
Sensorveiledning for ExFac03-NORD  

Sensorveiledningen tar utgangspunkt i emnebeskrivelsen, især punktene «Kort om emnet» og 

«Hva lærer du?» (https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/EXFAC03-NORD/) 

Eksamen i ExFac03-NORD er en skriftlig mappe bestående av to deler, som begge igjen er 

sammensatt av en språklig og en litterær del. Denne eksamensformen innebærer at studenten 

har jobbet med eksamensspørsmålene over en lengre periode. Studenten har hatt alle 

hjelpemidler tilgjengelige under hele prosessen, og studenten har hatt mulighet til å levere inn 

utkast til begge delmappene i løpet av semesteret. De som har sendt inn utkast, har fått 

respons fra medstudent og/eller faglærer. Ved en slik form for eksamen må det stilles høye 

krav til både innholdet og språkføringa i besvarelsen. 

I den språklige delen forventes det at studenten har tilegnet seg og kan redegjøre for 

grunnleggende problemstillinger knyttet til språkvitenskapelige emner som grammatikk, 

språklig variasjon og endring, og norsk som andrespråk. Dette innebærer bl.a. en beherskelse 

av faglige begreper og en korrekt anvendelse av relevant fagterminologi. Dessuten forventes 

det at studenten kan anvende basale analysemetoder innen språkvitenskapelige disipliner 

(fonetikk/fonologi, morfologi og syntaks) på et språklig materiale. 

I den litterære delen forventes det at studenten har tilegnet seg kunnskap om og kan redegjøre 

for grunnleggende problemstillinger knyttet til litteraturvitenskapelige emner som fortolkning, 

estetikk og sjanger. Det forventes også at studenten behersker grunnleggende tekstanalyse. I 

tillegg forventes det at studenten kan sette litteraturfaget inn i et humanioraperspektiv.  

Mappen vurderes samlet etter karakterskalaen bestått/ikke bestått. Selv om mappen vurderes 

på en ikke-gradert karakterskala, tar sensuren utgangspunkt i tre hovedaspekter som skal 

måles ved en eksamen i nordiskfaget som nevnt i Nasjonalt Fagråds fagspesifikke 

karakteromtaler: 

 kunnskapsinnholdet 

 evne til problemløsing og kritisk innsikt i fagstoffet 

 språkføring 

 

Alvorlig svikt på ett av disse overgripende punktene vil føre til stryk, samme hvor godt de 

andre aspektene er mestret. Se nærmere her: 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-iln-

nordisk.html 

 

I tillegg til kriteriene som er nevnt over, avhenger vurderinga også av sensors faglige skjønn 

og helhetsvurdering. Om en av de fire deloppgavene vurderes til ikke bestått, er hele 

besvarelsen underkjent (ikke bestått). 
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