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KOMPETANSEMÅL 

I norskfaget kan vi dele inn kompetansemålene, altså det du skal kunne, i to deler: språklige - 
og litterære emner. 

Språklige emner 

De språklige emnene er talemål, norrønt språk, andre skandinaviske språk og språkhistorie fra 
ca. år 750 og fram til i dag. I emnet talemål, skal du kunne de viktigste målmerkene i norske 
dialekter og vite hvor i landet du finner dem. I tillegg skal du kunne forklare ulike typer talemål og 
vurdere hvordan måten vi snakker på henger sammen med identiteten vår. Du skal også gjøre 
greie for utviklingen av norske dialekter i dag. 

Norrønt språk har noen fellestrekk, men også mange ulikheter med moderne norsk. Du skal 
kunne forklare dette, i tillegg til å kunne sammenligne norsk med andre skandinaviske språk ved 
å vise til noen grammatiske fellestrekk og ulikheter.  

Språkhistorien handler om hvordan det muntlige språket har utviklet seg fra å være norrønt til 
alle de ulike dialektene vi har i dag. I tillegg handler det om hvorfor vi fikk både bokmål og 
nynorsk som offisielle skriftspråk og hvordan de to har blitt endret siden 1900-tallet. Det handler 
også om hvem som har deltatt i debattene, kommet med nye forslag og hvem som jobber med 
skriftspråkene våre på det politiske planet.  

Her får du oversikt over alle kompetansemålene og hva de betyr:  

• Gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold 
som kan påvirke utviklingen av talemål 

• Beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike 
yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger 

• Gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn 

• Gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og 
fornorskingspolitikk 

Det betyr at du skal vite hvordan vi deler inn dialektene i østnorsk og vestnorsk. Videre skal du 
kunne noen av målmerkene, slik som palatalisering, tjukk l, kløyvd infinitiv og vite hvor de blir 
brukt. Du skal også kunne bruke dialektkart for å forklare hvorfor en tekst kan høre hjemme i et 
bestemt område. I tillegg er det en del andre fagbegreper du må kunne, slik som geolekt, 
sosiolekt, etnolekt, fagspråk og gruppespråk. Måten vi snakker på blir påvirket av mange ting 
rundt oss, og du skal kunne tenke over hvilke det kan være og vurdere fordeler og ulemper ved 
utviklingen. Det står også at du skal kunne snakke om særtrekk ved norsk og det samiske 
språket og kunne sammenligne med andre språk, i tillegg til å kunne noe om forskjellene 
mellom de nordiske språkene. Fornorskningspolitikken kommer vi tilbake til når vi skal se på 
begrepet "Forestillingen om det norske" under de litterære emnene.  

Gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk 
språk. 

Dette betyr at du skal kunne forklare hva kasussystemet er og på hvilken måte det er forskjellig 
for hvordan vi setter sammen setninger på norsk i dag. Du skal også vite hvilke andre lyder de 
hadde i uttalen og hvilke andre bokstaver de brukte.  
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Gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet. 

Dette handler om hvorfor det ble behov for å få et eget norsk skriftspråk, hvem som deltok i 
debatten om hvordan vi skulle skrive og hvordan de begrunnet standpunktene sine. Det handler 
også om hvordan innsamlingen av folkediktingen spilte en rolle i arbeidet for et norskere 
skriftspråk. Du må kunne gjøre greie for arbeidet il Ivar Aasen og Knud Knudsen. Viktige punkter 
er hvorfor Aasen ville bruke dialektene som utgangspunkt, hvordan han gikk fram for å lage det 
nye landsmålet, det vi i dag kaller nynorsk, og hvilke utgivelser han kom med. Hvordan Knudsen 
foreslo å fornorske dansken, og hvorfor han mente at det var den beste løsningen, er også 
viktig. Til slutt skal du ha oversikt over viktige politiske vedtak som kom på slutten av 1800-tallet, 
spesielt Jamstillingsvedtaket. Hvilke forfattere som støttet Aasen eller Knudsen er også lurt å ta 
med.  

Gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag. 

Dette handler om hvordan politikerne forandret reglene for rettskriving og grammatikk gjennom 
ulike språkreformer på 1900-tallet og fram til i dag. De prøvde å gjøre de to skriftspråkene likere 
hverandre, slik at de kunne smeltes sammen til ett skriftspråk til slutt. Du skal kunne forklare 
hvordan de gjorde dette, hvorfor de ikke klarte det, og hva som har blitt bestemt etter at de ga 
opp tanken om et felles skriftspråk. Du skal også gjøre greie for hvem som bestemmer hvordan 
vi skal skrive og hvilke utfordringer de møter i dag, siden det kommer inn så mye engelsk i 
norsk, blant annet.  

Gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene. 

Dette betyr at du skal kunne vise til noen fellestrekk og ulikheter i språkpolitikken i de nordiske 
landene. Du kan se på hvordan de forholder seg til å ta inn engelske lånord, hvordan de ser på 
undervisning på fremmedspråk i skolen og på forholdet mellom skriftspråket og talemålet i disse 
landene. Det handler også om ord og hvordan de bøyes, som for eksempel at dansk har bløte 
konsonanter og ikke bruke hunkjønnsord, eller at svensk oftere bruker bokstavene c, z og q når 
de skriver.  

Litterære emner 

De litterære emnene handler om kulturhistorie og litteratur. Her skal du kunne presentere den 
kulturhistoriske bakgrunnen for litteraturen som ble skrevet i de ulike periodene. I tillegg handler 
det om hva forfatterne valgte å skrive om, hvorfor de valgte å skrive om disse temaene og hvilke 
sjangere de valgte å bruke. Litteraturen innenfor en periode har spesielle kjennetegn som du 
skal kjenne til, og du må lese et par tekster som hører til og kunne forklare hvorfor de er typiske 
for perioden med hensyn til tema, motiv, oppbygging og språk. 

Her får du oversikt over alle kompetansemålene og hva de betyr:  

• Gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har 

• Lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med 
romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og 
innhold 

• Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster 
fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk 
sammenheng 

Dette handler om at du skal ha lest tekster fra alle periodene i litteraturhistorien og sette de i 
sammenheng med det samfunnet de oppsto i. Det som er viktig da, er å få med litt 

https://sonans.no/eksamenshjelpen/kompetansemaal/norsk-skriftlig#Litteraere
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bakgrunnshistorie, hva de trodde på, hvordan de oppfattet virkeligheten og tenkte om 
mennesket og samfunnet. Videre handler det om å ha kjennskap til en del store forfattere både 
fra Norge og Europa og hvilken type litteratur de skrev. Tekstene du velger ut skal analyseres 
for å vise hvordan de er typiske for en bestemt periode med tanke på tema, motiv, form og 
språklige virkemidler. I de ulike periodene skrev forfatterne på ulike måter, og det skal du 
forklare ved å vise til disse tekstene. I barokken skrev de for eksempel mange salmer og brukte 
mange kontraster og mange andre virkemidler. Da bruker du to salmer og finner eksempler på 
slike kontraster og andre virkemidler som du leser om i læreboka.  

Sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og 
verdier i myter og folkediktning. 

Dette betyr at du skal kunne forklare hva kasussystemet er og på hvilken måte det er forskjellig 
for hvordan vi sette sammen setninger på norsk i dag. Du skal også vite hvilke andre lyder de 
hadde i uttalen og hvilke andre bokstaver de brukte.  

Beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster 
fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster. 

Dette betyr at du skal kunne definere hva vi legger i begrepet "Forestillingen om det norske". Du 
må også vise hvordan denne oppfatningen om hva som er typisk for Norge og nordmenn, blir 
presentert i et utvalg tekster. Det kan være dikt (sanger), og noveller, som for eksempel "Norges 
Skål", "Luren" og "Ja, vi elsker dette landet". Fra din egen samtid, kan du bruke reklametekster 
som spiller på det typisk norske, som for eksempel Tine sine reklamer som framstiller mye norsk 
natur, tur, snø, fjell etc. Mange selskaper bruker også eventyrene i reklamer. Du kan finne 
sangtekster som framstiller Norge på en veldig positiv måte, eller på en mer moderne måte.  

Det norske samfunnet, den norske levemåten og det å være nordmann har forandret seg mye 
siden 1800-tallet, så du kan godt finne sangtekster eller dikt som forteller om hva som er typisk 
norsk i dag. Vi er et mye mer flerkulturelt samfunn, vi spiser annen type mat og ofte gjør vi helt 
andre ting enn å gå tur når vi har fri. Tekster som får fram det som ofte blir kalt "det nye Norge" 
kan være gode å bruke. På den andre siden har vi band som spiller på norske tradisjoner og er 
inspirert av folkemusikken.  

 

NOTATER 
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VURDERINGSKRITERIER 

Eksamensbesvarelsen din blir sendt til to sensorer som skal sette karakter. For å vurdere 
besvarelsen din bruker de et skjema fra Udir med oversikt over hva som skal vurderes og 
hva som skal til for å få de ulike karakterene, også kalt måloppnåelse.  

