
Generell sensorveiledning for NOR1300  

Sensorveiledningens basisdokumenter er emnebeskrivelsen, pensum og Nasjonalt Fagråds generelle 

karakterbeskrivelser for faget nordisk litteratur på det aktuelle nivået.  

Se Emnebeskrivelse, særlig punktene Hva lærer du og Pensum: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR1300/ Se også Nasjonalt Fagråds karakterbeskrivelser: 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ilnnordisk.html.  

NOR1300 er et grunn-emne på bachelornivå. Ved eksamen forventes det at studentene har tilegnet seg 

grunnleggende litteraturhistoriske kunnskaper. Studentene skal kunne gi generelle beskrivelser av 

særtrekk ved litteraturhistoriske epoker (fra 1800 til i dag). De skal ha kunnskap om hvordan epokene 

henger sammen med en videre historisk og kulturell kontekst, og de skal også kunne etablere 

forbindelser mellom epoker og konkrete litterære tekster fra pensum. Det forventes også at studentene 

har tilegnet seg grunnleggende tekstanalytiske ferdigheter. De skal kunne nærlese pensumtekster i alle 

relevante skjønnlitterære sjangre (roman, novelle, eventyr, lyrikk og essays), og de skal også beherske 

faglige begreper som er nødvendig for å analysere en tekst og dens bestanddeler (tematikk, motiv, 

fortelleteknikk, litterær komposisjon, billedbruk, rim og rytme, karakterbeskrivelse, språklige særtrekk 

osv). I en viss utstrekning forventes det også at studentene kan foreta sammenlikninger mellom tekster, 

samt påvise likheter og forskjeller mellom de skandinaviske land (Norge, Sverige, Danmark). Det skal 

også legges vekt på språkføringen i besvarelsene. Studentene skal vise både en god beherskelse av norsk 

skriftspråk generelt og av fagspråk spesielt.  

Eksamen i faget består av én hjemmeeksamen. Oppgavesettet består av én langsvarsoppgave utformet 

som en litterær analyseoppgave av et litterært verk fra pensum, som også gjerne skal beskrives og 

plasseres litteraturhistorisk. Dernest består oppgavesettet av kortsvarsoppgaver som har fokus på 

kunnskaper om litteraturhistorie og dens ulike epoker, grunnleggende tekstanalytiske begreper, samt 

generelle karakteristikker av forfatterskap og sjangre.  

I vurderingen av oppgavene legges det i tråd med Nasjonalt Fagråds karakterbeskrivelser vekt på tre 

momenter: kunnskapsinnhold, evne til vurdering og problemløsing og språkføring. For å oppnå 

karakteren C, må kandidaten i tråd med karakterbeskrivelsen vise «god innsikt i kunnskapsinnhaldet 

som er definert for fagnivået», som formidlet gjennom emnebeskrivelsen, pensum og forelesninger, 

samt «tilsvarande evne til vurdering og problemløysing» og «god og formelt sikkert språkføring utan 

alvorlege systemfeil».  

Det forventes ikke at litterære analyser er fundert i spesifikke og originalt valgte teoretiske 

innfallsvinkler. Det forventes ikke at analyser og beskrivelser fremviser originale kritiske synspunkter. 

Relevante originale bidrag vil imidlertid kunne bidra til å løfte besvarelser fra et gjennomsnittlig og godt 

nivå til et «fremragende» nivå (som innfrir krav til karakteren A). Det gis én samlet karakter.  
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Dette er en «spesifikk sensorveiledning» med vekt på nærliggende momenter i en analyse, men ingen 

fasit. Litterær fortolkning er i sin egenart en ferdighet med stor plass for ulike tilnærmingsmåter og 

selvstendige vurderinger. Veiledningen må brukes med dette som utgangspunkt. Originalitet som er 

rimelig begrunnet, bør belønnes, ikke sees på som avvik fra en svarnøkkel.  

 

Langsvarsoppgave 1: 

Gi en analyse av Camilla Collett: Amtmandens Døttre (1854–55) der du tar utgangspunkt i amtmannens 

fire døtre og deres situasjon. Gjør nærmere rede for sjanger, fortellerperspektiv og tematikk. Drøft til 

slutt den litteraturhistoriske betydningen av verket.  

En god besvarelse bør inkludere alle delene det spørres etter i oppgaven. Situasjonen til de fire døtrene 

er svært forskjellig, men det er ikke gitt at alle husker at den eldste Marie allerede er død av kjedsomhet 

da hun ikke fikk lese romaner på søndagene eller at Amalie faktisk gifter seg av kjærlighet mot 

foreldrenes vilje. Men deres bestemmelse er uansett å giftes og Lovise, som selv er ulykkelig gift, gir i 

hvert fall uttrykk for at Sophie ikke har noe valg, enten han nå heter Cold, Brandt eller Rein.  

Under sjanger bør de belyse mangfoldet av sjangrer i boken, herunder brev og dagbøker, og at romanen 

ikke var noen etablert sjanger i norsk litteratur omkring midten av 1800-tallet. Kommentarer knyttet til 

den suverene fortelleren er et minstekrav, men ellers skifter perspektivet avhengig av sjanger. 

Tematikken er naturligvis knyttet til kvinnens stilling og muligheter, men det er fint om ulike sider ved 

den også belyses.  

Teksten kan videre plasseres litteraturhistorisk som en romantisk tekst, eventuelt en poetisk-realistisk 

tekst med en suveren og nærværende forteller, et spill med tilsløringer og avsløringer, og en historie fra 

patrisierlivet i Norge etter 1814. Et pluss vil det være om kandidaten kjenner og viser til hvordan 

romanen først ble mottatt og senere bearbeidet før den fikk fornyet aktualitet utover i 1870-årene med 

det moderne gjennombruddet, der forordet til tredje utgave markerte et brudd med idealismens 

estetikk. 

