ved livet hun oppfatter som skittent og stygt – uten tanke på omkostningene.  

Teksten skal plasseres litteraturhistorisk og drøftes. Det er et pluss om kandidaten trekker inn Skrams 

egne erfaringer fra ekteskapet og livet til sjøs med en kaptein slik en kvinne ser det. Videre har hun 

naturalismen som norm i fiksjonsprosaen og dernest Det moderne gjennombruddets kritikk av 

ekteskapet som institusjon, hanske-debatten inkludert. Skram holdt alltid fast ved tanken om å formidle 

sannheten og ikke henfalle til irrasjonalisme og mystikk. Men på overgangen fra 1880-tallet til 1890-

tallet i nordisk litteratur har hun også et fokus på menneskenes irrasjonalitet som avspeiler seg i en 

ekspressiv språkbruk og en mer eller mindre tydelig billedbruk. Et minstekrav kan være henvisninger til 

Per Thomas Andersens fremstilling i Norsk litteraturhistorie, s. 271 og 272.  
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Kortsvarsoppgavene  

Disse besvarelsene kan bekrefte eller gi anledning til å justere hovedinntrykket fra analysedelen og kan 

karaktermessig veie opp eller ned. To av tre kortsvarsoppgaver skal besvares. Dersom én eller begge 

oppgavene ikke er besvart, bør man vurdere stryk. 

1. 

Forklar begrepet peripeti, og bruk gjerne Henrik Ibsens skuespill En folkefiende (1882) som eksempel.  

En definisjon av begrepet bør siteres eller parafraseres og en anerkjent kilde bør oppgis, for eksempel en 

ordbok eller Aristoteles’ egen poetikk. Anvendt på moderne dramatikk kan begrepet tolkes som en 

vending. I En folkefiende er det flere vendinger, men den scenen i stykket der Tomas Stockmann spiller 

borgermester i avislokalet i tredje handling er en slik scene der alle andre enn ham selv erkjenner at han 

ikke lenger har noen støtte i offentligheten og at han er i ferd med å gå fra å være en folkevenn til å bli 

en folkefiende. Bruk av andre eksempler må også være tillatt, men da bør man helst ha med en 

begrunnelse for hvorfor begrepet ikke egner seg til å belyse Ibsens stykke.  

2. 

Kommenter billedbruken i Tomas Tranströmers dikt «Madrigal» (1989). 

Her bør det forventes at studentene kan identifisere troper (som metafor og simile) og figurer (som 

allegori). Det bør også være en forventning om at de ser forbindelsen (analogien) mellom et ytre og et 

indre landskap. Mens den mørke skogen kan knyttes til glemsel, død, forbrytelse og fortid, kan den lyse 

skogen knyttes til minne, liv, håp, kjærlighet og nåtid. De riktig gode studentene bør kunne kommentere 

og tolke gåtefulle og allegoriske linjer som «De svåraste brotten förblir ouppklarade trots insats av 

många poliser» og «Jag har examen från glömskans universitet och är lika tomhänt som skjortan på 

tvättstrecket».    

3. 

Gi en karakteristikk av Camara Lundestad Joofs bok Eg snakkar om det heile tida (2018) med hensyn til 

sjanger og tematikk  

Litterær sakprosa med egne erfaringer som viktigste kilde danner utgangspunktet for denne 

selvfremstillingen. Bakgrunnen for boka er at det finnes lite av offisiell statistikk på temaet rasisme i 

dagens Norge, som er det sentrale temaet. Det er et pluss om kandidaten trekker linjer bakover til 

essaysjangeren, især Vinjes Ferdaminni eller Colletts essays om kvinnens stilling. Det understreker 

minoritetsperspektivet, enten det nå gjelder nynorsk som skriftspråk, feminisme som politisk bevegelse 

eller rasisme som følge av gamle forestillinger og innarbeidede stereotypier blant nordmenn.  

 

På emnesidene for NOR1300 er det lenke til krav om at man skal oppgi alle kilder man har brukt. 

Hovedpoenget med oppgavene er likevel å gi kandidatene anledning til å vise at de kan skrive en 

selvstendig besvarelse som formidler kunnskap som de har opparbeidet seg gjennom studietiden. 

Kravene til henvisninger bør derfor ikke være for rigide. De kan dessuten vel så gjerne betraktes som en 

ferdighet man tilegner seg og viser at man behersker.  


