
Sensorveiledning for muntlig eksamen    NORINT0110  

   
NORINT0110 er et ferdighetsemne.  

 

Læringsutbytte 

Det vises til emnebeskrivelsen for detaljer om læringsutbyttet for NORINT0110.  

 

Pensum 

Pensum som blir eksaminert i til muntlig eksamen er kapittel 1-13 i Norsk på 123 av 

Ellingsen og Mac Donald. Cappelen Damm 2017.  

 

Gjennomføring av muntlig eksamen 

Muntlig eksamen vil normalt bli holdt i ukene før skriftlig eksamen. Eksamen varer i inntil 10 

minutter. Til stede i eksamenslokalet er kandidaten og to sensorer. Den ene sensoren vil 

fungere som eksaminator. Eksaminator bestemmer temaet, og kandidaten kan ikke selv velge 

tema eller uttrykke vegring mot spesielle temaer.  

 

Eksaminasjonen vil arte seg som en samtale styrt av eksaminator, og kandidaten må klare å 

oppfatte spørsmål og forholde seg til innspill fra eksaminator. Eksaminator kan stiller 

spørsmål basert på pensum. Sensor vil normalt ta notater og være lite aktiv i interaksjonen 

mellom eksaminator og kandidat, men kan også bryte inn i eksaminasjonen.  

 

Evaluering av muntlig eksamen 

Det er prestasjonen på eksamensdagen som skal avgjøre karakteren. Eventuelle forkunnskaper 

om kandidatens nivå bør ikke være et tema når sensorene skal bli enige om karakteren. 

Eksaminator vil ha noe av sin oppmerksomhet knyttet til utspørringen og til å skape flyt i 

samtalen med kandidaten, mens den andre sensoren tar notater og i liten grad deltar i samtalen 

mellom eksaminator og kandidat. Derfor vil det være naturlig at den sensoren som ikke er 

faglærer, foreslår karakteren og begrunner med henvisning til sine notater og 

karakterbeskrivelsene.  

 

Den språklige kompetansen blir målt i henhold til læringsmålene og karakterbeskrivelsen for 

emnet. Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet. 

 

Se de generelle karakterbeskrivelsene 

 

Sensur til muntlig eksamen 

Sensuren til muntlig eksamen blir offentliggjort første arbeidsdag etter muntlig eksamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sensorveiledning for skriftlig eksamen    NORINT0110  

  
NORINT0110 er et ferdighetsemne.  

 

Læringsutbytte 

Det vises til emnebeskrivelsen for detaljer om læringsutbyttet for NORINT0110. Endelig 

karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet. 

 
Pensum 

Pensum til eksamen NORINT0110 er kapittel 1-13 i Norsk på 123 av Ellingsen og Mac 

Donald. Cappelen Damm 2017.  

 

Til skriftlig eksamen blir det ikke stilt direkte pensumspørsmål, men tematikken når det 

gjelder diktat, lytteforståelse, leseforståelse og stiltemaer, er gjerne hentet fra samme tema 

eller samfunnsområde som har blitt gjennomgått i pensumlitteraturen.  

 

Gjennomføring av skriftlig eksamen 

Det er digital skriftlig eksamen på dette emnet, og eksamen gjennomføres i Inspera i lokalene 

i Silurveien 2.  

 

Eksamenssettet 

Eksamen består av tre hoveddeler.  

 

Del 1 – diktat og lytteforståelse  

Diktaten består av en tekst som er av fortellende og beskrivende karakter, og rommer 

vokabular og uttrykksmåter som er dekket i læreverk til kurset. Diktaten er på cirka 120-150 

ord og opplesningen tar cirka 15 minutter.  Teksten blir lest fire ganger, først en gang mens 

kandidatene lytter, dernest leses en og en sekvens to ganger mens kandidaten skriver. Til slutt 

leses hele diktatteksten i ett. Kandidatene må selv bestemme tegnsettingen. Når studenten har 

startet avspillingen av diktaten, kan den ikke stoppes. Når diktaten er ferdig avspilt, er det 

ikke mulig å gå tilbake for å høre diktaten én gang til.  

 

Lytteforståelsen består av en tekst som er av fortellende og beskrivende karakter. Det kan 

også være i form av en dialog. Lytteforståelsen rommer vokabular og uttrykksmåter som er 

dekket i læreverket til kurset. Studenten lytter til opplesingen to ganger, og svarer deretter på 

spørsmål knyttet til opplesningen/teksten.  

 

Del 2 – Grammatikk og leseforståelse  

Leseforståelsen består av en tekst som studenten skal lese. Deretter skal studenten svare på 

spørsmål knyttet til innholdet.  

