
 

 

NORA0140 våren 2020- Sensorveiledning muntlig og skriftlig eksamen 

 
Eksamensformer: 
Det er digital skriftlig eksamen på dette emnet, og eksamen gjennomføres som en hjemmeeksamen i 

Inspera. Muntlig eksamen gjennomføres i Zoom og varer i 45 minutter. Kandidatene testes i muntlige 

ferdigheter, lytteferdigheter og leseferdigheter. 

 

Muntlig eksamen: 
 

1. Eksaminering i lytteferdigheter 
 
A = 90-100 % måloppnåelse 

B = 80-89% måloppnåelse 

C = 70-79% måloppnåelse 

D = 60-69% måloppnåelse 

E = 50-59% måloppnåelse 

F = 49% måloppnåelse eller lavere 

2. Eksaminering i leseferdigheter 
 
A = 90-100 % måloppnåelse 

B = 80-89% måloppnåelse 

C = 70-79% måloppnåelse 

D = 60-69% måloppnåelse 

E = 50-59% måloppnåelse 

F = 49% måloppnåelse eller lavere 

 



 

 

3. Eksaminering i muntlige ferdigheter 
Det skal legges vekt på innhold, ordforråd, kompleksitet i syntaks og annen språkføring. 

A = 90 – 100 % måloppnåelse 

B = 80 – 89 % måloppnåelse 

C = 70 – 79 % måloppnåelse   

D = 60 – 69 % måloppnåelse  

E = 50 – 59 % måloppnåelse  

F = 49 % eller lavere måloppnåelse   

 

Skriftlig eksamen: 

Eksaminering i skriftlige ferdigheter 
Det skal legges vekt på innhold, ordforråd, kompleksitet i syntaks og annen språkføring. 

A = 90 – 100 % måloppnåelse   

B = 80 – 89 % måloppnåelse  

C = 70 – 79 % måloppnåelse  

D = 60 – 69 % måloppnåelse  

E = 50 – 59 % måloppnåelse  

F = 49 % eller lavere måloppnåelse  

 

Vurderingskriterier NORA0140  
 

A: Fremragende skriftlig/muntlig prestasjon  

Kriterier for skriftlig og muntlig eksamen: 

 Vokabular/uttrykk: Rikt og nyansert ordforråd. Har svært god kontroll over idiomatiske 

uttrykk. Viser kreativitet og presisjon i uttrykksformen. Har et rikt ordforråd både når det 

gjelder enkeltord og uttrykksmåter. Kan variere formuleringene og uttrykke seg med 

nærmest fullkommen leksikalsk presisjon.  

 



 
 

 

 Grammatikk: Bruker et variert repertoar av både grunnleggende og avanserte 

grammatiske strukturer på korrekt måte. Stor variasjon i setningstyper og variert og 

vellykket bruk av komplekse setninger.  

 Pensumkunnskaper: Viser særs høye pensumkunnskaper og særs høy grad av 

selvstendighet med hensyn til pensum. 

Kriterier for skriftlig eksamen: 

 Tekststruktur/sammenheng: Besvarelsen er velstrukturert og har særdeles god 

sammenheng. Kandidaten bruker mange forskjellige tekstbindende elementer som skaper 

svært god sammenheng og fremdrift i teksten. 

 Rettskriving og tegnsetting: Har særdeles godt grep om norsk rettskriving og tegnsetting.  

 Sjanger: Mestrer særdeles godt de språkhandlingene en resonnerende stil krever. Bruker 

et akademisk vokabular som er tilpasset sjangeren. Utviser stor selvstendighet og 

kreativitet med hensyn til tema og problemstilling. 

Kriterier for muntlig eksamen: 

 Samtaleferdigheter: Har fremragende samtaleferdigheter og kan snakke fritt, korrekt og 

flytende om alle kursets emner.  

 Uttale: Kan ha små avvik fra norsk uten at dette på noen måte forstyrrer 

kommunikasjonen. 

