
Sensorveiledning Exfac03-LIT 

Generisk sensorveiledning 

Besvarelsen skal vise at læringsmålene for emnet er oppfylt (se emnebeskrivelsen for 

Exfac03-LIT, https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EXFAC03-LIT/), dvs. at besvarelsen skal 

dokumentere forståelse for grunnlagsproblemer i de humanistiske vitenskapene og evne til å 

reflektere over  egen tolkningsvirksomhet. Studentene får også en første innføring i 

litteraturvitenskapelig språkbruk og skrivemåte og skal kunne gjennomføre en grunnleggende 

analyse av en litterær tekst. Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. 

Emnet er prosessorientert, og har som mål å gi studentene en introduksjon til vitenskapelige 

grunnlagsproblemer innenfor humaniora og relatere disse til sentrale spørsmål i studiet av 

litterære tekster. I løpet av den ti uker lange undervisningsperioden får studentene korte 

innføringer i diktanalyse, narratologi og dramaanalyse, samt en grunnleggende innføring i 

bibliotekets nettressurser, oppgaveskriving og referansestiler. De følger også en 

forelesningsrekke bygget over Jordheim, Rønning, Sandmo og Skoies Humaniora: en 

innføring (2011), og blir bedt om å inkorporere problemstillinger knyttet til denne grunnboka 

i oppgavene de skriver underveis. 

I løpet av samme periode arbeider kandidaten med en mappe som består av tre oppgaver, og 

som skal leveres til fastsatt frist. En av oppgavene er en kort, individuell analyseoppgave (2-3 

sider.) De to andre er gruppeoppgaver (3-4 sider og 4-5 sider). Faglæreren gir individuell og 

gruppemessig respons på oppgavene både skriftlig og muntlig underveis. Deretter bearbeider 

kandidaten de skriftlige oppgavene og leverer dem samlet – som mappe – på nytt. Denne 

mappen utgjør kandidatens eksamensoppgave. 

Ettersom dette er et prosessorientert innføringskurs der kandidatene skal få godkjent alle de 

tre oppgavene de har levert inn underveis før de leverer dem som samlet mappe, forventes det 

at de fleste besvarelsene vil få karakteren «bestått». Kandidater som i liten eller ingen grad 

har tatt til seg tilbakemeldingene de har fått underveis og som viser manglende evne til 

forbedring på de ulike oppgavene, vil likevel kunne risikere å få karakteren «ikke bestått». 

Dette har de fått beskjed om gjennom notatet «Krav til mappen». Det forventes ikke strålende 

analyser på dette nivået, men besvarelsen må dokumentere en viss forståelse for verkene, 

sjangrene og fenomenene kandidaten skriver om, og for akademisk form og sjanger.  

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EXFAC03-LIT/


Ettersom mappebesvarelsen består av tre oppgaver, der én er en individuell oppgave og to er 

gruppeoppgaver, skal den samlede besvarelsen også vise at kandidaten er i stand til å arbeide 

individuelt og sammen med andre studenter. Hvis det under seminaret har kommet frem at en 

kandidat bare i liten grad har bidratt i de to gruppeoppgavene og har latt de andre «dra lasset», 

vil dette kunne trekke kandidatens karakter mot «ikke bestått».  

Den samlede besvarelsen bør vise at kandidaten har tilegnet seg grunnleggende konvensjoner 

mht. oppsett av besvarelsen, referanser og litteraturliste. Under normale omstendigheter vil 

det virke lite hensiktsmessig å stryke en kandidat utelukkende på grunnlag av mangelfulle 

referanser i et innføringskurs som dette, men hvis besvarelsen også på andre områder er svak 

og mangelfull, kan det være utslagsgivende for den samlede karakteren.  

Det forventes at de tre oppgavenes ordlyd fremgår av besvarelsen slik at det skal være mulig å 

se at oppgaven er besvart. Der oppgavelyden har flere underspørsmål, bør de overordnede, 

men ikke nødvendigvis alle, spørsmålene være besvart for at kandidaten skal få karakteren 

«bestått». Dette er relativt korte oppgaver, der en vektlegging av noen punkter vil kunne gjøre 

det vanskelig å inkorporere mange momenter.    

