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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 11. desember 2015 

 
Varighet: 

 
09.00 – 15.00 (seks timer) 

  

Antall sider inkl. forside: 4 sider 

  

Tillatte hjelpemidler: - Utdanningsdirektoratet (2013) Læreplan i norsk. Fastsatt som 

forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013.  

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

kunnskap. ISBN 9788252181654. 

 

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

Samlaget kunnskap. ISBN: 9788252166552.  

  

Merknader: Studentene skal svare på seks av de tolv oppgavene. Alle 
oppgavene vektes likt. 
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1. Diskuter kort hvorvidt Hans H. Skeis forståelse av novellesjangeren kan være gyldig for 
«Amok» av Finn Øglænd.  
«(…) då kan vi tenkje oss at novella nettopp er opptatt av marginale erfaringar, grenseopplevingar, 

møte med det ukjende og skremmande eller med det ein gjerne kallar Det andre og Den andre. 

Novella skulle i ei slik forståing vere særleg veleigna til å skildre ei kjensle av å vere marginalisert, 

oversett, einsleg og åleine, fortapt og på leiting etter meining, både i ein gitt krisesituasjon og i høve til 

heile vår eksistens.» (Hans H. Skei, Ivar Aasen minneforedrag, 2010) 

 

2. 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. 
 

3. Romantitler kan ofte ha en metaforisk funksjon og dermed peke mot vesentlige sider ved 
tematikken.  Hvordan forholder dette seg i ungdomsromanene Yatzy og Handgranateple? 
Grei så ut om hvilken betydning kameramotivet kan ha som fortelleteknisk grep i Yatzy. 

 
4. Forklar sentrale begreper som er relevante i en analyse av tegneserier som multimodal 

(sammensatt) tekst og reflekter over ulike måter å arbeide med tegneserier i skolen. 
 

5. Hvordan kan du som faglærer organisere et forfatterbesøk og benytte dette for å 
imøtekomme utvalgte læreplanmål? Ta utgangspunkt i Læreplan i norsk og vis hvordan 
forfatterbesøket kan bidra til å gi faglig utbytte. 
 

6. Hvordan kan du som lærer benytte verktøy fra setningsanalysen for å hjelpe elever til å skrive 
mer varierte og nyanserte tekster? Vis med eksempler.    
 

7. Presenter enten Dagrunn Skjelbreds hjelpeskjema for analyse av elevtekster eller 
sensorrettledningen for sakprega og skjønnlitterær tekst. Kommenter så kort hvordan 
skjemaet/rettledningen kan utnyttes i forbindelse med ulike former for responsgiving.     
 

8. Skolehverdagen kan være en god arena for undersøkelser av ungdomsspråk. Presenter kort 
de kunnskapsmulighetene og de utfordringene som ligger i det å benytte medelever som 
«forskningsobjekter». 
 

9. Forklar begrepene primær og sekundærdiskurs (primær- og sekundærspråk). Hvilke 
konsekvenser kan forskjeller i den kulturelle utrustningen («kapitalen»), inkludert ulike 
muligheter til varierte språkerfaringer i ungdomskulturen, få når det gjelder å utvikle et 
metaspråk i klasserommet? 
 

10. Vis hvordan kan elever ha nytte av kunnskaper om retorikk i utviklingen enten av muntlige 
eller av skriftlige ferdigheter i skolen?  

 
11. Hva menes med henholdsvis eksplisitt og implisitt sjangeropplæring? Grei ut om hvordan 

bruk av eksempeltekster kan fungere i denne sammenhengen. 
 

12. Sammensatte fagtekster finnes i mange av de læremidlene som benyttes i skolen i dag. I 
økende grad produserer også elever slike tekster som ledd i undervisningen. Gi eksempler på 
denne typen tekster og på denne typen elevproduksjoner som kan inngå i norskfaget. Pek 
også på mulige gevinster og omkostninger dette kan ha for den faglige forståelsen til 
elevene. 
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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 11. desember 2015 

 
Lengd: 

 
09.00 – 15.00 (seks timar) 

   

Talet på sider inkl. framside: 4 sider 

  

Tillatne hjelpemiddel: - Utdanningsdirektoratet (2013) Læreplan i norsk. Fastsatt som 

forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013.  