Her får du oversikt og forklaring på hva som legges til grunn for de ulike karakterene. 

Karakter 2 

Faglærer forklarer:  

Både kort- og langsvaret (les om oppgavetyper her) blir vurdert, men det er langsvaret som 
teller aller mest. For å få karakter 2 må du kort fortalt, vise at du har litt kunnskaper om 
norskfaget og om hvordan de ulike oppgavene skal besvares. Innholdet kan veie opp for 
språklige feil og uklar struktur i teksten din og omvendt, men det er avgjørende at sensor 
ser at du har jobbet med faget, selv om det er ganske mye du ikke kan. 

I kortsvaret ditt må du vise at du vet litt om hvilke regler som gjelder for hvordan et kortsvar 
skal skrives, og svare på det oppgaven spør etter. Ellers gjelder de samme kravene til 
avsnitt, språk, rettskriving og markeringer av titler og sitater.  

Under ser du vurderingskriteriene for karakteren 2 med faglærerens forklaring: 

Eksamenssvaret er i noen grad et relevant svar på kortsvarsoppgaven 

Du må vise at du har forstått hva det spørres etter i oppgaven. Det betyr for eksempel at det 
må være litt analyse i svaret ditt hvis du i oppgaven blir bedt om å analysere. 

Eksamenssvaret er i noen grad et relevant svar på langsvarsoppgaven 

Du må vise at du har forstått hva det spørres etter i oppgaven. Det betyr for eksempel at det 
må være litt analyse i svaret ditt hvis du i oppgaven blir bedt om å analysere. 

Kandidaten viser noe forståelse og bruk av de vedlagte tekstene 

Du må bruke de vedlagte tekstene. Det betyr at du må nevne tekstene i svaret ditt og vise 
at du har forstått hva de handler om. Det går fint om du stort sett skriver om hva som står i 
disse tekstene, men handler oppgaven om å analysere må du ha med litt analyse også. På 
samme måte må du komme med noen egne meninger om tekstene hvis oppgaven er å 
drøfte. 

Språket er enkelt eller uklart formulert 

Du har et enkelt språk og uklare formuleringer. Det betyr at du bruker upresise ord som 
"teksten" i stedet for "romanutdraget", eller "diktet", og at du skriver “virkemidler” flere 
ganger i samme avsnitt i stedet for å vise at du har et godt ordforråd ved å variere med for 
eksempel “patosappellen”, “bruken av patos” osv. 

Eksamenssvaret har sammenbinding mellom setninger og avsnitt 

Du må kunne sortere innholdet i teksten din, dele inn i avsnitt og skrive fullstendige 
setninger. Alle eksamenssvar skal ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Regelen 
er at du bare skal skrive om én ting i hvert avsnitt. Det går greit om du ikke har klart å gjøre 
det hele veien, så lenge du viser at du har skjønt hvorfor vi bruker avsnitt. Det skal også 
være en logisk sammenheng mellom avsnittene dine. 
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Eksamenssvaret viser at eleven mestrer hovedformene i formverket til en viss grad 

Du må kunne skrive lesbare setninger. Du kan ha en del feil når det gjelder punktum og 
komma, men du må vise at du har en viss forståelse for når du bruker de ulike tegnene. 
Rettskrivingen din må være ganske god, men det er rom for noen skrivefeil. 

Eksamenssvaret viser at eleven mestrer ortografi og tegnsetting til en viss grad 

Du må kunne skrive lesbare setninger. Du kan ha en del feil når det gjelder punktum og 
komma, men du må vise at du har en viss forståelse for når du bruker de ulike tegnene. 
Rettskrivingen din må være ganske god, men det er rom for noen skrivefeil. 

Kandidaten skiller mellom sitat og egenprodusert tekst og oppgir kilder 

Du mangler tydelige og gjennomførte markeringer ved hjelp av anførselstegn og kursiv, 
som viser hva som er titler på tekster eller sitater fra tekster. Ofte mangler også klare 
signaler til leseren om hva som er andres meninger, og hva som er dine egne. 

Karakter 3 og 4 

Faglærer forklarer:  

For å få karakteren 3 eller 4 må du kort fortalt tydelig vise at du har jobbet en del med 
norskfaget. Du vet hvordan både kort- og langsvar skal skrives, selv om det kan være en 
del mangler, og du viser ganske mye kunnskaper om det oppgaven handler om. Innholdet i 
svarene dine viser at du har forstått hva oppgavene ber om og du har god forståelse for 
eventuelle tekster som hører til. 

I kortsvaret ditt må du vise at du kan kravene til hvordan et kortsvar skal bygges opp, og 
innholdet må komme i en logisk rekkefølge. Innholdet må vise at du vet hva oppgaven ber 
deg om å gjøre, og du svarer ikke på noe annet enn det. Du må vise at du kan begrunne 
det du mener, at du kan en god del litteratur- og språkhistorie, eller tekstanalyse hvis det er 
det du skriver om. Ettersom kortsvaret bør inneholde ca. 250 ord er det viktig å få mest 
mulig innhold inn i de få avsnittene du skriver. For å vise at du har et “formålstjenlig” språk 
må du bruke så få ord som mulig og likevel svare godt på det oppgaven ber om. Jo mer 
innhold du klarer å få inn på så liten plass, jo bedre er kortsvaret.  

Under ser du vurderingskriteriene for karakterene 3 og 4 med faglærerens forklaring: 

Eksamenssvaret er et stort sett relevant svar på kortsvarsoppgaven 

I tillegg til å vise at du har forstått hva det spørres etter i oppgaven, må du hvis du for 
eksempel blir bedt om å drøfte eller kommentere, vise at du kan se ulike sider ved en sak 
og komme med dine egne tanker om saken og begrunne meningene dine. Hvis du blir bedt 
om å analysere må du kunne vise at du vet hvilke virkemidler som er brukt, sitere dem og 
forklare litt om hvordan de blir brukt i teksten 

Eksamenssvaret er et stort sett relevant svar på langsvarsoppgaven 

I tillegg til å vise at du har forstått hva det spørres etter i oppgaven, må du hvis du for 
eksempel blir bedt om å drøfte eller kommentere, vise at du kan se ulike sider ved en sak 
og komme med dine egne tanker om saken og begrunne meningene dine. Hvis du blir bedt 
om å analysere må du kunne vise at du vet hvilke virkemidler som er brukt, sitere dem og 
forklare litt om hvordan de blir brukt i teksten. 
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Eksamenssvaret viser at eleven forstår og bruker de vedlagte tekstene 

Du må vise at du kan skrive om både tema, form og språk i en tekst og tenke noen egne 
tanker rundt innholdet i den. 

Eksamenssvaret er stort sett godt formulert, med hensiktsmessig ordforråd 

Du må bruke en del faguttrykk og vise at du forstår hva de betyr. Får du karakteren 3 viser 
du at du forstår en god del av hva som kreves, men mangler nok mange av faguttrykkene. 

Eksamenssvaret har nokså god/god sammenbinding mellom setninger og avsnitt 

Du har en tydelig innledning, hoveddel og avslutning, deler riktig inn i avsnitt og skriver 
gode setninger med et variert ordforråd. Det kan trekke karakteren din opp hvis du viser 
sammenheng mellom innholdet i avsnittene dine, ved å bruke det vi kaller bindingsord eller 
bindingsmarkører. 

Eksamenssvaret viser at eleven stort sett mestrer formverket 

Noen oppgaver ber om flere ting, for eksempel både å analysere en tekst og peke på 
tidstypiske trekk ved den. Hvis du får karakteren 3, har du antakelig med for lite analyse, 
mens du henter deg inn igjen ved å skrive mer om den litteraturhistoriske perioden teksten 
hører til. Hvis du får karakteren 4, har du skrevet mer, og ganske bra, om begge delene, 
selv om det er noen mangler. 

Eksamenssvaret har stort sett korrekt ortografi og tegnsetting 

Rettskrivingen din er stort sett god, og du bruker stort sett punktum og komma riktig. 

Kandidaten markerer sitat og viser til kilder på en ryddig måte 

Du viser tydelig hva som sitat og hva som er titler i en firerbesvarelse. Hvis du får 
karakteren 3 kan det hende du ikke er konsekvent i markeringene, men klarer å vise at du 
vet hvordan det skal gjøres. Det skal også være lett å se hva som er dine egne meninger 
og hva som er andres meninger. 

Karakter 5 og 6 

Faglærer forklarer:  

For å få karakteren 5 eller 6 må du tydelig vise at du har jobbet grundig med norskfaget. Du 
vet hvordan både kort- og langsvar skal skrives. I tillegg skriver du nesten feilfritt og viser 
gode eller svært gode kunnskaper om det oppgaven handler om. Innholdet i svarene dine 
viser at du har god eller svært god forståelse for hva oppgaven ber om og at du i tillegg til å 
forstå de eventuelle tekstvedleggene du bruker, også kan tenke selvstendig og reflektere 
over innholdet i dem. 