Det er fint om kandidaten viser til kilder. Et minstekrav kan være henvisninger til Per Thomas Andersens 

fremstilling i Norsk litteraturhistorie. Viktigere er det å se om besvarelsen gjennom analysen formidler 

relevant og interessant kunnskap i et godt språk.  

 

Langsvarsoppgave 2. 

Gi en analyse av Tarjei Vesaas: Fuglane (1957) der du tar utgangspunkt i kapittel 10 og den situasjonen 

Mattis befinner seg i. Gjør nærmere rede for fortellerperspektiv, tematikk og symbolikk i romanen. Drøft 

til slutt den litteraturhistoriske plasseringen av verket.  

Utgangspunktet i kapittel 10 er valgt for å unngå mekanisk bruk av tidligere analyser. Kapittel 10 tar for 

seg de kravene Hege og bygdesamfunnet har til Mattis, nemlig at han skal bidra i arbeidslivet. Det 

forventes at kandidaten forholder seg til dette kapittelet gjennom analyse, sitater og kommentarer, men 



utover det, står det kandidaten fritt til å belyse de nevnte stikkordene i oppgaveteksten ut fra hele 

verket med relativt utførlige analyser av fortellerperspektiv, tematikk og symbolikk.  

Fortelleren er autoral, men har innblikk i Mattis og hans forestillingsverden og betrakter i stor grad 

verden gjennom perspektivet til Mattis. Det er pluss hvis kandidaten også får med Heges perspektiv. De 

andre er overbærende, men har som Mattis vanskelig for å sette ord på situasjonen, den at han er 

utenfor felleskapet og eventuelt hva meningen med det er.  

Tematikken er sammensatt, men kan med fordel beskrives gjennom noen nøkkelord knyttet til 

opplevelsen og formidlingen av eksistensielle grunnvilkår som trygghet, kjærlighet, ensomhet, angst og 

sårbarhet. Når det gjelder symbolikken er det nærliggende å nevne tittelen på romanen, Rugda, 

fuglespråket, ospene, robåten, lyn og torden som til sammen etablerer en mytisk eller poetisk 

forestillingsverden og slik gir dekning for å kalle det en kunstnerroman.  

Den litteraturhistoriske plasseringen er nettopp en drøfting av ulike muligheter for plassering og 

karakterisering, men i lys av forfatterskapet bør de trekke inn modernismen i norsk etterkrigstid 

samtidig som det er nærliggende å plassere Vesaas i forlengelsen av den nyrealistisk romantradisjonen.  

Det er fint om kandidaten viser til kilder. Et minstekrav kan være henvisninger til Per Thomas Andersens 

fremstilling i Norsk litteraturhistorie. Viktigere er det likevel å se om besvarelsen formidler relevant og 

interessant kunnskap i et godt språk gjennom analysen av verket.  

 

Kortsvarsoppgavene  

Disse besvarelsene kan bekrefte eller gi anledning til å justere hovedinntrykket fra analysedelen og kan 

karaktermessig veie opp eller ned. To av tre kortsvarsoppgaver skal besvares. Dersom én eller begge 

oppgavene ikke er besvart, bør man vurdere stryk. 

 

1. Gjør rede for Ibsens retrospektive teknikk og bruk Et dukkehjem (1879) som eksempel. 

Nærliggende her er det å forklare begrepet og dernest vise hvordan denne teknikken brukes i 

komposisjonen og fremstillingen av handlingen og karakterene i Et dukkehjem. Første scene i dramaet 

tyder på at Nora holder noe skjult, en hemmelighet, men ved besøk fra sin tidligere venninne Fru Linde 

gis det tid og rom for en samtale som avdekker en fortid med tydelige interessekonflikter og et lovbrudd 

som ikke er kjent for andre i stykket. Det får uante konsekvenser. Handlingen i stykket består dermed i 

stor grad av samtaler der fortidens handlinger og betraktninger rulles opp. Det er fint med bruk av 

kilder, men egne formuleringer og vurderinger basert på kunnskap om stykket teller positivt.  

 

2. Gi eksempler fra pensum på bruk av verseføttene troké, jambe, anapest og daktyl.  

Her forventes det en forklaring av begrepene, inkludert trykktunge og trykklette stavelser. Det er 

nærliggende å hente eksemplene fra versifiserte pensumtekster der intensjonen er å følge etablerte 

versemål, ikke frie vers. Men det trenger ikke å være hentet fra lyrikk-pensumet, Peer Gynt er også et 



nærliggende eksempel. Og det er et pluss om kandidaten sier noe om bruken av versemål i alle sjangrer 

gjennom litteraturhistorien.    

 

3. Gi en karakteristikk av formelle og tematiske trekk i Yahya Hassan: ”BARNDOM” (2013).   

En karakteristikk bør være treffende og helst belegges med henvisninger til teksten, men ellers står det 

kandidaten fritt å belyse verdien og betydningen av de ulike formelle og tematiske elementene. Frie vers 

formulert med versaler uten tegnsetting, et jeg, et vi og en far som slår samt en mor på gangen. Her er 

oppvekst med søsken og etablert familievold på rekke og rad, smerte, angst og skam, brutalt 

understreket av assonanser og alliterasjoner som «pøl av piss», for eksempel. Med TV kommer 

samfunnsperspektivet inn, volden mot palestinere på Gaza-stripen og en avsluttende refleksjon som 

dreier seg om at barna vokser opp med vold uten å uttrykke seg språklig, hverken hjemme eller på 

skolen.   

 