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

kunnskap. ISBN 9788252181654. 

 

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

Samlaget kunnskap. ISBN: 9788252166552.  

  

Merknadar: Studentane skal svare på seks av dei tolv oppgåvene. Alle 
oppgåvene blir vekta likt. 
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1. Diskuter kort om Hans H. Skeis forståing av novellesjangeren kan være gyldig for «Amok» av 
Finn Øglænd.  
«(…) då kan vi tenkje oss at novella nettopp er opptatt av marginale erfaringar, grenseopplevingar, 

møte med det ukjende og skremmande eller med det ein gjerne kallar Det andre og Den andre. 

Novella skulle i ei slik forståing vere særleg veleigna til å skildre ei kjensle av å vere marginalisert, 

oversett, einsleg og åleine, fortapt og på leiting etter meining, både i ein gitt krisesituasjon og i høve til 

heile vår eksistens.» (Hans H. Skei, Ivar Aasen minneforedrag, 2010) 

 

2. Korleis vil du som lærar forberede, legge til rette og gjennomføre ei klassesamtale om 
litteratur? Ta utgangspunkt i ei av novellene eller ungdomsromanane som står oppført på 
pensumlista for NO-910. 
 

3. Romantitlar kan ofte ha ein metaforisk funksjon og dermed peike mot vesentlige sider ved 
tematikken.  På kva måte gjeld det i ungdomsromanane Yatzy og Handgranateple? Grei så ut 
om kva tyding kameramotivet kan ha som forteljeteknisk grep i Yatzy. 

 
4. Forklar sentrale omgrep som er aktuelle i ei analyse av teikneseriar som multimodal 

(samansett) tekst og reflekter over ulike måtar ein kan arbeide med teikneseriar i skulen. 
 

5. Korleis kan du som faglærer organisere eit forfattarbesøk og nytte dette for å oppfylle 
utvalde læreplanmål? Ta utgangspunkt i Læreplan i norsk og vis korleis forfattarbesøket kan 
bidra til å gje fagleg utbytte. 
 

6. Korleis kan du som lærer nytte verktøy frå setningsanalysen for å hjelpe elevar til å skrive 
meir varierte og nyanserte tekstar? Vis med eksempel.    
 

7. Presenter anten Dagrunn Skjelbreds hjelpeskjema for analyse av elevtekstar eller 
sensorrettleiinga for sakprega og skjønnlitterær tekst. Kommenter så kort korleis 
skjemaet/rettleiinga kan nyttast saman med ulike former for responsgjeving.     
 

8. Skulekvardagen kan være ein god arena for undersøkingar av ungdomsspråk. Presenter kort 
de kunnskapsmoglegheitene og de utfordringane som ligg i det å nytte medelevar som 
«forskingsobjekt». 
 

9. Forklar omgrepa primær- og sekundærdiskurs (primær- og sekundærspråk). Kva 
konsekvensar kan forskjellar i den kulturelle utrustninga («kapitalen»), inkludert ulike 
moglegheiter til varierte språkerfaringar i ungdomskulturen, få når det gjeld å utvikle eit 
metaspråk i klasserommet? 
 

10. Vis korleis elevar kan ha nytte av kunnskapar om retorikk i utviklinga anten av munnlege eller 
av skriftlige ferdigheitar i skulen?  

 
11. Kva legg vi i eksplisitt og implisitt sjangeropplæring? Grei ut om korleis bruk av 

eksempeltekstar kan fungere i denne samanhengen. 
 

12. Samansette fagtekster finst i mange av dei læremidla som blir nytta i skulen i dag. I aukande 
grad produserer også elevar slike tekstar som ledd i undervisninga. Gje eksempel på slike 
tekstar og på slike elevproduksjonar som kan vere del av norskfaget. Peik også på moglege 
vinstar og kostnadar dette kan ha for den faglege forståinga til elevane. 
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