I kortsvaret ditt må du vise at du behersker kravene til hvordan et kortsvar skal bygges opp, 
og innholdet må komme i en logisk rekkefølge. Innholdet må vise at du vet hva oppgaven 
ber deg om å gjøre, og du svarer ikke på noe annet enn det. Du må vise at du kan 
begrunne det du mener, kan mye om litteratur- eller språkhistorie, eller tekstanalyse, eller at 
du er god til å argumentere, hvis det er det du blir bedt om. Ettersom kortsvaret bør 
inneholde ca. 250 ord er det viktig å få mest mulig innhold inn i de få avsnittene du skriver. 
For å vise at du har et “formålstjenlig” språk må du bruke så få ord som mulig og likevel få 
fram det oppgaven ber om. Jo mer innhold du klarer å få inn på så liten plass, jo bedre er 
kortsvaret. Når du får karakteren 6 mestrer du dette uanstrengt, mens på karakteren 5 kan 
besvarelsen virke litt mer oppskriftsmessig og litt mindre selvstendig, men likevel være 
svært god.  
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Under ser du vurderingskriteriene for karakterene 5 og 6 med faglærerens forklaring: 

Eksamenssvaret er et presist og relevant svar på kortsvarsoppgaven 

I tillegg til å vise at du har forstått hva det spørres etter i oppgaven, må du vise at du kan se 
ulike sider ved en sak og komme med dine egne tanker om saken og bygge opp gyldige 
argumenter i teksten din, hvis du for eksempel blir bedt om å drøfte eller kommentere. Får 
du karakteren fem, kan det være at du ikke begrunner påstandene dine grundig nok eller 
ikke har med nok perspektiver som gjelder emnet. 

Eksamenssvaret er et utfyllende og relevant svar på langsvarsoppgaven 

I tillegg til å vise at du har forstått hva det spørres etter i oppgaven, må du vise at du kan se 
ulike sider ved en sak og komme med dine egne tanker om saken og bygge opp gyldige 
argumenter i teksten din, hvis du for eksempel blir bedt om å drøfte eller kommentere. Får 
du karakteren fem, kan det være at du ikke begrunner påstandene dine grundig nok eller 
ikke har med nok perspektiver som gjelder emnet. 

Eksamenssvaret viser god forståelse og bruk av de vedlagte tekstene 

Hvis du blir bedt om å analysere en tekst må du kunne vise at du kan definere hvilke 
virkemidler som er brukt, sitere dem, og forklare utfyllende hvordan de blir brukt i teksten og 
knytte virkemidlene til innholdet. Skillet mellom karakteren 5 og 6 står ofte mellom om du 
klarer å vise sammenhengen mellom innhold, form, språk og tema på en måte som viser at 
du enten har en god eller en veldig god faglig kunnskap og evne til å reflektere over det du 
finner. Du må altså vise at du kan skrive om både tema, form og språk i en tekst og tenke 
selvstendig rundt innholdet i den. 

Eksamenssvaret er gjennomgående godt formulert, med nyansert ordforråd 

Du må bruke faguttrykk på en sikker og overbevisende måte, uten å forklare hva de betyr, 
og heller vise gjennom det du skriver at du forstår hva de betyr. Du varierer ordvalget og 
setningene dine, uten å gjenta ord og formuleringer. 

Eksamenssvaret har god sammenbinding mellom setninger og avsnitt 

Du har en tydelig innledning, hvor du gjerne setter temaet for oppgaven din inn i en 
historisk, tematisk eller tidsaktuell sammenheng, en hoveddel og en avslutning som viser 
tilbake til innledningen din. Du deler riktig inn i avsnitt og skriver gode setninger med et 
variert og presist ordforråd. Du leder leseren din gjennom teksten ved å bruke 
tekstmarkører for å få fram for eksempel sammenhenger eller motsetninger i det du skriver 
om. Dette gjør du både mellom setningene og avsnittene dine. 

Eksamenssvaret viser at eleven mestrer formverket 

Noen oppgaver ber om flere ting, for eksempel både å analysere en tekst og peke på 
tidstypiske trekk ved den. Hvis du får karakteren 5, viser du både gode kunnskaper om 
analyse og litteraturhistorie, men du mangler kanskje å trekke noen linjer til andre perioder 
eller relatere teksten til din egen samtid. 

Eksamenssvaret har gjennomgående korrekt ortografi og tegnsetting 

Rettskrivingen er korrekt og nesten helt feilfri, og du har full kontroll på setningsoppbygging 
og tegnsetting. 

Kandidaten markerer sitat og viser til kilder ryddig og nøyaktig 

Du viser tydelig og konsekvent hva som sitat og hva som er titler, og har med kildeliste til 
slutt som er ført etter den referansestilen du har lært å bruke. 
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OPPGAVETYPER 

Eksamen består av både en kortsvar- og en langsvaroppgave. I begge oppgavene er det viktig 
at du svarer på det det spørres etter, og du kan bli bedt om å gjøre flere ulike ting i en og 
samme oppgave. Da er det viktig å gjenkjenne kommandoordene, altså hva du faktisk blir bedt 
om å gjøre.  

Her blir du kjent med de ulike oppgavetypene og kan se eksempler på typiske oppgaver:  

Hvis du blir bedt om å skrive en resonnerende eller argumenterende tekst, skal du skrive en 
logisk og saklig tekst om et emne. Oppgaven kommer enten som en hel oppgave eller som del 
to av en analyseoppgave. Vi skal nå se på hva som forventes av denne typen oppgave, og 
hvilke oppgaveformuleringer du kan regne med å møte.  

Argumenterende og resonerende tekst 

Når du skriver resonnerende og argumenterende tekster, skriver du det vi ofte kaller en artikkel. 
Den må være godt strukturert slik at argumentene kommer i en logisk rekkefølge. I tillegg må du 
bruke et objektivt og saklig språk, uten for mange språklige bilder og metaforer. Du må altså 
bruke logosappell når du skriver. Argumentene dine må være sanne, relevante  eller i det 
minste sannsynlige.  

1. Argumenterende betyr at du begrunner synspunkter. Det vil si at du kommer med 
påstander som du deretter begrunner. Argumenterende tekster har til hensikt å 
overbevise leseren om noe. Du kan argumentere bare for ditt eget syn og da presenterer 
du bare argumenter for én side av saken. Teksten din kan bli enda mer troverdig hvis du 
kan presentere argumenter som taler for og mot en sak. 

2. Hvis du har med argumenter for og mot en sak, er du over i en drøftende tekst. 

3. Resonnerende betyr at du gjennom teksten tenker deg fram til en konklusjon. Det vil si at 
du trekker slutninger og konkluderer ut fra argumentene du har tatt med. En 
argumenterende, eller drøftende tekst, blir derfor fort også en resonnerende tekst, siden 
du konkludere i avslutningen. 

For å skrive gode argumenterende tekster, trenger du god kunnskap om emnet du skal skrive 
om. I tillegg må du ha kunnskap om hvordan språkbruk og oppbygging av teksten bidrar til å 
overbevise leseren.  

Drøftingsoppgaven 

Å drøfte betyr å argumentere og problematisere. Drøftingsoppgaven krever at du har 
kunnskaper nok til å se en sak fra flere sider, slik at du for eksempel kan diskutere hvem som får 
fordeler og hvem som blir rammet av et forslag. Du må kunne komme med forslag til løsninger 
og ha evnen til å se konsekvensene av det du eller andre foreslår, slik at argumentasjonen din 
blir holdbar. Drøftingsoppgaven er på mange måter den mest krevende av alle oppgavetypene 
du kan få til eksamen. Den er både resonnerende, argumenterende i tillegg til at du må 
problematisere. 

Når du skal drøfte, skal du: 

1. Diskutere og se en sak fra flest mulig sider. 

2. Finne fram til både fordeler og ulemper. 
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3. Argumentere for og mot. 

4. Belyse ulike årsaker, konsekvenser og løsninger. 

5. Avslutte med en oppsummering, der ditt syn kommer fram. I avslutningen  
vurderer du argumentene og trekker en konklusjon. 

HUSK: Se saken fra flere sider, ikke bare det som gjelder deg selv eller de du kjenner. 