 

  



Spesifikk sensorveilending Exfac03-LIT, Høst 2019 

Mappebesvarelsen består av tre oppgaver. Den første er individuell, mens oppgave to og tre er 

gruppeoppgaver.   

 

OPPGAVE 1 – INDIVIDUELT ARBEID, 2-3 SIDER 

Skriv en analyse av ett av følgende dikt. Gjør rede for oppbygning, lydlige virkemidler og 

billedspråk, samt si noe om diktets motiv og tema. I tillegg skal du kort (1/2 side) 

kommentere det som gjør analysen din til litteraturvitenskapelig prosess og produkt.   

 “Byens metafysikk” av Rolf Jacobsen 

 “Jeg ser” av Sigbjørn Obstfelder  

 “Dagen svalnar” av Edith Södergran 

 “Draum” av Halldis Moren Vesaa 

 

Sensorveiledning mappeoppgave 1 (individuell oppgave) 

Dette er den oppgaven som nok i størst grad vil kunne gi sensor et inntrykk av kandidatens 

individuelle ferdigheter, ettersom de to andre oppgavene forutsetter samarbeid. En god 

besvarelse her vil uunngåelig trekke muligheten for å få karakteren «bestått» opp. Ettersom 

dette er den første akademiske oppgaven mange av studentene skriver, skal man imidlertid 

ikke forvente et høyt nivå. Noen kandidater vil erfaringsmessig skrive strålende analyser, men 

på dette nivået er mye nytt for mange. Etter første innlevering i september får mange av 

studentene tilbakemelding om at svært mye arbeid gjenstår, ikke minst formelt sett, i form av 

korrekte referanser (og litteraturliste) og presis bruk av sitater og begreper. Svakere 

kandidater vil erfaringsmessig kunne gjøre rede for diktet de har valgt å analysere på en grei 

måte, men vise en mangelfull forståelse for akademisk form også ved siste innlevering. Hvis 

begge disse punktene er lite tilfredsstillende utført kan det være aktuelt å bedømme 

besvarelsen til «ikke bestått». Besvarelsen skal dokumentere at: 

- kandidaten er i stand til å analysere form og fortolke innhold, og vise grunnleggende 

forståelse for et avgrenset enkeltverk. 

- kandidaten kan bruke den sekundærlitteraturen oppgaveteksten ber om på en fornuftig 

måte.  



- kandidaten behersker grunnleggende akademisk form og har tilegnet seg konvensjoner 

mht. sitering. 

- kandidaten er i stand til å reflektere over hva litteraturvitenskap er, og vise på hvilke 

måter analysen faller inn under denne betegnelsen, gjerne ved å knytte det til de øvrige 

punktene denne sensorveiledningen etterspør. 

 

OPPGAVE 2: GRUPPEOPPGAVE 3-4 s 

 

Velg en av de to følgende oppgavealternativene:  

 

Enten: Tenk dere at dere er ungdomsansvarlige i Det norske teatrets informasjonsavdeling og 

skal lage en presentasjon av stykket Raskolnikov for å få skoleklasser i VG3 til å se 

forestillingen. Presentasjonen skal være på ca. 2 sider, og i tillegg skal dere begrunne 

innholdet og de valgene dere har gjort (1–2s). I begrunnelsen skal dere bruke momenter fra 

Humaniora-boken.  

 

Eller: Velg en av følgende tekster (alle finnes i Korttekster): Francis Bacon, «Of Studies». 

Madame de Sévigné, «Brev til dottera». Alain Robbe-Grillet, «Stranden». Flannery 

O’Connor, «The Life You Save May Be Your Own».  

