SENSORVEILEDNING for muntlig eksamen NORINT0130
NORINT0130 er et ferdighetsemne. Bestått eksamen dekker norskkravet til fakultetsopptak
til alle høyere læresteder i Norge.
Læringsutbytte
I beskrivelsen av læringsutbytte er følgende momenter særlig aktuelt med tanke på muntlige
ferdigheter:
Etter NORINT0130 skal studentene
 kunne beherske norsk så godt at de kan begynne på et studium ved norske
universiteter eller høyskoler sammen med norske studenter, med norske forelesere og
med norsk faglitteratur
 kunne følge forelesninger og ta notater, forstå radio- og tv-program og andre typer
muntlige framstillinger
 kunne delta aktivt og selvstendig i seminarer, samtaler og diskusjoner. De må kunne
uttrykke seg lett forståelig og selv forstå andre. Uttale, prosodi og talehastighet må
ikke hemme deres innlegg
 kunne beherske hovedreglene for bøyningsverk, ordstilling og tekstbinding
 kunne vise godt kjennskap til norsk kultur og samfunnsliv, og de må ha et vokabular
som tillater dem å uttrykke selvstendige oppfatninger om aktuelle spørsmål
Pensum
Pensum som det blir eksaminert i til muntlig eksamen er tekstboka til Her på berget av
Ellingsen og Mac Donald, Cappelen Damm 2015, og en samling på til sammen fire noveller.
Hele pensum vil normalt bli gjennomgått i løpet av kurset, men hvis ikke alt er gjennomgått
f.eks. på grunn av tidsnød eller sykdomsfravær, vil likevel hele pensum uten avkorting kunne
være gjenstand for eksaminering.

Gjennomføring av muntlig eksamen
Muntlig eksamen vil normalt bli holdt i uka før skriftlig eksamen. Til stede i eksamenslokalet
er kandidaten og to sensorer. Den ene sensoren vil vanligvis være kandidatens faglærer, og
denne vil fungere som eksaminator. Eksamen åpner med at kandidaten hilser på sensorene og
gir en kort presentasjon av seg selv. Deretter blir kandidaten spurt om temaer knyttet til
pensum. Læreren bestemmer temaet eller lar kandidaten trekke lapp med tema. Kandidaten
kan ikke selv velge eller uttrykke vegring mot spesielle temaer.

Eksaminasjonen vil arte seg som en faglig samtale styrt av eksaminator, og kandidaten må
klare å oppfatte spørsmål og forholde seg til innspill fra eksaminator. Eksaminator bør stille
noen åpne spørsmål som inviterer til at kandidaten kan legge fram noen tanker i sammenheng,
gjerne i form av et resonnement eller en analyse. Kandidaten må få anledning til å legge fram
egne refleksjoner, slik at de kan vise graden av selvstendighet i forhold til pensumstoffet.
Andre spørsmål kan være detaljerte pensumspørsmål for å sjekke kandidatens
faktakunnskaper.
Sensor vil normalt ta notater og være lite aktiv i interaksjonen mellom eksaminator og
kandidat, men kan også bryte inn og delta i eksaminasjonen.

Evaluering av muntlig eksamen
Det er prestasjonen på eksamensdagen som skal avgjøre karakteren. Eventuelle
forkunnskaper om kandidatens nivå eller «standpunktkarakter» 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
den med henvisning til sine notater og karakterbeskrivelsene.
Muntlig eksamen på NORINT0130 er både en prøve på språklig kompetanse og en prøve i
kunnskaper basert på pensumlitteraturen. Den språklige kompetansen blir målt i forhold til et
sett av evalueringskriterier, slik det kommer fram i karakterbeskrivelsene. Det overordnede
kriteriet er kandidatens kommunikative kompetanse, som bl.a. inneholder flyt i framstillingen,
talehastighet og kandidatens kommunikative samtalestrategier. Andre kriterier er
kandidatens:
 forståelse av og respons på eksaminators spørsmål
 ordforråd og språklige register
 uttale, prosodi og talehastighet
 grammatiske korrekthet, særlig innenfor syntaks og morfologi
Pensumkunnskapene skal også tillegges vekt, og det blir vurdert i hvilken grad kandidaten
kan behandle de aktuelle temaene fritt og selvstendig.
For en mer spesifisert oversikt over hvordan evalueringskriteriene blir brukt, se:
Karakterbeskrivelser NORINT0130 – Muntlig eksamen
Sensuren til muntlig eksamen
Sensuren til muntlig eksamen blir offentliggjort første arbeidsdag etter muntlig eksamen.