Her er forslag til hvordan du kan jobbe i idéfasen: 

1. Sett opp liste over argumenter. 

2. Se saken fra ulike sider hvis du skal drøfte. 

3. Tenk over hvem som mener hva. 

4. Tenk over hvem som får fordeler og hvem som får ulemper. 

5. Tenk lokalt og globalt, nært perspektiv + fjernere, tenk enkeltindivid, men også samfunn. 

6. Tenk alder, kjønn, interessegrupper etc. 

TIPS: Du kan godt sette opp et pro-et-contra-skjema. Det gjør det lettere å holde oversikten over 
argumentene: 

Den informerende oppgaven 

Her skal du skrive en artikkel om et emne du skal presentere. Det betyr at du skal gjøre rede for, 
presentere eller forklare ulike sider ved emnet. Dette er oppgaven hvor du viser kunnskap om 
emnet ved å utdype og komme med gode eksempler. Du skal ikke skrive om dine egne 
meninger, men være objektiv og saklig. Tenk på hvordan et kapittel i en lærebok er skrevet. Det 
er en rent informerende tekst. 

Eksempel på oppgaveformuleringer: 

1. Grei ut om romantikken som litterær periode. 

2. Presenter modernismen i Norge etter 1950. 

3. Forklar hva som ligger i betegnelsen litterær realisme. 
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Den kommenterende oppgaven 

I denne oppgaven er det som oftest innholdet i en tekst du skal kommentere. Oppgaven 
kommer enten alene eller som del to av en analyseoppgave. Det er viktig at du kun holder deg 
til teksten, og at du begrunner påstandene dine ved å ta med sitater som kan belyse det du 
mener. 

Enten oppgaven er selvstendig eller kommer som del to, er framgangsmåten den 
samme: 

1. Analyser teksten og trekk fram momenter du vil bruke. 

2. Kommenter gjerne både innhold og form hvis det er relevant for oppgaven. 

3. Gjengi din mening om momentene du tar med, og begrunn hvorfor du mener at de 
belyser det du påstår. 

4. Vær subjektiv, men ikke privat eller usaklig. Det betyr at du skriver din mening, men i et 
saklig språk. 

5. Prøv å forklare årsaker, sammenhenger og konsekvenser, gjerne både av dine 
synspunkter og synspunktene i teksten. 

6. Konkluder gjerne om både innhold og form: god tekst, men uenig, usaklig tekst, men enig 
etc. (Skriv aldri åpenbare ting som at teksten var lettlest eller på nynorsk.) 

7. Skriv bare om det du finner i teksten. 

Å problematisere 

Å problematisere innebærer å stille kritiske spørsmål eller drøfte en sak med kritisk blikk. Du 
stiller spørsmål ved vedtatte "sannheter" eller setter saken opp som en problemstilling – et 
problem som skal løses. 

Eksempel på oppgaveformuleringer: 
Ungdom i Norge lever med et stort press når det gjelder for eksempel utseende og valg av 
utdanning. Hvordan kan vi likevel påstå at vi nyter friheten i Norge?   

Her vil det være nødvendig å avgrense begrepet frihet for at oppgaven ikke skal bli for 
omfattende. I innledningen skriver du hva du mener med begrepet frihet i denne oppgaven eller 
i denne sammenhengen. 

Å sammenligne 

Å sammenligne betyr å finne likhetstrekk og ulikheter, gjerne mellom to tekster i samme sjanger. 
Som oftest blir du bedt om å sammenligne både tema, innhold, budskap og form. Som vi har 
vært inne på tidligere skriver du en argumenterende tekst når du analyserer andre tekster fordi 
du argumenterer for din egen tolkning av tekstene.  

Eksempel på oppgaveformuleringer: 
Analyser og sammenlign "Storby-Nat" av Rudolf Nilsen og "Byens metafysikk" av Rolf 
Jacobsen. 
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Å ta stilling til 

Når du skal ta stilling til noe, er det ditt syn som skal fram. Men det er ofte forventet at du drøfter 
først og tar stilling etterpå. Når du tar stilling, kommer du med en oppsummering som du 
begrunner. 

Eksempel på oppgaveformuleringer: 
Drøft og ta stilling til spørsmålet om vi bør søke om å arrangere OL i Oslo i 2028. 

Å tolke 

Å tolke betyr å forstå. Du skal altså presentere din forståelse av et begrep, en påstand eller en 
tekst. Husk at en tolkning alltid innebærer en analyse, slik at du får begrunnet tolkningen din. 
Om du blir bedt om å tolke eller å analysere, må du alltid gjøre begge deler. 

Eksempel på oppgaveformuleringer: 

1. Tolk novellen "Ung gutt i snø" av Bjarte Breiteig. 

2. Analyser novellen "Ung gutt i snø" av Bjarte Breiteig. 

3. Tolk og analyser novellen "Ung gutt i snø" av Bjarte Breiteig. 

Å vurdere 

Når du vurderer, skal du kommentere og ta stilling til et tema eller et synspunkt i en debatt eller 
en tekst. Du skal vurdere i hvilken grad noe er rett eller galt, sant eller usant, fint eller stygt, lurt 
eller ikke lurt – og komme med din dom. 
Det er viktig at du begrunner vurderingen din, ellers blir det bare synsing. Du må også gjøre 
rede for hvilken tekst du kommenterer, og hvilke synspunkter eller argumenter du skal vurdere. 

I denne oppgaven er det ditt syn på saken som er i fokus. Men også her bør du ofte prøve å se 
saken fra flere sider før du oppsummerer og skriver en konklusjon. 

Å ta utgangspunkt i... 

Til eksamen kan du bli bedt om å ta utgangspunkt i en tekst. Du vil i tillegg bli bedt om å skrive 
en av oppgavetypene vi tidligere har vært inne på. 

Eksempel på oppgaveformuleringer: 

1. Ta utgangspunkt i diktet "Ord over grind" av Haldis Moren Vesaas og skriv et essay om 
kjærlighet. 

2. Ta utgangspunkt i kommentaren "Generasjon Kane" og diskuter noen av påstandene til 
Ingebrigt Steen Jensen. 
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FØRE KILDER 

Når du skriver fagtekster i norsk, slik du gjør på skriftlig eksamen, trener du på å skrive en 
akademisk tekst. Et av kravene du må forholde deg til, er å føre kilder, men det er ikke så 
mange som vet hva det er eller hvorfor vi skal gjøre det, så det skal vi ta for oss nå.  Å føre kilder 
eller referere til kilder, betyr at vi skal gjøre det tydelig for leseren vår at vi bruker noe fra andre 
sine tekster. Når vi bruker sitater, kan vi si at vi låner tekst som en eller flere andre har skrevet 
og satt navnet sitt på, og da må du opplyse om dette. Det har med opphavsrett å gjøre. Det er 
det samme som copyright.   

De som har laget tekstene du bruker har eiendomsrett til det de har skrevet og du har bare lov til 
å bruke sitater eller referere til opplysninger i tekster som du bruker, hvis du refererer til kildene 
du har brukt. Kilder er altså det samme som tekster, men det kan også gjelde filmer og 
musikk.  En annen grunn til å føre kilder, er at leseren din skal kunne finne igjen tekster du 
refererer til eller siterer, for å sjekke om det du skriver er riktig eller om du har tatt det ut av 
sammenheng, slik at det kan oppfattes feil. Leseren din skal kunne gå på et bibliotek eller søke 
på nettet og finne igjen disse tekstene. Derfor må du gi ganske utfyllende informasjon om dem. 
Den siste grunnen til at du skal føre kilder, er at leseren din (og sensorene) skal se at du har 
evnen til å kunne velge ut gode kilder og det betyr at de skal være pålitelige og troverdige. Det 
er et av kompetansemålene i norsk. 

Det er langt fra alt som er publisert som kan regnes som gode kilder så du må vite litt om hva du 
skal se etter. Her er noen viktige punkter:   

1. Hvem har skrevet teksten? 

2. Hvorfor har personen skrevet den? 

3. Er teksten objektiv eller prøver den å overbevise deg om noe? 

4. Hvor er den publisert, dvs. hvor fant du den? 

5. Finner du andre kilder som kommer med de samme opplysningene som denne kilden? 

Kildene du bruker må være offentlige slik at alle kan finne fram til dem. Det betyr at du ikke kan 
referere til nettsider som vi må ha passord for å komme inn på. Når du er ferdig med teksten din, 
skal du føre opp en liste over kildene du har brukt. Wikipedia regnes ikke som pålitelig kilde fordi 
innholdet ikke blir kvalitetssjekket før det legges ut.   

Hvordan føre kilder? 

Nedenfor finner du eksempler på hvordan du fører kilder. Legg merke til at titler på større verk, 
dvs. lengre bøker og samlinger markeres med kursiv mens titlene på kortere tekster markeres 
med «anførselstegn». Det samme gjelder når du siterer. 

I selve teksten: 

• Sitat skal markeres med «anførselstegn»  
Barack Obama gjentar «Vi er håpet» i begynnelsen av hvert avsnitt. 

• Titler på bøker og diktsamlinger i tekst skrives med kursiv  
Diktet står i samlingen Jeg vil hjem til menneskene fra 1946  
Knut Hamsun skrev romanen Sult i 1890. 
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• Titler på kortere tekster, også fra internett, markeres med «anførselstegn»  
I artikkelen «Om nynorskens framtid» skriver Handal om ... 

