SENSORVEILEDNING NORINT0120, muntlig eksamen
Læringsutbytte
NORINT0120 er et ferdighetsemne. Se emnesiden NORINT0120 for ytterligere informasjon.
Pensum
Ellingsen og Mac Donald: Stein på stein, tekstbok og arbeidsbok. Cappelen Damm 2014.
Gjennomføring av muntlig eksamen
Muntlig eksamen vil normalt bli holdt i ukene før skriftlig eksamen. Eksamen varer i inntil 15
minutter. Til stede i eksamenslokalet er kandidaten og to sensorer. Den ene sensoren vil
fungere som eksaminator. Eksaminator bestemmer temaet.
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 stille 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.
Vurdering av muntlig eksamen
Det er prestasjonen på muntlig eksamen som avgjør karakteren. Eventuelle forkunnskap om
kandidatens nivå bør ikke være et tema når sensorene fastsetter karakteren. Det er naturlig at
den sensoren som ikke er faglærer, foreslår karakter og begrunner denne med sine faglige
vurderinger i kombinasjon med karakterbeskrivelsene. Karakteren er en helhetsvurdering av
kandidatens språklige kompetanse.
Den språklige kompetansen blir målt i forhold til et sett av evalueringskriterier. Blant disse
kan nevnes kandidatens
• forståelse av og respons på eksaminators spørsmål
• ordforråd og språklige register
• uttale og talehastighet
• grammatiske korrekthet, særlig innenfor syntaks og morfologi
Pensumkunnskapene skal tillegges noe vekt, og det blir vurdert i hvilken grad kandidaten kan
behandle de aktuelle temaene fritt og selvstendig.
Sensur til muntlig eksamen
Sensuren til muntlig eksamen blir normalt offentliggjort første arbeidsdag etter muntlig
eksamen.

SENSORVEILEDNING NORINT0120, skriftlig eksamen
Læringsutbytte
NORINT0120 er et ferdighetsemne. Se emnesiden NORINT0120 for ytterligere informasjon.
Pensum
Ellingsen og Mac Donald: Stein på stein, tekstbok og arbeidsbok. Cappelen Damm 2014.
Gjennomføring av skriftlig eksamen
Eksamen på dette emnet er digital, og eksamen gjennomføres i Inspera i lokalene i Silurveien
2.
Skriftlig eksamen består av tre hoveddeler.
Del 1- diktat og lytteforståelse
Diktaten blir lest fire ganger. Først en gang mens kandidaten lytter. Så leses hver sekvens to
ganger mens kandidaten skriver. Til slutt leses hele diktatteksten i ett. Når studenten har
startet avspillingen av diktaten, kan kandidaten ikke sette den på pause. Diktaten er på cirka
145 ord og vil ta cirka 15 minutter.
Lytteforståelsesoppgaven består av en innspilt tekst eller en dialog som studentene får høre to
ganger. Det vil være noen spørsmål som er direkte knyttet til teksten.
Del II - 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
kandidatens grammatikkunnskap.
Del III - Stil
Stilen skal være på ca. 250 ord. Det blir vanligvis gitt tre stiloppgaver, og kandidatene
besvarer én av disse.
Vurdering av skriftlig eksamen
Vurdering av eksamensbesvarelsen bygger på en helhetsvurdering. For å kunne danne seg et
riktig bilde av kandidatens nivå, ser sensor kandidatens språklige kompetanse i stilen med
kompetansen som kandidaten viser i besvarelsen for øvrig.
For del I og II 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 I – 30 % (Diktaten teller 70 % av den samla karakteren i del 1)
• Del II – 30 %
• Del III – 40 %
I del III skal stilen vise kandidatens evne til å uttrykke seg skriftlig i refererende, beskrivende
og sammenlignende framstillinger. Det er en forutsetning at besvarelsen forholder seg til

spørsmålene i stiloppgaven. Hvis stiloppgaven inneholder flere delspørsmål, bør alle være
besvart, og det bør være en viss balanse i fordelingen av de ulike delene. Sensor skal vurdere
stilens oppbygging, vokabular, idiomatikk og hvor godt kandidaten behersker reglene for
korrekt språk samt kvaliteten på innholdet. Videre vurderes hvor god flyt og sammenheng det
er i teksten. Sensor må aktivt sammenlikne kandidatens språklige kompetanse i stilen med den
tilsvarende kompetansen som kandidaten viser i sin språkproduksjon i del I og II for å kunne
danne seg et riktig bilde av kandidatens nivå.

