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INSTITUTT FOR NORDISK OG MEDIEFAG      
  

 

 

E K S A M E N (bokmål) 

 

Emnekode: NO-910 

 

Emnenavn: 

 

Norsk 2-A 

  

Dato: Fredag 13. desember 2019 

 

Varighet: 

 

09.00 – 15.00 (seks timer) 

  

Antall sider inkl. forside: 6 sider 

  

Tillatte hjelpemidler: - Læreplan i norsk (forskrift av 20.06.2013). 

- Læreplan i norsk (forskrift av 15.11.2019). 

- Forsøkslæreplan i naturfag for forberedende voksenopplæring 

(forskrift av 01.05.2017) 

- Forsøkslæreplan i norsk for språklige minoriteter for forberedende 

voksenopplæring (forskrift av 01.05.2017). 

- Hellevik, A. (2012) Nynorsk ordliste, 11. utgåva. Samlaget kunnskap.  

- Hjulstad, H., Sødal, L. (2005) Bokmålsordliste, 2. utgave. Samlaget 

kunnskap. 

  

Merknader: Studentene skal svare på tre av de fem oppgavene i del 1 og på hele 

oppgaven i del 2. Del 1 og del 2 teller likt i bedømmelsen, og begge 

eksamensdeler må være bestått isolert sett dersom eksamen som 

helhet skal bedømmes som bestått. 
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Del 1. Du skal svare på tre av de fem oppgavene (a-e) nedenfor (teller 50%). 

 

a. Forklar hvordan «transformasjon», «transduksjon» og «design» kan fungere som 

didaktiske begreper. Vis så, med et praktisk eksempel, hvordan begrepene kan 

utnyttes i arbeid med skjønnlitteratur i et scenariedidaktisk perspektiv. 

 

b. Gjør rede for hva du vil legge vekt på i vurdering av elevers skriftlige tekster. Vær 

konkret og angi sjanger/teksttype og klassetrinn. Beskriv så ulike former for respons, 

og drøft kort når (i hvilke faser av et skriveforløp) det er hensiktsmessig å gi hvilken 

type respons for best mulig å støtte opp om elevens skriveutvikling.  

 

c. Beskriv kort hvordan retorikken kan anvendes i forberedelse og tilrettelegging for 

muntlig kommunikasjon av fagstoff. Vis så hvordan dine kunnskaper om samspill 

mellom ulike modaliteter, om samtaletyper/-mønstre og om gruppedynamikk kan 

komme til nytte i arbeid med muntlig kommunikasjon i skolen. 

 

d. Gjør rede for sentrale begreper som er relevante i en analyse av tegneserier som 

sammensatte tekster, og reflekter over ulike måter å arbeide med tegneserier i 

skolen. 

e. Hvordan vil du som lærer forberede, tilrettelegge og gjennomføre en klassesamtale 

om litteratur? Ta utgangspunkt i en av novellene eller ungdomsromanene som står 

oppført på pensumlista for NO-910. 
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Del 2. Svar på hele oppgaven nedenfor (teller 50%).  

 

1. Gi en kort beskrivelse av planleggingen og gjennomføring av et av 

undervisningsoppleggene knyttet til høstens didaktiske rapporter.   

2. Vurder elevenes læringsutbytte i etterkant og mulighetene for differensiering 

underveis, og reflekter omkring ulike sider ved det aktuelle undervisningsopplegget i 

lys av relevante deler av fagstoffet i NO-910emnet. 

3. Vurder erfaringene du gjorde med undervisningsopplegget i lys av norskfagets 

betydning for enten «kultur og samfunn» eller «ungdommers identitetsutvikling» 

eller «estetikk og opplevelse».  

