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OPPGAVETEKST: 
 

Tema for semesteroppgaven er utarbeidet av studenten selv i samråd med 
faglærer. Utkast til oppgaven har vært presentert for og kommentert av 
faglærer i semesterets siste halvdel, senest ti dager før innleveringsfristen.  
 

PENSUM: 
 
Pensum i NOR4314 består av fagprosa og skjønnlitterære tekster i flere 
sjangrer og i et omfang tilsvarende 4-6 verk, samt teori, sekundær- og 
faglitteratur, ca. 800 s.  
 
Også bokanmeldelser utgjør en viktig del av pensum. Se emnesiden: 
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR4314/v19/pensumliste/index.html  
 
I semesteroppgaven trekker studenten inn de deler av pensum som er relevant 
for å besvare problemstillingen. Kandidatene oppfordres også til å benytte seg 
av annen litteratur. Selvstendighet og grundighet premieres. 
 

TILLATTE HJELPEMIDLER: 
Alle 

LÆRINGSMÅL FOR EMNET:  

Etter fullført emne skal studentene blant annet kunne: 

 analysere og vurdere litteraturkritiske tekster ut fra relevant teori 

 gjøre rede for og drøfte litterære kvalitetskriterier i et kritisk perspektiv 

 presentere og diskutere estetiske grunnlagsproblemer historisk og teoretisk 

Se emnesiden: https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR4314/  
 

EKSAMENSKRAV  
 
Semesteroppgaven skal være ca. 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom og 
skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk. Kandidaten står fritt i valg 
av referansestil (APA, Harvard, Chicago). Det avgjørende er at stilen følges 
konsekvent. 
 
Innholdsmessig blir studentene vurdert på følgende punkter: 
 
- faglig innsikt 
- problemløsningsevne 
- språkføring 
 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR4314/v19/pensumliste/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR4314/


 
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. Brukes begreper, teorier og 
sekundærlesninger på riktig måte? 

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

analysere kritikktekster 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 valgte problemstilling? 
 

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

VURDERING 
 
Fagspesifikk karakterskala for nordisk ligger til grunn for vurderingen i 
NOR4314: 
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/fagspesifikk-
karakterbeskrivelse/hf-iln-nordisk.html 
 

FAGLÆRER / OPPGAVEGIVER: 
 
Sissel Furuseth 
 
Dato: 20. mai 2019 
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