 

B: Meget god skriftlig/muntlig prestasjon 

Kriterier for skriftlig og muntlig eksamen: 

 Vokabular/uttrykk: Bredt og nyansert ordforråd. Har meget god kontroll over idiomatiske 

uttrykk. Viser kreativitet i uttrykksformen. Har et bredt ordforråd både når det gjelder 

enkeltord og uttrykksmåter. Kan variere formuleringene og uttrykke seg med svært stor 

grad av leksikalsk presisjon.  

 



 
 

 Grammatikk: Bruker et variert repertoar av grammatiske strukturer på korrekt måte. God 

variasjon i setningstyper og variert og vellykket bruk av komplekse setninger. De svært få 

feilene bærer preg av å være enkeltstående tilfeller. 

 Pensumkunnskaper: Viser høye pensumkunnskaper og høy grad av selvstendighet med 

hensyn til pensum. 

Kriterier for skriftlig eksamen: 

 Tekststruktur/sammenheng: Besvarelsen er velstrukturert og har svært god sammenheng. 

Kandidaten bruker ulike tekstbindende elementer som skaper svært god sammenheng og 

fremdrift i teksten. 

 Rettskriving og tegnsetting: Har svært godt grep om norsk rettskriving og tegnsetting. 

Noen få skrivefeil kan forekomme.  

 Sjanger: Mestrer svært godt de språkhandlingene en resonnerende stil krever. Bruker et 

vokabular som er tilpasset sjangeren. Utviser stor selvstendighet og kreativitet med 

hensyn til temaet. 

Kriterier for muntlig eksamen: 

 Samtaleferdigheter: Har svært gode samtaleferdigheter og kan snakke fritt og korrekt om 

alle kursets emner.  

 Uttale: Kan ha noen avvik fra norsk uten at dette forstyrrer kommunikasjonen i særlig 

grad. 

 

C: God skriftlig/muntlig prestasjon 

Kriterier for skriftlig og muntlig eksamen: 

 Vokabular/uttrykk: Bredt og nyansert ordforråd. Har god kontroll over idiomatiske uttrykk. 

Varierer formuleringene og uttrykker seg med stor grad av leksikalsk presisjon. 

 Grammatikk: Bruker et variert repertoar av grammatiske strukturer. Grammatiske feil 

forekommer, men disse forstyrrer ikke formidlingen.   

 Pensumkunnskaper: Viser solide pensumkunnskaper og selvstendighet med hensyn til pensum. 



 
 

Kriterier for skriftlig eksamen: 

 Tekststruktur/sammenheng: Besvarelsen er velstrukturert og har god sammenheng. 

Tekstbindingen er god og variert. 

 Rettskriving og tegnsetting: Har godt grep om norsk rettskriving og tegnsetting. Noen skrivefeil 

forekommer.  

 Sjanger: Mestrer de språkhandlingene en resonnerende stil krever. Bruker et vokabular som er 

tilpasset sjangeren. Utviser selvstendighet med hensyn til temaet. 

Kriterier for muntlig eksamen: 

 Samtaleferdigheter: Har gode samtaleferdigheter og kan snakke fritt og relativt korrekt 

om alle kursets emner. Noen språklige feil forekommer.  

 Uttale: Kan ha avvik fra norsk, men dette forstyrrer kommunikasjonen i svært liten grad. 

 

D: Nokså god skriftlig/muntlig prestasjon 

Kriterier for skriftlig og muntlig eksamen: 

 Vokabular/uttrykk: Ganske bredt ordforråd, men holder seg stort sett til et mer generelt vokabular 

som til en viss grad uttrykker nyanser. Noen gale ordvalg og uttrykksmåter forekommer. Greit 

helhetsinntrykk. 

 Grammatikk: Mestrer de vanligste strukturene. I de mer komplekse strukturene forekommer det 

noen feil. 

 Pensumkunnskaper: Har svake, men tilfredsstillende pensumkunnskaper. Kan i noen grad 

behandle pensumstoffet på en selvstendig måte. 

Kriterier for skriftlig eksamen: 

 Tekststruktur/sammenheng: Struktur og sammenheng er god. Tekstbindingen er ganske god og 

variert. 

 Rettskriving og tegnsetting: Har et ganske godt grep om norsk rettskriving og tegnsetting, men feil 

forekommer.  

