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Sensorrettleiing NORINT2115 

NORINT2115 er først og fremst mynta på internasjonale studentar som ynskjer å vita meir 

om språkstoda i Noreg. Emnet gir ei innføring i norske dialektar, norsk språkhistorie og 

nynorsk.  

 

Studentane skal ved fullført emne ha kunnskap om hovudpunkt i dialektologien. Dei skal 

arbeida praktisk med målprøvar og kunna kjenna igjen dei fire hovudgruppene som norske 

dialektar vert delt inn i. Studentane skal ha god innsikt i norske talemål og talemålsvariasjon 

og oversikt over den historiske og politiske bakgrunnen for dagens situasjon. Kunnskapen 

om norske talemål skal dei kunna overføra til heimlege forhold. 

 

Studentane skal vidare kjenna til hovudtrekk i norsk språkhistorie og ha kunnskap om 

nynorsken sin plass i Noreg i dag. Dei skal kunna lesa og forstå nynorske tekstar i ulike 

sjangrar frå bloggar og aviser til fagartiklar og kortare litterære tekstar. Studentane skal få 

innsikt i det nynorske ordtilfanget og i grunnleggjande grammatiske trekk i det nynorske 

språket og kunna bruka denne kompetansen til å skriva eigne tekstar på nynorsk. 

 

På NORINT2115 er avsluttande vurderingsform heimeeksamen der alle hjelpemiddel er 

tilgjengelege, og det er både ynskjeleg og forventa at kandidatane brukar til dømes ordbok. 

Ved denne eksamensforma stiller ein dermed høgare krav til både innhald og språkføring 

enn ved ein skuleeksamen. 

 

Oppgåvesettet er sett saman av to hovudoppgåver. Begge hovudoppgåvene har tre 

deloppgåver. Kandidaten skal svara på begge oppgåvene og alle delspørsmåla. Kvar av 

hovudoppgåvene tel 50 % av samla karakter. I tillegg er språkføring og språkferdigheita 

særleg viktig i vurderinga. Heile eksamenssvaret blir vurdert heilskapleg når det gjeld språk, 

form og innhald. 

 

Ei god språkføring medfører mellom anna eit godt og breitt nynorsk ordforråd, og at 

kandidaten kjenner til og brukar grammatiske strukturar korrekt. I tillegg vil innslag av 

boksmålsord eller andrespråkstrekk kunna trekkja den endelege karakteren ned.    
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Sjølvstende og refleksjonsnivå er sentrale moment i vurderinga av innhaldet. Sjølvstende kan 

mellom anna vera å visa til eigne, relevante moment i argumentasjonen eller forklara poeng 

med eigne ord.  

 

Både i oppgåve 1 (a, b og c) og 2 (a, b og c) bør teksten vera samanhengande. Det tyder 

mellom anna at svaret bør ha ein god struktur, at det er god samanheng mellom avsnitta, og 

at kandidaten unngår opplistingar, gjentakingar og overflødige formuleringar.  

 

Oppgåve 1 

Dialektprøve: Vi som talar dialekt 

Høyr på dialektprøva, og svar på alle tre deloppgåvene 

a) Kvar kjem denne personen frå? Grunngjev svaret ditt. 

b) Kva kjenneteiknar dialektane i den landsdelen som personen kjem frå? 

c) I framtida kjem kanskje alle til å snakke same dialekt 

Diskutér dette utsegnet i lys av det personen i lydopptaket seier om korleis dei gamle og 

unge snakkar på heimstaden hennar. 

 

Svaret skal skrivast på nynorsk og vera på mellom 800 og 1000 ord. Lagr svaret i PDF-format 

og last det opp som PDF-fil. 

 

Deloppgåvene i oppgåve 1 heng saman tematisk. Difor tel det ikkje negativt viss kandidaten 

har valt å strukturera oppgåva i ei anna rekkefølgje så lenge teksten er samanhengande og 

strukturert og alle deloppgåvene svara på. 

 

Personen som talar i dialektprøva, kjem frå Skreia i Østre Toten i Innlandet, tidlegare 

Oppland fylke. I oppgåve a bør kandidaten forstå at personen talar ein dialekt frå Toten eller 

kringliggande område. Kandidaten bør kunna grunngje plasseringa med målmerke. Sterke 

kandidatar knyter målmerka til døme frå lydprøva, og det vil vera ein bonus om kandidaten 

kan plassera personen presist og kontrastere med andre dialektar i landsdelen. 

 

I oppgåve b er det vesentleg at kandidaten skriv om målmerke som skil dialektar på 

Austlandet frå dialektar i andre landsdelar. Sentrale målmerke som kandidaten bør nemna, 
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er tone, kløyvd infinitiv, r-uttale og retrofleksar/tjukk l. Ein god kandidat vil finna og nytta 

døme på nokre av desse målmerka i lydprøva. Det slår negativt ut om kandidaten ikkje 

forstår ordet «landsdel» og skriv om eit mindre eller større område i staden for. 