Gjør kort rede for fortelleteknikk og tematikk i den kortteksten dere har valgt. Hvordan vil 

dere tolke teksten? Finnes det flere tolkningsalternativer? Gi argumenter for de ulike 

tolkningsalternativene og kommenter deres egen tolkningsaktivitet.  

 

Sensorveiledning mappeoppgave 2 (gruppeoppgave) 

Formålet med denne oppgaven er at kandidatene skal måtte samarbeide om å løse en større, 

mer kompleks oppgave enn enkeltverkanalysen i mappeoppgave 1. Dermed blir de nødt til å 

ta innover seg at andre studenter tenker og løser oppgaver på forskjellig måte, og de må kunne 

argumentere for egne løsninger og standpunkt. Der mappeoppgave 1 ber dem om å analysere 

et enkelt dikt, skal kandidatene i mappeoppgave to ta stilling til forholdet mellom tekst og 

kontekst, særlig i alternativ 1.  

Det første alternativet («oppgave 1») har én performativ og yrkesorientert del og én 

kommentardel. Oppgaven ber studentene om å formidle et stoff på en hensiktsmessig måte, 



som samtidig forutsetter en analyse av stoffet og en analyse av mottakerne. Besvarelsen skal 

dokumentere at kandidatene:  

- kan ta innover seg forestillingen/verket som kollektiv hendelse, og knytte forbindelser 

mellom denne hendelsen og et tenkt, potensielt publikum. 

- kan vise forståelse for dramaet som sjanger. 

- har evne til å reflektere rundt forholdet mellom originalverk og oppsetningens 

samtidsrelevans.   

- kan bruke momenter i Humaniora-boken i begrunnelsen, for eksempel om kunst som 

erkjennelse og om kontekstualisering og aktualisering i arbeidet med litterære verk. 

- har forståelse for akademisk form og kjennskap til konvensjoner mht sitering. 

 

Det andre alternativet («oppgave 2») har en fortolkningsdel og en refleksjonsdel. Denne 

oppgaven har som mål å trene studentene i å fortolke narrative tekster (fortellerteknikk og 

tematikk) og gi dem en bedre sjangerforståelse (for korttekster/noveller). Studentene skal også 

øve seg på å reflektere over teksters tolkningsmangfold, og å kunne argumentere for egen 

tolkning i lys av andre tolkningsalternativer. Oppgaveutvalget bygger på forutgående semestre 

hvor brev (Madame de Sévigné) og essay (Bacon) er inkludert. Disse sjangrene er ikke 

vektlagt i undervisning høsten 2019 og vil heller ikke bli vektlagt i neste semester. Studenter 

som har valg denne oppgaven har derfor blitt oppfordret til å legge vekt på den aktuelle 

tekstens tema i sin besvarelse. Sekundærlitteratur om brev og essay har imidlertid blitt 

anbefalt i veiledningen, slik at en kjennskap til disse sjangrene er blitt pekt ut som en 

forutsetning for en god besvarelse. Besvarelsen skal dokumentere at: 

- kandidaten er i stand til å analysere fortellerteknikk og fortolke tema, og vise 

grunnleggende forståelse for narrative tekster.  

- kandidaten behersker grunnleggende akademisk form og har tilegnet seg konvensjoner 

mht. sitering. 

- besvarelsen viser at deltakerne i gruppen er i stand til å reflektere over egen 

tolkningsaktivitet og bryne seg på medstudenters tolkninger for å folde ut korttekstens 

tolkningspotensiale.   

 

OPPGAVE 3: GRUPPEOPPGAVE 5–6 s  



Velg ett av de foreslåtte artikkel-parene (A, B eller C). Gjør kort rede for hovedsynspunktene 

i de to artiklene/analysene. Hva slags litteratursyn gir de uttrykk for? Hvordan bygges 

resonnementet opp? På hvilken måte er dette litteraturvitenskap? Kommenter til slutt om dere 

er enige i tolkningene som legges frem eller om det er andre forhold dere selv ville vektlagt. 

Begrunn argumentasjonen med momenter fra Humaniora-boken.  