• Titler på aviser og tidsskrifter skrives med kursiv.  
I Bergens Tidende skriver Linda Eide at ... 

I kildelisten (referanselisten): 

Sakprosabøker: 

Forfatter. Tittel. Utgave. Forlag, årstall  

Andresen, Ø. Holen, I.Kimestad, Å.L, m.fl. Signatur 3 - Studiebok og tekstsamling. 
3.ugave. Samlaget 

Større litterære verk: 

Etternavn, Fornavn. Tittel. Utgiver, årstall.  

Hamsun, Knut. Sult. Oslo Gyldendal, 1890  
Ibsen. Henrik. Et dukkehjem, 1879 

Kortere litterære tekster: 

Etternavn, Fornavn. «Tittel». Dikt- eller novellesamling. Forlag, årstall 

Moren Vesaas. H. (1955) «Ord over grind». I ein annan skog. Gyldendal 

Tekst fra avis: 

Handal. H. «Om nynorskens framtid». Aftenposten, s. 15, 25.08.2007 

Nettartikkel med navngitt forfatter: 

Etternavn, Fornavn. «Artikkeltittel». Dato. URL eller DOI. Lesedato  

Haddal, P. «Helteepos i stor stil». 25.08.2007. http: //oslopuls.no/film/article2114251.ec. 
Lest 30.11.2007 

Internettsider uten oppgitt forfatter:    

«Oppslagsord eller navn på artikkel». Tittel på oppslagsverk, år. URL. Lesedato.  

«ADHD». http: //www.apotek1.no/raadogtjenester/raad/hjerne_og_nerver/adhd. 
Lesedato 10.08.2007 

Leksikontittel, trykt utgave:   

Navn på oppslagsverk. «artikkel», bindnummer. Forlag, årstall  

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. «Folkediktning». Bind 4. 
Kunnskapsforlaget, 2005 

Leksikontittel, nettutgave:   

«Oppslagsord eller navn på artikkel». Tittel på oppslagsverk, år. URL. Lesedato.  

«Folkedikting». Store norske leksikon, 9. mai 2019. https://snl.no/hermetisk_diktning. 
Lest 24. juni 2020. 

http://www.apotek1.no/raadogtjenester/raad/hjerne_og_nerver/adhd
https://snl.no/hermetisk_diktning


 

17 
Eksamenshjelpen 

 

DISPOSISJONER TIL ANALYSEOPPGAVER 

Forslagene trenger ikke følges slavisk. De er der for å hjelpe deg med å sette opp slike 
oppgaver på en ryddig måte. Du får prøve deg fram til hvilken metode som passer best for deg. 

Analyse av novelle eller romanutdrag 

1. Innledning - presentasjon av tekst, forfatter, tema, eventuelt perioden den er skrevet i. 

2. Motiv og konkret handling. Hva skjer i novellen? 

• Fortell leseren din hva som skjer i teksten. Ta med hvordan den ender også. 

• Bruk dine egne ord – ingen sitater 

3. Fortellerteknikk og oppbygging (ett avsnitt) 

• Hvilken forteller? 

• Hvilket språk blir brukt (lavstil - mellomstil - høystil) 

• Hvordan begynner novellen? 

• Hvor er høydepunkt og vendepunkt? 

• Hvordan slutter den? 

• Domineres den av scenisk, dramatisk eller referat? 

4. Hvem er hovedpersonen?     

• Hvordan oppfatter du han/henne? 

• Hva er det som gjør at du oppfatter han eller henne slik du gjør? 

• Er det replikker og handlinger? (det han sier og det han gjør) (vis m. sitat og forklar 
hvordan og hvorfor du tolker han/henne slik du gjør) 

• Er det fortellerens beskrivelser av han? (vis m. sitat og forklar hvordan og hvorfor 
du tolker han/henne slik du gjør) 

• Er det andres beskrivelser av han/henne? (vis m. sitat og forklar hvordan og hvorfor 
du tolker han/henne slik du gjør) 

5. Hvem er bipersonen? Følg de samme punktene som med hovedpersonen. 
 

6. Hvilket miljø befinner vi oss i? 

• Hvilken informasjon gjør at du kan plassere dem i dette miljøet? (vis m. sitater) 

• Hvilken betydning har miljøet for hvordan du oppfatter innholdet i teksten? 

7. Utdyp temaet (ingen sitater her) 

• Skriv mer utfyllende om temaet som du nevnte i innledningen 

• Dette er oppsummeringen av analysen din. 

8. Avslutning 

• Sier denne novellen noe vi kan kjenne oss igjen i? 

• Sier den noe om samfunnet, kjønnsrollemønster, ekteskapet etc. som fremdeles er 
aktuelt? 

• Begrunn svarene dine. 

• Ikke bruk nye sitater her. 
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Analyse av dikt 

1. Innledning: 
Innledningen skal alltid inneholde følgende informasjon (skal skrives i fullstendige setninger) 

• Tittelen på diktet 

• Diktsamlingen det er hentet fra 

• Utgivelsesår 

• Forfatter 

• Kort antydning om hva du tror er diktets tema 

2. Hoveddel: 
Motiv og konkret handling 

• Hva er motivet og hva er det diktet beskriver? 

• Hvilken situasjon blir beskrevet? 

• Tenk deg at du skal fortelle dette til en som aldri har sett diktet før 
(her må du ikke skrive om hvordan du tolker det du leser, bare hva som faktisk står) 

Form: 

• Er diktet regelmessig bygd opp med strofer som er like lange og har samme rytme? 
(fast form) 

• Avviker diktet fra den tradisjonelle måten å bygge opp dikt på? (fri form) 

• Er rytmen rolig, hurtig, lett, tung, taktfast, etc.? Rytme er det samme som takt eller 
tempo 

• Varierer rytmen i diktet? 

• Er verselinjene bundet sammen med ulike former for rim? 

• Finner du gjentagelser eller kontraster? 

• Har diktet noen spesiell klang? Det er først og fremst vokalene som kan gi diktet en 
spesiell klang. 

• Klarer du å se en sammenheng mellom oppbyggingen og innholdet, altså om de 
passer godt sammen? 

Du kan eventuelt skrive et ekstra avsnitt om tidsperspektivet i de ulike strofene og forklare 
hva som er situasjonen eller stemningen i dem. Ser du noen utvikling eller endring? 

Stemningen i diktet: 

• Har diktet en spesiell stemning? 

• Endrer stemningen seg underveis i diktet? 

• Hvilke stemningsskapende ord finner du? (plussord og minusord) 

• Sett inn eksempler og forklar hvordan de påvirker stemningen eller sier noe om 
situasjonen i diktet. 

Andre virkemidler: 

• Hvilke virkemidler har forfatteren brukt for å få fram temaet? 

• Vis med sitater og forklar hvorfor de er der. 

• Her kan du bruke flere avsnitt og skrive om et virkemiddel pr. avsnitt. 
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• Hvis det blir for lite, samler du flere virkemidler i samme avsnitt. 

• Hvordan vil du kommentere diktets tittel? (dette kan eventuelt flettes inn under det du 
skriver om virkemidler ovenfor) 

3. Avslutning: 

• Her kan du si noe om hvorvidt temaet er aktuelt og i så fall begrunne hvorfor. Husk at 
du ikke skal vurdere om diktet er godt eller dårlig. 

Retorisk analyse av en sakprosatekst 

1. Innledning 

Presentasjon av tekst, avsender, målgruppe, hvor og når den ble publisert og hensikten 
med teksten (kommunikasjonssituasjonen) - ingen sitater her 

2. Hoveddel 

• Hva handler teksten om? Finner du et hovedsynspunkt eller budskap? Hvilken 
tekstfunksjon dominerer? (appellativ - ekspressiv - informativ) Et avsnitt - ingen sitater 

• Oppbygging: I hvilken rekkefølge kommer de ulike momentene? - Et avsnitt - ingen 
sitater 

• Hvordan bruker avsenderen språket for å overbevise mottakergruppen (gjerne 
flere avsnitt i denne delen) 

1) Finner du patosappell? (indirekte argumentasjon) 

• Hvilke virkemidler blir brukt? 

• Hvilke følelser prøver de å vekke? 

• Hvorfor kan de vekke disse følelsene? 

• Hvorfor er de brukt? 

2) Finner du eksempler på logosappell? 

• Hvor er logosappell brukt? 

• Vis med eksempel/eksempler fra teksten. 

• Forklar hvorfor den er brukt, dvs. hvorfor avsenderen bruker sann, sannsynlig 
og relevant informasjon som appellerer til mottakerens fornuft. 

3) Kommenter etos 

• Har avsender sterk svak etos fra før (innledende etos)? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Styrkes avsenders etos (avledet etos)? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Svekkes avsenders (etos/avledet etos)? Hvorfor/hvorfor ikke? 