 

Oppgåvetittelen i oppgåve c er henta frå ein artikkel med same namn som har vore del av 

dialektundervisninga. Artikkelen finst her: https://framtida.no/2018/01/24/i-framtida-kjem-

kanskje-alle-til-a-snakke-same-dialekt  

I denne oppgåva er det eit særskilt krav til relevans, sjølvstende og refleksjonsnivå, og 

kandidaten bør kunna knyta informasjon frå artikkelen til det personen på lydopptaket seier 

om utviklinga på heimplassen hennar. Ein god kandidat vil visa stor grad av sjølvstende, og 

det vil vera ein bonus for refleksjonsnivået om kandidaten forklarer at utviklinga i Noreg har 

mange likskapar med utviklinga elles i Europa. Det slår negativt ut viss kandidaten ikkje 

kjenner til innhaldet i denne artikkelen, anten gjennom artikkelen eller annan litteratur som 

handlar om temaet. 

https://framtida.no/2018/01/24/i-framtida-kjem-kanskje-alle-til-a-snakke-same-dialekt
https://framtida.no/2018/01/24/i-framtida-kjem-kanskje-alle-til-a-snakke-same-dialekt
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Alle dei tre oppgåvene skal svarast på kvar for seg, men dersom strukturen og forma elles i 

svaret er god, blir det ikkje trekt for manglande markeringar eller overgangar mellom dei tre 

oppgåvene. Manglande, upresise eller ukorrekte opplysningar vil trekkja ned karakteren. 

 

Sterke kandidatar svarar på alle deloppgåver, har gode og grunngjevne refleksjonar, særs 

god nynorsk språkføring og svært få innslag frå bokmål og minimalt med trekk frå 

andrespråket. Motsett vil dei same trekka slå negativt ut.  

 

Oppgåve 2 

Nynorsk 

Svar på alle dei tre deloppgåvene. Bruk referansar der du synest det er naudsynt 

a) Offentleg perspektiv  
Den nye språklova vart vedteken i mars 2021. Føremålet med lova er å gje norsk språk 
lovfesta status og sterkare vern. Mellom anna får «[o]ffentlege organ […] eit særleg ansvar 
for å fremje nynorsk». Diskuter kva dei offentlege organa kan gjera for å styrkja bruken av 
nynorsk. 
 
b) Brukarperspektiv 
«Kultur og språk er uløyseleg knytt saman. Språk skapar samhald og fellesskap, språk ber 
kulturarva vår, det gir oss identitet og ei kjensle av å høyre til». Abid Raja (24.6.2020), 
kulturminister 

Kva for ein plass har nynorskbrukaren i utsegna frå kulturministeret? 
 
c) Stillinga til nynorsken 
Den raske globaliseringa gjennom internettet har konsekvensar for språkbruken i mange 
land. I Noreg viser dette seg mellom anna i dårleg engelsk og engelskpåverka norsk. Korleis 
kan ein bevara nasjonalspråka samstundes som ein tar i vare eit godt engelsknivå? 
Diskuter stillinga til nynorsken som det minste nasjonalspråket i Noreg.   

 

Svaret skal skrivast på nynorsk og vera på mellom 800 og 1000 ord. Lagr svaret i PDF-format 
og last det opp som PDF-fil. 
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I oppgåve a må kandidaten tydeleg visa at ho eller han har kjennskap til språklova og forstår 

den nasjonalspråklege situasjonen i Noreg og kva for utfordringar nynorsken har. I eit godt 

svar føreslår kandidaten relevante og realistiske forslag til korleis nynorsken kan styrkjast 

med utgangspunkt i språklova.  

 

I oppgåve b skal kandidaten kunna diskutera og visa kva for ein plass nynorskbrukaren har 

sett ut frå sitatet frå kulturministeren. Kandidaten viser særleg god forståing for situasjonen 

nynorskbrukarane opplever og diskuterer korleis språk er knytt til både haldningar og 

identitet. Den gode kandidaten reflekterer over korleis storsamfunnet i fellesskap til dømes 

kan verka på mellom anna språkval og sjølvkjensle hos språkbrukarane. Den gode 

kandidaten reflekterer vidt, ser fleire perspektiv og grunngjev refleksjonane sine.  

  

I oppgåve c skal kandidaten diskutera korleis aukande globalisering og auka bruk av engelsk  

verkar på den norskspråklege kvardagen. Kandidaten skal særleg diskutera korleis ein kan  

bevara dei to nasjonalspråka nynorsk og bokmål, samstundes som ein tar i vare eit godt 

engelsknivå. Vidare skal kandidaten diskutera stillinga til nynorsken som det minste av dei to 

nasjonalspråka.  Den gode kandidaten har eit vidt perspektiv og ser både føremoner og 

ulemper med den språkmangfaldige situasjonen. Den gode kandidaten føreslår i tillegg 

relevante og realistiske tiltak for å styrkja dei relevante språka.  


