
Sensorveiledning for NOR1302 Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1 

 

NOR1302 gir en uttelling på 10 studiepoeng. Det benyttes skriftlig eksamen (4t) med gradert 

karakterskala A–F. 

NOR1302 er et innføringsemne om både eldre og nyere nordisk, særlig norsk, barne- og 

ungdomslitteratur. Til eksamen gis oppgaver som samsvarer med undervisningsopplegget. 

Sensuren vil avhenge av kandidatens evne til selvstendig analyse og refleksjon, til å forklare 

begreper og belyse med eksempler, dessuten av hvordan de litterære eksemplene benyttes til å 

belyse aktuelle forhold og barnelitterære tendenser eller brudd. Vurderingen vil også 

vektlegge kandidatens evne til å gjøre rede for kjennskap til barnelitteraturens sjangre, uttrykk 

og funksjonsmåter samt aktuelle utviklingslinjer i nordisk, særlig norsk, barne- og 

ungdomslitteratur. Sensor vil utøve faglig skjønn for de aspekter ved vurderingen som ikke lar 

seg måle. 

 

Fagspesifikk sensorveiledning til kortsvarsoppgavene, NOR1302: 

 

Del 1 kortsvarsoppgaver 

Svar på 3 av 4 oppgaver: 

1. Hva er barnelitteratur? 

2. Forklar begrepet modal affordans. Belys med eksempler fra pensumets 

primærlitteratur når du forklarer. 

3. «Val av forteljar og synsvinkel er eit interessant område i ungdomslitteraturen. På 

dette området har det skjedd ei endring over tid», påpeker Svein Slettan (2014, 13) 

Gjør rede for hva Slettan refererer til og drøft påstanden. 

4. Hva kjennetegner komplekse ungdomsromaner? 

 

1. Barnelitteratur = litteratur utgitt for barn (0–18 år) = enkel definisjon. Svaret bør 

inneholde en refleksjon over om litteratur som ikke er utgitt for barn, men som handler 

om barn, også kan kvalifisere som barnelitteratur, samt vise bevissthet om glidende 

overganger mellom barnelitteratur og voksenlitteratur i dagens samtidslitteratur. Det 

forventes en viss historisk oversikt over det barnelitterære feltet, samt refleksjon over 

spenningen mellom det didaktiske og det kunstneriske. Kandidaten kan skrive om 

henvendelse (singel, double, dual address), men det er ikke et krav. 

 

2. Modal affordans : modaliteters muligheter og begrensninger. Til forklaringen av 

begrepet modal affordans bør det nevnes at begrepet er aktuelt for multimodale 

tekster. Den gode besvarelsen definerer samtidig gjerne hva en multimodal tekst er, 

ev. viser implisitt at man vet det ved å svare riktig og presist. Andre begreper som med 



fordel kan nevnes i forklaringen, er begrepene ikonotekst, multimodal redundans 

(forankring), funksjonell spesialisering (avløsing) og funksjonell tyngde. I tillegg gir 

det uttelling om kandidaten kan forklare og utdype ved å vise til gode eksempler og 

dessuten kan gjøre rede for hva de ulike modalitetene er best egnet til. Kandidaten bør 

presisere at modal affordans innebærer at multimodal redundans og funksjonell 

spesialisering alltid vil være til stede samtidig, men i ulik grad. Kandidaten bør 

dessuten vite at tekstbegrepet er vidt og derfor skrive verbaltekst/ord om 

skriftmodaliteten. 

 

3. Kandidaten bør kunne gjøre rede for den historiske utviklingen fra bruk av 

tredjepersonsforteller og ekstern fokalisering til at man like gjerne bruker 

førstepersonsforteller og intern fokalisering. Bruken av tredjepersonsforteller og 

ekstern fokalisering kan ses i sammenheng med at barnelitteratur først og fremst skulle 

ha en didaktisk funksjon, der den eksterne fortellerstemmen fungerte som en 

veiledende voksenstemme. Barndommen skulle tas på alvor, og 

førstepersonsfortelleren ble et middel for å formidle dette. Kandidaten bør kunne 

nevne noen eksempler samt fordeler og ulemper ved bruk av tredjepersonsforteller vs. 

førstepersonforteller. Førstepersonforteller kan bidra til å skape nærhet, autentisitet og 

gir direkte innblikk i personenes tanker og følelser, noe som gjør det lettere for leseren 

å identifisere seg med hovedpersonen. Men en jeg-forteller kan virke for klok, for 

voksen og for litterær, og man begrenser seg dessuten til én synsvinkelbærer – men 

andre stemmer kommer til orde via dialog. Med tredjepersonsforteller kan flere ulike 

karakterer fokaliseres, jf. Slettan 2014. Ved å gjengi tanker og la fortellerstemmens 

språk preges av synsvinkelbæreren er det også mulig å skape en nærhet til karakterene 

med tredjepersonsfortellerstemmen. Jf. Slettan 2014, kap. 1 gir 

tredjepersonsfortelleren flere muligheter. Men Slettan problematiserer fraværet av 

voksenstemme og voksensignaler ved bruken av førstepersonsforteller, han ser et 

såkalt rent ungdomsunivers som et problem. Dette må kandidaten gjerne opponere 

mot, for Slettan bidrar slik til å nedvurdere barneperspektivet; han antyder at 

voksenperspektivet er mer verdifullt, og han overser at voksenstemmen kan komme til 

orde gjennom replikker også i førstepersonsfortellinger. 

 

4. Det forventes at kandidaten skiller mellom enkle og komplekse ungdomsromaner, selv 

om et slikt polariserende skille først og fremst er teoretisk. De komplekse 

ungdomsromanene kjennetegnes av en mer avansert fortelleteknikk, fortellehandling 

og komposisjon, undertekst, sammensatte karakterer, komplisert konflikt, åpen og 

uavklart slutt. Mens de såkalt enkle ungdomsromanene gjerne fremstiller én eller få og 

oversiktlige hendelser som følger en lineær kronologi, preges de komplekse romanene 

av uoversiktlige hendelser, der kronologien gjerne brytes i form av analepser 

(tilbakeblikk) og prolepser (frampek). Språk og tematikk kan også bidra til 

enkelhet/kompleksitet. Det er fint om kandidaten reflekterer over at det er snakk om 

grader av enkelhet/kompleksitet, ikke et enten–eller. 