4) Kairos og aptum 

• Har avsender vurdert kairos godt? Begrunn svaret 

• Tilfredsstiller teksten kravene til aptum? 

• På hvilken måte? 

• Er virkemidlene godt tilpasset målgruppen? Begrunn svaret 
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3. Avslutning 

• Oppnår avsenderen hensikten med teksten? Begrunn svaret ditt 

• Er den overbevisende? Saklig/usaklig? 

• Reflekter litt over dette i avslutningen 

• Husk at du ikke skal vurdere om teksten er god eller dårlig, bare om du tror den vil 
fungere etter hensikten og nå fram med budskapet eller hovedsynspunktene til 
avsenderen. - Ingen sitater i avslutningen. Her skal du oppsummere 

Retorisk analyse av sammensatte tekster 

Innledning med presentasjon (ingen sitater). 

Avsender, hvor og når den ble publisert, målgruppe og hensikt. 

Hoveddel 

1. avsnitt: Beskriv annonsens oppbygging og hva du ser og leser, slik at leseren din lett 
kan følge det du skriver om videre i hoveddelen. Ingen sitater eller kommentarer om 
virkning. 

2. avsnitt: Bildet eller bildene: 

• Er det logos- eller patosappell? 

• Finn virkemidler og vis med eksempler. 

• Kommenter virkningen (hvilke følelser vekker det og hvorfor?) 

3. avsnitt: Tittel, deloverskrifter, eventuelt verbaltekst. 

• Er det logos- eller patosappell? 

• Finn virkemidler og vis med eksempler. 

• Kommenter virkningen (hvilke følelser vekker det og hvorfor?) 

4. avsnitt: Brødtekst 

• Er det logos- eller patosappell? 

• Finn virkemidler og vis med eksempler 

• Kommenter virkningen (hvilke følelser vekker det og hvorfor?) 

5. avsnitt: Etos: 

• Har avsender etos fra før (innledende etos)? 

• Styrker eller svekker de sin etos med denne annonsen (avledet etos)? 

• Begrunn svarene dine (logoene er der for å styrke etos) 

• Hva er den totale etos (det er ikke sikkert at læreboken din har med det begrepet, og da 
hopper du over det) 

6. avsnitt: Kairos og aptum. 

• Har de vurdert kairos godt? (god timing) 

• Tilfredsstiller annonsen kravene til aptum, dvs. er innhold og virkemidler godt tilpasset 
målgruppen? 

• Begrunn svarene dine. 

Avslutning 
Her går du tilbake til hensikten du har nevnt i begynnelsen og reflekterer over om de oppnår 
den. Begrunn svaret ditt ved å vise til analysen i hoveddelen. 
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Sammenligning av tekster 

Når du skal sammenligne to eller tre tekster, er det viktig å lete etter fellestrekk og ulikheter. Ofte 
har de samme tema, men formidler dette temaet på ulike måter. Det kan også være tekster som 
har samme motiv, men ulikt tema og ulike virkemidler og de kan være av ulike sjangrer. 

Tips: 
Lag deg en liste over fellestrekk og ulikheter og ha den som utgangspunkt for analysen din. 
Husk at du alltid må presentere alle tekstene i innledningen. Deretter kan du velge om du vil 
analysere først den ene, så den andre og eventuelt den tredje: 

Alternativ 1: 

Innledning 

• Presentasjon av tekster og forfattere. 

• Pek på et viktig punkt de har til felles eller som skiller dem fra hverandre. 

Hoveddel 

• Tekst 1 - tema, motiv og virkemidler. 

• Tekst 2 - tema, motiv og virkemidler. 

• Eventuelt tekst 3 - tema, motiv og virkemidler. 

Avslutning 

• Oppsummer fellestrekk og ulikheter. 

Alternativ 2: 

Du kan også sammenligne underveis. Du sammenligner da en sentral likhet eller forskjell fra 
tekstene i pr. avsnitt: 

Innledning 

• Presentasjon av tekster og forfattere. 

• Pek på et viktig punkt de har til felles eller som skiller dem fra hverandre. 

Hoveddel 

• Fellestrekk nr. 1 i tekstene. 

• Fellestrekk nr. 2 eller ulikhet nr. 1 i tekstene. 

• Ulikhet nr. 1 eller 2 i tekstene. 

Avslutning 

• Oppsummering av ulikheter og fellestrekk. 
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NOTATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
Eksamenshjelpen 

 

TIPS OGTRIKS 

Eksamensbesvarelsen 

Det å bli god på å skrive oppgaver, enten det dreier seg om innleveringsoppgaver underveis i 
semesteret eller om eksamensoppgaver, krever øvelse. Det finnes ingen snarveier når man skal 
forberede seg godt til eksamen, men det finnes noen gode tips og triks for å gjøre 
forberedelsene og utførelsen av eksamen mer effektiv. Husk, på eksamen prøves du nemlig i to 
ting: 

• Hvor godt du kan stoffet 

• Din evne til å fremstille stoffet 

Her følger noen gode tips og triks for hvordan du lykkes på eksamen: 

1. Gå rett på sak – ikke skriv deg varm! 
Svar på spørsmålet med en gang, og unngå all ikke-relevant informasjon. En god måte å 
starte på, kan være å gi en definisjon på hva du skal snakke om. For norrøn litteratur, kan du 
for eksempel begynne med å si at “norrøn litteratur er enkelt sagt litteratur som er diktet i 
vikingtiden, som har blitt muntlig overlevert i flere generasjoner, og blitt skrevet ned først på 
1200-tallet”. 

2. Vær tydelig og presis 
Si ting i en klar og tydelig rekkefølge. Snakk om én ting om gangen, og bli ferdig med ett 
poeng før du går videre til det neste. Vær presis, og bruk de riktige faguttrykkene. 

3. Forklar likheter og forskjeller 
Vis at du er selvstendig ved å reflektere rundt likheter og forskjeller: Finnes det noen likheter 
mellom tekstene fra barokken og romantikken? Finner du likheter i tekstene til Wergeland og 
Welhaven? 

4. Gjør det til ditt eget, ikke bare blåkopier fra boka 
Det er lett for sensor å skjønne om du kun har pugget de riktige ordene og uttrykkene fra 
boken, eller om du faktisk har forstått innholdet. Bruk ditt skriftspråk - og ikke bare 
reproduser fagstoffet rett fra boken. 

5. Lag en punktliste/disposisjon  
De fleste oppgaver ber deg gjøre flere ting, i alle fall to eller tre. Les nøye hva oppgaven ber 
deg om å gjøre, og skriv en punktliste/disposisjon over det du ønsker å si. Hva skal først og 
hva er konklusjonen? Hva har du øvd på ekstra godt, som du kan utdype? Organiser svare 
dine. 

6. Lær deg fagbegrepene, og bruk de 
For å lykkes med norsk må man kunne en del sentrale fagbegreper, og demonstrere i 
besvarelsen din at du forstår deres betydning og hvordan de brukes. Det er lurt å skaffe deg 
en oversikt over de viktigste fagbegrepene innenfor hvert fagområde. 

7. Lag en gloseliste – berik ordforrådet ditt 
For å oppnå en god karakter er et rikt ordforråd nyttig, og norskfaget har mange uttrykk som 
det forutsettes at elevene kan. Ved å lære nye ord og uttrykk utvider du ordforrådet ditt, og 
dette er noe sensor vektlegger. 
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8. Lag gode notater og bruk de 
Å ta gode notater er viktig. Notater hjelper deg å repetere, samtidig som det kan gi en 
trygghet på selve eksamen. 

På eksamensdagen 

På eksamensdagen er det viktig å huske at det er nå det gjelder. Mange sier at «det får gå som 
det går» når eksamensdagen kommer, men tenk heller at «det er nå det gjelder!» og fokuser på 
hva du skal gjøre og ikke det du ikke skal gjøre.  

Her følger noen nyttige tips og triks på selve eksamensdagen: 

1. Få en god start 
Sjekk hvordan du kommer deg til eksamenslokalet i forkant, og planlegg når du må reise 
hjemmefra. Beregne god tid så du slipper stress. Husk å få nok søvn dagen før eksamen slik 
at du er tilstrekkelig uthvilt. 

2. Finn en god plass 
Vær bevisst på hvor du setter deg. Kanskje liker du å sitte langt fram i lokalet så du slipper å 
se andre elever? Eller liker du å sitte bak så andre ikke ser deg så godt? Prøv å unngå 
plassen ved døren, for der blir det mye trafikk. 

3. Ta med riktig mat og drikke 
Lag en fristende matpakke, med frukt, grønnsaker og nok vann. Druer og rosiner gir fin 
energi tidlig, mens brus og sjokolade kan komme godt med hvis du går tom for krefter. 