 

Både for punkt 1, 2 og 3 kan det være aktuelt å trekke inn litteratur utenfor høstens 

pensum/lærestoff i NO-910, men kan ikke erstatte denne. 
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FAKULTET FOR NORDISK OG MEDIEFAG 

 

 

E K S A M E N (nynorsk) 

 

Emnekode: NO-910 

 

Emnenamn: 

 

Norsk 2-A 

  

Dato: Fredag 13. desember 2019 

 

Lengd: 

 

09.00 – 15.00 (seks timar) 

   

Talet på sider inkl. framside: 6 sider 

  

Tillatne hjelpemiddel: - Læreplan i norsk (forskrift av 20.06.2013). 

- Læreplan i norsk (forskrift av 15.11.2019). 

- Forsøkslæreplan i naturfag for forberedende voksenopplæring 

(forskrift av 01.05.2017) 

- Forsøkslæreplan i norsk for språklige minoriteter for 

forberedende voksenopplæring (forskrift av 01.05.2017). 

- Hellevik, A. (2012) Nynorsk ordliste, 11. utgåva. Samlaget 

kunnskap.  

- Hjulstad, H., Sødal, L. (2005) Bokmålsordliste, 2. utgave. Samlaget 

kunnskap. 

  

Merknader: Studentane skal svare på tre av dei fem oppgåvene i del 1 og på 

heile oppgåva i del 2. Del 1 og del 2 blir vekta likt i bedømminga, og 

begge eksamensdelane må i seg sjølv vere bestått dersom heile 

eksamen skal bli vurdert til bestått. 
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Del 1. Du skal svare på tre av dei fem oppgåvene (a-e) nedanfor (blir vekta 50%). 

 

a. Forklar korleis «transformasjon», «transduksjon» og «design» kan fungere som 

didaktiske omgrep. Vis så, med eit praktisk eksempel, korleis omgrepa kan nyttast i 

arbeid med skjønnlitteratur i eit scenariedidaktisk perspektiv. 

 

b. Gjer greie for kva du vil legge vekt på i vurderinga av skriftlege elevtekstar. Ver 

konkret og angi sjanger/teksttype og klassetrinn. Beskriv så ulike former for respons, 

og drøft kort når (i kva fasar av eit skriveforløp) det er hensiktsmessig å gi kva type 

respons for å støtte best mogleg opp om elevens skriveutvikling.  

 

c. Beskriv kort korleis retorikken kan nyttast i førebuing og tilrettelegging for munnleg 

kommunikasjon av fagstoff. Vis så korleis kunnskapane dine om samspel mellom 

ulike modalitetar, om samtaletypar/-mønstre og om gruppedynamikk kan komme til 

nytte i arbeid med munnleg kommunikasjon i skolen. 

 

d. Gjer greie for sentrale omgrep som er relevante i ein analyse av teikneseriar som 

samansette tekster, og reflekter over ulike måtar å arbeide med teikneseriar i skolen. 

 

e. Korleis vil du som lærar førebu, legge til rette for og gjennomføre ein klassesamtale 

om litteratur? Ta utgangspunkt i ei av novellene eller ein av ungdomsromanane som 

står oppført på pensumlista for NO-910. 
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Del 2. Du skal svare på heile oppgåva nedanfor (blir vekta 50%).  

 

1. Gi en kort beskriving av planlegging og gjennomføring av eit av 

undervisningsopplegga du gjennomførte i samband med dei didaktiske rapportane i 

haust.   

2. Vurder læringsutbyttet til elevane i etterkant og moglegheitene for differensiering 

undervegs, og reflekter kring ulike sider ved det aktuelle undervisningsopplegget i lys 

av relevante delar av fagstoffet i NO-910emnet. 

3. Vurder erfaringane du gjorde med undervisningsopplegget i lys av norskfagets 

betydning for anten «kultur og samfunn» eller «ungdommars identitetsutvikling» 

eller «estetikk og oppleving».  

 

Både for punkt 1, 2 og 3 kan det vere aktuelt å trekke inn litteratur utanfor 

pensum/lærestoffet frå haustsemesteret i NO-910, men kan ikkje erstatte denne. 

 

 