 

Grammatikkoppgavene er knyttet til grammatikkemner som er dekket i læreverkene og tester 

i hvor stor grad kandidaten kan benytte dette korrekt. Oppgaveheftet gir instruksjoner til 

kandidatene om hvordan oppgavene skal besvares, og det blir gitt eksempelsetninger. 

 

Del 3 - Stil  

Stilen skal være på cirka 200 ord. Det blir vanligvis gitt tre stiloppgaver, og kandidatene 

besvarer én av disse.  Temaene for oppgavene er som regel knyttet til emnene studentene har 

jobbet med i undervisningen, og tar gjerne utgangspunkt i studentenes egen erfaringsverden. 

Stiloppgavene er fortellende og beskrivende av karakter.  



 

Vurdering av skriftlig eksamen 

Vurdering av en eksamensbesvarelse bygger på en helhetsvurdering. For å kunne danne seg et 

riktig bilde av kandidatens nivå må sensor sammenlikne kandidatens språklige kompetanse i 

stilen med kompetansen som kandidaten viser i besvarelsen for øvrig, og da særlig i del 2. For 

å kunne danne seg et riktig bilde av det språklige nivået til kandidaten må sensor 

sammenligne stilen med besvarelsen for øvrig.  

Hvis en kandidat stryker på én del av eksamen, følger det ikke automatisk at kandidaten 

stryker på hele eksamen. Hvis de andre delene er sterke nok, kan snittet være høyt nok til at 

kandidaten står på eksamen. 

 

For del 1 og 2 vil antall oppnådde poeng avgjøre karakter på den enkelte delen. 

Poenggrensene vil variere fra semester til semester og vil være spesifisert i en rettemal.  

 

Vektingen av delene er som følger: 

• Del 1 – 30 % (Diktaten teller 70 % av den samla karakteren i del 1)  

• Del 2 – 30 % 

• Del 3 – 40 % 

 

Ved vurderingen av de enkelte delene skal det legges vekt på følgende: 

 

Del 1 – Diktat og lytteforståelse  

Diktaten skal prøve kandidatenes evne til å oppfatte sammenhengen i en opplest tekst og å 

stave ordene korrekt. Evalueringen gjøres ved at man teller antall ord som er korrekte. Når 

diktaten vurderes, ser vi bort fra plassering av komma. Ord som er feilstavet på samme 

måte flere ganger i besvarelsen, telles bare som én feil. 

 

Karakteren på del 1 skal likevel være basert på en helhetsvurdering, der også forståelse og 

feiltype har betydning, både positivt og negativt. For eksempel vil ortografiske feil (som å 

utelate -d i ”bordet”) være mindre alvorlige enn å utelate hele ordet. Tegnsettingen vurderes 

bare i den grad den hindrer innholdsforståelsen. 

 

Lytteforståelsen skal prøve kandidatens evne til å forstå muntlig tale i en opplest tekst eller 

dialog. Kandidaten svarer på 4–5 spørsmål etter lytteforståelsen. Kandidaten trenger ikke å 

svare med hele setninger, og det trekkes ikke for grammatiske og ortografiske feil.  

 

Del 2 – Grammatikk og leseforståelse  

Leseforståelsesoppgaven skal prøve kandidatens forståelse av en skrevet tekst. Kandidaten får 

spørsmål som er knyttet til tekstens innhold.  

 

Grammatikkoppgavene skal prøve kandidatens bruk av de grammatiske strukturene som er 

dekket i pensum og i undervisningen. 

 

Del 3 – Stil 

Stilen skal prøve kandidatens evne til å uttrykke seg skriftlig i fortellende og beskrivende 

fremstillinger om temaer knyttet til dagliglivet. Det er en forutsetning at besvarelsen er et 

selvstendig svar på oppgaven som studenten velger. Studenten skal ikke hente hele eller deler 

av svaret sitt fra diktaten eller grammatikkoppgavene. 

   

Vurdering av stilen i del 3 skal skje i tråd med de fagspesifikke karakterbeskrivelsene for 



emnet, og sensorene må benytte skjønn når de vurderer tekstene. Sensor skal vurdere hvor 

godt kandidaten behersker det aktuelle vokabularet og hvor godt kandidaten behersker 

grammatikkreglene som er gjennomgått på emnet. Videre skal sensor vurdere hvor god 

sammenheng og flyt det er i teksten, samt stilens oppbygging sammen med kvaliteten på 

innholdet. Det å kopiere lengre sekvenser fra diktaten eller fra de andre oppgavene inn i stilen, 

vil føre til trekk i karakter. Det å skrive kortere enn 200 ord (+/-10 %) eller skrive om noe 

som er på siden av det oppgaveformuleringen ber om, vil også føre 

til trekk i karakter. 

 

 

For en mer spesifisert oversikt over vurderingskriteriene, se karakterbeskrivelsene.  

 