4. Du får oppgaven - hva nå? 
Start med å lese oppgaven nøye. Ved første gjennomlesning kan oppgaven virke vanskelig. 
Les gjennom teksten på nytt, gjerne del for del, og ta notater hvis du får ideer og tanker 
underveis. Lag gjerne en disposisjon. 

5. Prioriter oppgaver 
Ikke alle oppgaver på en eksamen teller like mye. Sørg for at du bruker mest tid på 
oppgavene som gir mest uttelling. Bli kjent med oppgavetypene på eksamen her.  

6. Ta pauser 
Ta deg tid til pauser, og beveg kroppen din underveis. Frisk luft er godt for hjernen, og gjør at 
du kobler litt av og henter nye krefter. Kanskje du får flere gode ideer eller oppdager 
slurvefeil når du setter deg ned igjen. 

7. Siste sjekk 
Vær sikker på at du svarer på spørsmålet i oppgaven. Det kan hende at du kommer på noe 
smart mot slutten, og da er det dumt å dra hjem for tidlig. 

Lykke til! 
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ORDBOK FAGUTTRYKK 

A  

Allegori  
Ordet allegori er hentet fra gresk og betyr "å tale annerledes, å tale i bilder". En allegorisk 
tekst er en konkret historie hvor hele teksten kan eller bør oppfattes som et bilde på noe 
større og mer vesentlig. 

Allitterasjon  
Bokstavrim som består i at trykksterke ord begynner med samme konsonant eller med 
forskjellig eller samme vokal.  

Antihelt  
En karakter i litteratur eller film som med egenskaper som er de stikk motsatte av det vi  
tradisjonelt forbinder med helteegenskaper.  

Apokope  
Apokope betyr at en trykklett e-lyd forsvinner til slutt i et ord når det blir uttalt, f.eks. å bad 
i stedet for å bade.   

Appellativ tekst  
En tekst som oppfordrer til handling.  

Aptum  
Aptum handler om å tilpasse innholdet og språket best mulig til mottakergruppen og ut 
fra tidspunktet teksten publiseres.   

Argumenterende tekst  
Når du argumenterer, tar utgangspunkt i en sak eller et tema og trekker fram gode og 
dårlige sider ved det.  Du må alltid bruke argumenter for og imot det du skriver om.   
Du kan godt ta med ditt personlige synspunkt, og du skal kunne forklare og begrunne det 
du mener.  
En argumentering har ikke nødvendigvis alltid en konklusjon.  

B  

Blodhevn  
Hevnen som familien til en som er blitt drept eller har blitt ærekrenket utøver. Hevnen 
står i forhold til i hvor stor grad et familiemedlem har blitt krenket. drap ble hevnet med 
drap.   

Brukslyrikk  
Dikt som skal brukes i en spesiell sammenheng. Salmer, bryllupssanger og kamplyrikk er 
noen eksempler.  
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D  

Dannet dagligtale  
I muntlig tale sier vi at noen snakker pent. Da mener vi at de snakker dannet dagligtale. 
Den måten å snakke på oppstod under dansketiden da overklassen tilpasset talemålet 
for at danskene skulle forstå dem. En annen årsak er at dansk var lesespråket. Uttalen 
var norsk mens ordene ofte var danske. Dette talemålet er utgangspunktet for riksmålet. 
Det vi i dag kaller bokmål.  

Danskelinjen  
De som ville beholde dansk skriftspråk i Norge etter 1800.  

Dansketid  
Dansketiden er en betegnelse på den tiden Norge var i kongefellesskap eller union med 
Danmark (1380-1814).  
Det norske riksrådet ble ikke opphevet før i 1536, og den egentlige dansketiden begynte 
egentlig da.  

Determinisme  
Mennesket er et produkt av arv og miljø. Samfunnsforholdene og familien er årsaken til 
at det ikke er mulig å klatre på samfunnsstigen. Hvis du er født i dårlige kår, vil du forbli 
der.  

Dialekt  
En geografisk avgrenset måte å snakke på, dvs. at folk som bor på samme sted snakker 
samme dialekt.  

Drama  
Skuespill.  

Dualistisk verdensbilde  
En oppfatning av at virkeligheten er delt i to. Den ene er den konkrete, materielle 
virkeligheten rundt oss, og den andre er en virkelighet utenfor den.  

E  

Eddadikt 
Gude- og heltedikt som står i boken som heter Den eldre Edda.  

Ekspresjonisme  
Ekspresjonismen ville uttrykke kunstnerens subjektive reaksjoner på virkeligheten.  

Ekspressiv tekst  
Teksten gir uttrykk for avsenderens personlige følelser. Typisk for dagbok, leserinnlegg, 
innlegg i kommentarfelt  i digitale og sosiale medier.  

Ellipse  
Sprang i handlingen i en episk tekst, hvor har gått lang tid, som fortelleren ikke sier noe 
om. Du kan kalle dem tidssprang eller hopp i tid.   
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Enjambement  
Brukes i dikt og betyr at en mening ikke avsluttes ved slutten av en verselinje, men 
fortsetter over i den neste.  
Norsk betegnelse er versbinding.  

Epikk  
Fortellende tekster, romaner, noveller og eventyr.  

Estetisk tekstfunksjon  
Teksten vil formidle noe vakkert. Typisk for skildringer eller beskrivelser.  

Etnolekt  
En variant av et språk som snakkes av personer med felles etnisk bakgrunn og med et 
annet morsmål enn norsk. Vi kan f.eks. ofte høre hvis en person er fra et annet land, selv 
om hun snakker godt norsk.   

Etos  
Etos er et retorisk bevismiddel, altså en måte å overbevise noen på, som henger 
sammen med karakteren til den personen eller avsender som sier eller skriver noe. Det 
sier også noe om tilliten mottakeren har til denne avsenderen.  

Ettermæle  
Det ryktet man fikk etter at man var død, det vil si det som folk fortalte om noen etter at 
de var døde.  

F  

Fast form  
Når strofene i et dikt har like mange verselinjer, og rimene er plassert på samme sted i 
strofene.   
  
Folkediktning  
Folkediktning er dikting som har blitt overført muntlig i generasjoner.    

Forestillingen om det norske  
Forestillingen om det norske refererer til tanker og ideer om hva som er ekte og 
opprinnelig norsk.   

Fornorskning  
Begrepet blir brukt om prosessen som skulle gjøre dansk skriftspråk til norsk skriftspråk.  

Fri form  
Når dikt ikke følger de tradisjonelle, faste reglene for oppbygging, har de fri form. 
Strofene er av ulike lengde og det finnes ikke system i bruken av rim.   

Fortellerteknikker  
Fortellerteknikk handler om hvilken forteller som finnes i teksten og hvordan personer og 
miljø blir beskrevet (skildret).  
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G  

Geolekt  
Geolekt er en form for dialekt som gjelder for et avgrenset geografisk område. 
   
Gruppespråk  
Gruppespråk finner vi i ulike grupper i samfunnet. Ungdommer lager f.eks. sine egne ord 
og uttrykk når de samles om noe de har felles, som f.eks. idrett, gaming, eller andre ting. 
Det brukes for å skape en felles identitet.   

Gudedikt  
Norrøne dikt som handler om gudene fra norrøn mytologi.   

H  

Heimstaddiktning  
Romaner og noveller der handlingen foregår på forfatterens hjemsted.  

Heiti  
Et heiti er et mer høytidelig ord for noe. Det er en form for poetiske eller høytidelige 
synonymer.   

Heltedikt  
Et fortellende (episk) dikt om en livet og handlingene til en stor helt.   

Holmgang  
Kamp mellom to personer. Duell.   

Humanisme  
Tankeretning som setter enkeltindividets egenskaper og ansvarlighet i fokus. 
I renessansen dyrket humanistene de skapende kreftene til mennesket. 

Høvisk  
Ordet høvisk kommer fra ordet hoff og betyr å være høflig og oppføre seg på en edel og 
moralsk måte.  

Høystil  
Kalles også kansellistil og er preget av veldig lange, kompliserte setninger i tillegg til 
høytidelige og litt gammeldagse ord.   

I  

In medias res  
Det betyr at en novelle eller en roman begynner rett på handlingen uten at du får vite 
hvem som er med, når handlingen foregår eller hvor de er.   

Informativ tekst  
Teksten skal gi saklig informasjon. Typisk for lærebøker og bruksanvisninger. De har et 
direkte, objektivt og presist språk.  



 

30 
Eksamenshjelpen 

 

Informerende tekst  
Når du informerer, så samler du kunnskap fra én eller flere kilder og presenterer, 
forklarer eller gjør rede for dette. Du skal kun speile det og ikke komme med noen 
personlige synspunkter eller andres meninger om det du presenterer.  
Tenk læreboktekst. 

