
Sensorveiledning NORINT0114 
 

NORINT0114 er et ferdighetsemne. 

 

Læringsutbytte  
Se emnebeskrivelse på nett: https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT0114/ 

 

Pensum 

Pensum er kapittel 1–9 i Norsk på 1-2-3 (2017) av Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald. 

Her fremgår det hvilke temaer, grammatiske strukturer og hvilket vokabular som har vært 

gjennomgått på emnet. 

 

Gjennomføring av eksamen 
Det er digital skriftlig eksamen på dette emnet, og eksamen gjennomføres i Inspera. 

 

Eksamenssettet 
Eksamen består av tre hoveddeler. 

 

Del 1 består av en diktat og en lytteforståelsesoppgave. Diktaten er lest inn på følgende måte: 

Først blir hele teksten lest én gang. Deretter leses hver sekvens to ganger. Til slutt leses hele 

teksten en gang til. Studentene får kun høre innspillingen én gang, og de har ikke anledning til 

å sette lydfilen på pause underveis. Lytteforståelsesoppgaven består av en innspilt tekst som 

studentene får høre én gang, og tilhørende spørsmål til teksten. Spørsmålene kan leses før 

teksten spilles av. 

 

Del 2 består av en leseforståelsesoppgave og grammatikkoppgaver. Under leseforståelse skal 

studentene lese flere korte eller en til to lengre tekster og løse oppgaver knyttet til teksten(e). 

Grammatikkoppgavene er hovedsakelig innfyllingsoppgaver som tester ulike aspekter av den 

grammatikken som har vært gjennomgått på emnet. 

 

Del 3 består av en korttekstoppgave og en stiloppgave. I korttekstoppgaven skal studentene 

vise at de kan svare adekvat på en melding, en invitasjon, e-post e.l. Studentene skal velge én 

av tre stiloppgaver og skrive ca. 200 ord. 

 

Samlet sett skal eksamenssettet teste i hvilken grad studentene har oppnådd de læringsmålene 

som er formulert for emnet. 

 

Vurdering av eksamen 

Vektingen av delene er oppgitt under, men endelig karakter skal gis ut fra en 

helhetsvurdering. 

 

• Del 1 – 25 % 

• Del 2 – 25 % 

• Del 3 – 50 % 

 

For del 1 og 2 vil antall oppnådde poeng avgjøre karakter på de enkelte delene. 

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

del 1 og 2 finnes det en fasit i Inspera, men sensorene må også i noen tilfeller benytte skjønn i 

vurdering av svarene. Svarene som er markert som feil i Inspera, må alltid dobbeltsjekkes i 

tilfelle besvarelsen inneholder tillatte alternativer som ikke ligger inne i fasiten. 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT0114/


 

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. 

 

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. 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. 

 

Passiv og refleksiv possessiv testes ikke, så feil av denne typen skal ikke telle negativt for 

kandidatene. 

 

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

sammenligne stilen med besvarelsen for øvrig. Endelig karakter skal gis ut fra en 

helhetsvurdering. 

 

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. 