 

A: To analyser av Hamsuns Mysterier  

Begge artiklene er tolkninger av teksten, men har ulike perspektiv. De kan synes litt vanskelige, men det er lett å gripe 

hovedpunktene og forskjellene. Ikke fortap dere i detaljer og komplisert teori! 

 Birgitta Holm, ” Den manliga läsningens mysterier : Knut Hamsuns roman 100 år 

efteråt”, Edda hefte 3, 1992, s. 261-271  

 Andreas Lombnæs, ”Et individuelt Tilfælde - Subjekt og modernitet i Knut Hamsuns 

Mysterier (1892)”, Edda hefte 4, 2008, s. 373-387  
 

 

B: To analyser av Henrik Ibsen  

Artiklene bruker to helt ulike metodologier og interesserer seg for forskjellige sider av Ibsens drama. Den ene fremsetter en 

tolkning av Gengangere, mens den andre ser på Ibsens tidlige resepsjon i Tyskland med bruk av digitale verktøy. Dette viser 

spennvidden i litteraturvitenskapen gjennom studiet av én enkelt forfatter.   

 Asbjørn Aarseth, “Scenisk rom og dramatiskerkjennelse i Ibsens 'Gjengangere',” i 

Dramaanalyser fra Holberg til Hoem, ed. Leif Longum (Oslo, Bergen, Tromsø: 

Universitetsforlaget 1977) s. 41-53 

 Jens-Morten Hanssen, “Digital Humanities and Theatre Studies: New Perspectives on 

the Early Reception of Ibsen on the German Stage”, Ibsen Studies, Vol.18, 2018, s. 

113-140 
 

C: To analyser av Sapfo-dikt: 

Her er det snakk om to ganske forskjellige teksttyper: en artikkel som drøfter Sapfos innflytelse på romersk dikting og 

åpningskapitlet i Lyrikkens liv, som forklarer hva lyrikk er. Se både på hva slags analyse som gis av diktene og hva diktene 

brukes til. 

 Thea Selliaas Thorsen, ”Kjønn og udødelig ry i «ny» -Sapfo?papyrus - En nøkkel til 

den romerske resepsjonen av den lesbiske lyrikeren, Norsk litteraturvitenskapelig 

tidsskrift, nr 1, 2008, s. 18-27  

 Christian Janss og Christian Refsum, ”Hva er lyrikk?”, Lyrikkens liv. Innføring i 

diktlesning, (utdrag av boken innledningskapittel) s. 9-13  

 

Sensorveiledning mappeoppgave 3 (gruppeoppgave) 

http://nabo.nb.no/trip?_b=NORART&ccl=Holm,+Birgitta
http://www.idunn.no/ts/nlvt/2008/01/kjonn_og_udodelig_ry_i_ny_-sapfopapyrus_-_en_nokkel_til_den_romerske_reseps
http://www.idunn.no/ts/nlvt/2008/01/kjonn_og_udodelig_ry_i_ny_-sapfopapyrus_-_en_nokkel_til_den_romerske_reseps


I denne tredje mappeoppgaven må kandidatene arbeide med å lese analytiske artikler og 

forholde seg til litteraturvitenskap som praksis. De skal altså ikke vurdere et verk eller deres 

egne blikk på litterære tekster, men bryne seg på akademiske lesninger av litteratur.  

Besvarelsen skal dokumentere at:  

- kandidatene forsøker å gjøre rede for hovedpunktene i artiklene de har valgt og 

diskuterer hvordan artikkelforfatteren argumenterer litteraturvitenskapelig. 

- de har grunnleggende forståelse for hva humanistisk vitenskapelig praksis er, og vise 

hvordan et litteratursyn gir seg til kjenne i artikkelforfatternes bruk av teori.  

- kandidatene er i stand til å vise en forståelse av hvordan artikkelforfatternes siktemål 

og metode henger sammen. 

- kandidatene behersker grunnleggende akademisk form og har tilegnet seg 

konvensjoner mht. sitering. 

 

 


