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Merknader:  
Studentene skal svare på tre av de seks oppgavene i del A og en av de to oppgavene i del B. Del A og del B
vektes likt.

1 NO-910 oppgave
Del A: «Kortsvarsoppgaver» (maks to sider per oppgave) 
Du skal svare på tre av de seks oppgavene nedenfor.

1. Hvordan vil du som lærer forberede, tilrettelegge og gjennomføre en klassesamtale om 
litteratur? Ta utgangspunkt i en av novellene eller en av ungdomsromanene som står 
oppført på pensumlista for NO-910.

2. Reflekter kort over de mulighetene som ligger i valg av fortelleteknikk i en 
skjønnlitterær tekst. Forklar deretter hva som kjennetegner fortelleteknikken og 
språket i Yatzy, gi eksempler.

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

4. Nevn eksempler på ulike multimodale (sammensatte) tekster som du mener er særlig 
godt egnet til undervisningsarbeid i skolen, begrunn. Forklar så sentrale begreper som 
du mener er relevante for elevenes arbeid med disse tekstene.

5. «Klasserommet er en ideell arena for undersøkelser av ungdomsspråk.» Ta stilling til 
denne påstanden, og presenter kort de kunnskapsmulighetene (f.eks. i forhold til 
grunnleggende ferdigheter og kompetansemål) samt mulige didaktiske utfordringer 
som ligger i det å la elever benytte hverandre som «forskningsobjekter».

6. Vedlegg 1 inneholder et utvalg teksteksempler som representerer ulike sjangre. 
Identifiser tre av disse sjangrene som du mener vil kunne være relevante å benytte i 
undervisningssammenheng, begrunn hvorfor. Gi så en kort redegjørelse for hvordan 
slike eksempeltekster kan fungere som utgangspunkt både for eksplisitt og implisitt 
sjangeropplæring
 
 
 
Skriv ditt svar her...

 

Format                     Σ  

Words: 0

Maks poeng: 10

2 NO-910
Del B: «Refleksjonsoppgaver» 
Du skal svare på én av de to oppgavene nedenfor.

1. Emnetrengsel er en sentral utfordring som Ludvigsen-utvalget trekker fram i rapporten 
«Elevenes læring i fremtidens skole» (NOU 2014:7). Dette gjelder i skolen generelt, 
men i særlig grad for norskfaget, som gjennom hele etterkrigstiden har hatt en profil 
både som et kultur-, dannings- og redskapsfag. Utvalget understreker at redskapsdelen 
i faget ble styrket i den reviderte læreplanen fra 2013.
 
Kommenter denne tilstandsbeskrivelsen med utgangspunkt i de endringene som har 
foregått i norskfaget og norsklærerrollen i etterkrigstiden. Drøft deretter, ved hjelp av 
eksempel på et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i konkrete læreplanmål, 
hvorvidt det i arbeidet med norsk som redskapsfag fortsatt er mulig å ivareta kultur-og 
danningsfaget.

2. På hvilke måter kan bruk av fortellende tekster i undervisningen realisere noe av det 
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læringspotensialet som ligger i elevers indre bildeskaping og personlige identifikasjon 
og meningsøking? Hvordan kan dette bidra til å øke elevers muntlige kompetanse?

Drøft dernest hvordan læreren kan dra nytte av retorisk teori for at flest mulig elever 
skal kunne oppfylle kompetansemålene om muntlig presentasjon i læreplanen. Vær 
konkret, og ta gjerne utgangspunkt i et tenkt undervisningsforløp.
 
Skriv ditt svar her...

 

Format                     Σ   

Words: 0

Maks poeng: 10
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