
Sensorveilening for Nor2311, høsten 2019 
 
 
Til Bramness-oppgaven. 
 
Det er forventet at kandidaten gjør en tematisk lesning, analyserer enkeltdikt og setter disse i sammenheng med 
diktsamlingen som helhet. Analysene bør være orientert mot både form og innhold, og kandidatene bør kunne 
koble de to, form og innhold, sammen i den tematiske lesningen. Videre bør kandidaten knytte sin lesning av 
diktsamlingen til pensumartikler som omhandler forståelser av begrepet samtidslitteratur. 
 
 
For novelleoppgaven har jeg følgende veiledning: 
 
Det er forventet at kandidaten gir en sammenlignende analyse av de to novellene med vekt på det estetiske, 
tematiske og sjangermessige, samt herunder gjør rede for hva som gjør de to novellene til affektive noveller. Med 
støtte i både Isaksen 2018 og Hogan 2018 fra pensum kan man argumentere for at det affektive er fundert i det 
estetiske og tematiske så vel som i sjangerspesifikke forhold. 
 
 

SENSORVEILEDNING for NOR2311, høsten 2019   
 

 
NOR2311 
Nordisk, særleg norsk, samtidslitteratur 
 
10 studiepoeng 
 

 
H2019 
Hjemmeeksamen 
 

OPPGAVETEKST: 
 

Eksamenoppgaver Nor2311, høst 2019 

 

(Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 8 sider (á 2300 uten 
mellomrom) i slutten av semesteret.) 

 

Bokmål: 

ENTEN: 

Gi en analyse av Hanne Bramness' Vekta av lyset (2013) med 

vekt på form og innhold. Vis til sekundærlitteratur på pensum. 

Supplér eventuelt med annen sekundærlitteratur.  

 

ELLER: 



Analyser og sammenlign novellene «113» (2002) av Johan 

Harstad og «Historien om fru Berg» (2011) av Ingvild Rishøi. 

Vis til sekundærlitteratur på pensum. Supplér eventuelt med 

annen sekundærlitteratur.  

 

Nynorsk: 

ANTEN: 

Gje ein analyse av Hanne Bramness’ Vekta av lys (2013) med 

vekt på form og innhald. Vis til sekundærlitteratur på pensum. 

Supplér eventuelt med annan sekundærlitteratur. 

 

ELLER: 

Analyser og samanlikn novellene «113» (2002) av Johan Harstad 

og «Historien om fru Berg» (2011) av Ingvild Rishøi. Vis til 

sekundærlitteratur på pensum. Supplér eventuelt med annan 

sekundærlitteratur. 

 
 
 
NYNORSK 
Vel ei av oppgåvene: 
 
 
 

PENSUM: 
 
Pensum i NOR2311 
 
Se emnesiden 
 
Studentene har levert en skriftlig kvalifiseringsoppgave (5 sider à 2300 tegn) i løpet av 
semesteret. Oppgaven har blitt kommentert og godkjent av faglærer.  
 



Se emnesiden:  
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR2311/ 
 

TILLATTE HJELPEMIDLER: 
Alle 
 

LÆRINGSMÅL FOR EMNET:  

Etter fullført emne skal studentene blant annet kunne: 

 

 

 
 
Se emnesiden: https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR2311/ 
 

EKSAMENSKRAV  
 
Eksamen er en 3-dagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal være på ca. 8 sider à 2300 
tegn uten mellomrom og skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk. 
 
 
 
Innhold 
 
Studentene blir vurdert på følgende punkter: 
 
1) faglig innhold  
2) teoretisk forståelse 
3) analytisk kompetanse og observasjonsevne 
4) fokus og disposisjon  
5) språklig framstilling 
 
 
Vurderingen tar utgangspunkt i følgende spørsmål: 
 

1) Har kandidaten inkludert tilstrekkelig og relevant fagkunnskap (både i form av 
egne faglige betraktninger og sekundærlitteratur/teori) for å svare 
tilfredsstillende på oppgaven? 

 
2) Viser kandidaten at hun/han har tilegnet seg og forstått den fagkunnskapen 

som brukes? Altså, brukes begreper, teorier og sekundærlesninger på riktig 
måte? 

 
3) I hvilken grad anvender kandidaten sin tilegnede fagkunnskap til å analysere 

barne- og ungdomslitterære tekster i henhold til problemstillingen? Gjør 



kandidaten selvstendige observasjoner i tekstmaterialet som er relevante for å 
svare på problemstillingen? 
 

4) Er det god fremdrift i teksten, klarer kandidaten å unngå unødvendige omveier 
og overflødige perspektiver? Er det en klar struktur i måten stoffet er 
disponert på, som kan begrunnes både ut fra stoffets innhold og ut fra det 
oppgaveteksten spør etter? 
 

5) Er oppgaven besvart i et klart språk der det formelle apparatet er i orden? 
 

VURDERING 
 
Fagspesifikk karakterskala for nordisk ligger til grunn for vurderingen: 
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-
iln-nordisk.html 
 
 

 
FAGLÆRER / OPPGAVEGIVER: 
 
 
Dato: 27.11.19 
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