 



 
 

 Sjanger: Mestrer langt på vei de språkhandlingene oppgaven krever. Kan greie ut om et emne og 

drøfte, men argumentasjonen kan være noe overflatisk og unyansert. Bruker stort sett en stil som 

passer til sjangeren. 

Kriterier for muntlig eksamen: 

 Samtaleferdigheter: Har tilfredsstillende samtaleferdigheter. Kan snakke om kursets 

emner, men trenger mye støtte fra eksaminator for å holde samtalen i gang. En god del 

språklige feil forekommer.   

 Uttale: Har en god del avvik fra norsk. Dette forstyrrer kommunikasjonen.  

 

E: Tilstrekkelig skriftlig/muntlig prestasjon 

Kriterier for skriftlig og muntlig eksamen: 

 Vokabular/uttrykk: Har et noe begrenset ordforråd. Holder seg for det meste til mer generelle og 

frekvente ord. En del avvik forekommer når kandidaten bruker mer avanserte ord og uttrykk.  

 Grammatikk: Viser begrenset grammatisk kontroll, og det forekommer flere feil.  

 Pensumkunnskaper: Har svært svake men likevel tilfredsstillende pensumkunnskaper. Kan i 

begrenset men tilfredsstillende grad behandle pensumstoffet på en selvstendig måte.  

Kriterier for skriftlig eksamen: 

 Tekststruktur/sammenheng: Kan skrive en tekst som stort sett er sammenhengende, men 

strukturen er ikke gjennomført i hele teksten. Kan bruke noen ulike tekstbindende elementer for å 

skape sammenheng i teksten, men tekstbindingen er i liten grad variert. 

 Rettskriving og tegnsetting: Har tilfredsstillende grep om norsk rettskriving selv om det 

forekommer en god del skrivefeil. 

 Sjanger: Mestrer i noen grad språkhandlingene oppgavene krever. Kan greie ut og drøfte, men 

ofte på en overflatisk og lite overbevisende måte.  

Kriterier for muntlig eksamen: 

 Samtaleferdigheter: Har svake, men tilfredsstillende samtaleferdigheter. Kan snakke om 

noen av kursets emner, men trenger mye støtte fra eksaminator for å holde samtalen i 

gang. Samtalen hemmes i noen grad av språklige feil.  



 
 

 Uttale: Har markante avvik fra norsk. Dette forstyrrer kommunikasjonen, men 

kommunikasjonen stopper ikke opp. 

 

F: Ikke bestått skriftlig/muntlig prestasjon 

Kriterier for skriftlig og muntlig eksamen: 

 Vokabular/uttrykk: Ordforrådet er svært begrenset og lite variert. Bruker bare de vanligste ordene, 

og mangler ord for mer spesielle begreper. Det forekommer mange gale ordvalg.  

 Grammatikk: Viser manglende grammatisk kontroll, det forekommer mange feil. Det er lite 

variasjon i setningstyper og få eller ingen eksempler på komplekse setninger. 

 Pensumkunnskaper: Har utilfredsstillende pensumkunnskaper. Kan ikke behandle pensumstoffet 

på en selvstendig måte.  

Kriterier for skriftlig eksamen: 

 Tekststruktur/sammenheng: Følger i liten grad normene for helhetlig tekstoppbygging. 

Sammenhengen er flere steder uklar, og tekstbindingen er enkel og lite variert.  

 Rettskriving og tegnsetting: Har ikke et tilstrekkelig grep om norsk rettskriving, det forekommer 

mange feil.  

 Sjanger: Viser stor usikkerhet og mestrer ikke de språkhandlingene oppgaven krever. Kan til en 

viss grad greie ut om et emne, men viser stor usikkerhet i diskusjonen. Lite treffsikker i stilvalg.  

Kriterier for muntlig eksamen: 

 Samtaleferdigheter: Har svake og utilfredsstillende samtaleferdigheter. Kan snakke om få 

av kursets emner, og trenger veldig mye støtte fra eksaminator for å holde samtalen i 

gang. Samtalen hemmes i stor grad av språklige feil.  

 Uttale: Har markante avvik fra norsk. Dette forstyrrer kommunikasjonen i stor grad. 

Kommunikasjonen stopper opp.  

  