J  

Jamstillingsvedtaket  
Jamstillingsvedtaket var et vedtak fattet av Stortinget som sidestilte riksmål (bokmål) og 
landsmål (nynorsk). Dette vedtaket er gjeldende også i dag og skal sørge for at bokmål 
og nynorsk er likestilte i offentlig språkbruk.  
Offentlige instanser er blant annet pålagt å svare deg i samme målform som du bruker. 
Norske lærebøker skal utgis til samme tid i begge målformer. Det er skolestyrene som 
bestemmer om den enkelte skole skal bruke bokmål eller nynorsk.  

K  

Kairos  
Kairos handler om det å finne riktig tidspunkt for å komme med rett ord til rett tid når man 
skriver eller skal snakke til en forsamling. Det handler om riktig timing.   

Kasussystem  
En måte å sette sammen setninger på, som ikke er avhengig av rekkefølgen av ordene. 
Ordene blir bøyd i henhold til om de f.eks. er subjekter eller  objekter i en setning. Norsk 
er et ordstillingsspråk mens norrønt er et kasusspråk.   

Kjenning  
Kjenningen er en metafor som består av to ord eller et sammensatt ord, hvor det ene er 
et substantiv.   

Kløyvd infinitiv  
Når en dialekt har kløyvd infinitiv, finner vi to ulike endinger i infintivsendingene. Noen 
ender på  -a mens andre ender på -e.   

Komedie  
Komedie er et skuespill som i motsetning til tragedien har en lykkelig slutt. 

Kontekst  
Den sammenhengen en tekst er laget i. Det kan være den historiske sammenhengen, for 
eksempel. Vi kan også lese en tekst og forstå den ut fra vår egen tid, altså fra vår 
samtidige kontekst.   

Kvad  
Kvad er et faguttrykk som blir brukt om dikt fra den norrøne perioden.  
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L  

Lagnad  
Lagnad er det samme som skjebne. Det er en usynlig makt som mennesket ikke kan 
gjøre noe med.   

Landnåmstid  
Landnåmstiden er betegnelsen for tiden da nordmenn begynte å bosette seg på Island 
fra ca. år 870 til år 930. 

Lavstil 
Når språket i teksten er preget av muntlig stil, med innslag av dialekt, slang og banning.   

Logos  
Direkte argumentasjon som skal overbevise ved bruk av fakta eller sannsynlig og 
relevant begrunnelse.  

Lyrikk  
Dikt.  

Læreboknormal  
De nye reglene som skal brukes i lærebøkene etter en reform. Reformene blir vedtatt av 
Stortinget.  

M  

Mellomstil  
En språkstil i teksten som er ganske direkte, presis og lett å forstå. Det ligner på måten 
du skriver på når du skriver fagtekster på skolen.   

Metadikt  
Et dikt om å skrive dikt.  

Metatekst  
Metatekster er tekster som handler om å skrive tekster.   

Midlandsmål  
Midlandsmål er et samlebegrep som brukes om dialektene i de vestlige østnorske 
fjelldalene fra Telemark i sør til Nord-Gudbrandsdal i nord.    
Kilde: Store norske leksikon 

Mimetisk kunst  
Kunst som etterligner virkeligheten.  

Minusord  
Ord som folk flest oppfatter som noe negativt.   

Multietnolekt  
Multietnolekt er en by dialekt med innslag av slanguttrykk fra ulike språk. 
Multietnolektene oppstår der vi finner innvandrere fra mange ulike land.  

https://snl.no/midlandsm%C3%A5l
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N  

Nasjonsbygging  
Prosessen for å etablere en nasjonalstat der befolkningen føler en utstrakt grad av 
nasjonal identitet.  

Naturalisme  
Naturalistisk diktning er den videreføring av realismen. Diktningen oppfattes  som en 
form for vitenskap, og menneskene blir fremstilt som et produkt av arv og miljø.  

Norrønt  
Språket de snakket i Norge og på Island i perioden ca. 700-1350.  

Norvagisme  
Norvagisme er et norsk innslag i et annet språk, særlig skrivemåte eller lånord. For 
eksempel brukte Petter Dass norvagismer når han bruke norske navn på fisker og dyr i 
diktningen sin, selv om han skrev på dansk.  

O  

Omkved  
Linjer i en folkevise som synges av alle og som står enten inni strofen eller til slutt.   

Ortofoni eller det ortofone prinsippet  
Å legge stavemåten av ordene tettest opp til uttalen. All språknormering forsøker å bruke 
dette ortofone prinsippet. På norsk bruker vi bokstaven k for alle lyder som tilsvarer den 
bokstaven. Vi bruker derfor ikke c, ch, ck eller q for den lyden, så sant det kan unngås.  

P  

Palatalisering  
Palatalisering er det at en konsonant-lyd uttales med j-lyd foran eller bak, f.eks. mannj og 
kvellj for mann og kveld i trøndersk.  

Panteisme  
En virkelighetsoppfatning som mener at alt som finnes har sjel eller at gud er i alle ting. I 
romantikken er det verdenssjelen som finnes i alle ting, og spesielt i naturen.  

Paradoks  
En selvmotsigelse som likevel rommer en sannhet.  

Parallellstrofe  
Når samme strofe gjentas, men på litt forskjellig måte.   
Vanlig i eddadiktene og i folkevisene.   

Patos  
Argumentasjon som er indirekte (skjult) som skal overbevise mottakeren ved å spille på 
følelsene.  
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Plussord  
Ord som folk stort sett forbinder med noe positivt.   

Prosa  
Prosa er språk slik det snakkes og skrives uten metrisk rytme og rim, i motsetning til 
poesi, vers. Prosa kalles også ubunden stil eller litteratur i ubunden stil. Prosa består av 
sammenhengende setninger.  

Purist  
I språksammenheng betyr det at man bare vil bruke norske ord og uttrykk, og unngå 
utenlandske lånord og fremmedord.    

R  

Radikalt bokmål  
Bruker dialektnære former med mange a-endinger og diftonger. Brukes om bokmålet 
som bl.a. bruker hunkjønnsformer.  

Realisme  
Realisme brukes om skjønnlitteratur som skildrer en verden som er svært lik den faktiske 
virkeligheten.  

Regelpoetikk  
Reglene for hvordan tekster skal skrives.   

Resonnerende tekst  
Resonnering er å drøfte ulike sider ved en sak eller et tema. Det betyr at du skal se på 
ulike sider ved saken, både negative og positive og deretter ta stilling til enten A eller B. 
Resonnementer har alltid en konklusjon.  
Ligner på argumentasjonsoppgaven, men her er det krav om konklusjon. (Ta alltid med 
en konklusjon til slutt også i argumenterende tekst, så er du trygg).  

Retrospeksjon  
Retrospeksjon betyr tilbakeblikk. I litteraturen betyr det at du får vite om noe som skjedde 
før selv handlingen i teksten foregår. Ibsen brukte det i sine stykker.  

Ridderroman  
Ridderromanene handler om riddere som var en del av et kongelig hoff. De var 
mannsidealet i middelalderen. Historiene handler om kamper, sterke følelser og ulykkelig 
kjærlighet.   

Riddersaga  
Det samme som ridderroman som handler om riddere som var en del av et kongelig hoff. 
De var mannsidealet i middelalderen. Historiene handler om kamper, sterke følelser og 
ulykkelig kjærlighet.   

Riksmål  
Den varianten av bokmål som ligger tettest opp til 1917-reformen.  
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S  

Sagn  
Korte historier som forklarer fenomener naturen, møter med utenomjordiske vesener 
eller andre ting som var vanskelig å forstå i før-vitenskapelig tid.   

Sakprosa  
Litteratur som er faktabasert. 

Satire  
Satiriske tekster bruker humor for å latterliggjøre personer og holdninger.   

Sentrallyrikk  
Lyrikk med emner som er sentrale for dikterens eget følelsesliv (f.eks. kjærligheten, 
naturen og døden). Ofte skrevet i tradisjonell form.  

Sentralperspektivet  
Et begrep i billedkunst som betegner det optiske fenomen at gjenstander som befinner 
seg i ulik avstand til en betrakter, synes å ha ulik størrelse; jo mindre jo lenger bort fra 
betrakteren de befinner seg.  

Sjanger  
Teksttype.  

Sjangerforventning  
Den forventningen du som leser har til hvordan ulike typer tekster skal være. En CV skal 
for eksempel skrives på en bestemt måte og du forventer derfor at en CV skal følge et 
visst mønster.   

Sjangerkonvensjoner  
Forventingene du har til ulike typer tekster. F.eks. hva du forventer at et dikt skal være 
eller hvordan en kriminalroman er skrevet.  

Skaldekvad  
Norrøne dikt som det sies, skal være diktet av navngitte skalder. De handler ofte om 
konger, adelsmenn og menn av mektige familier.   

Skjønnlitteratur  
Oppdiktet litteratur. 

Sosiolekt  
Sosiolekten vi bruker når vi snakker, sier noe om vår sosiale status.  

Stev  
Et kort vers, nærmere bestemt  en enkelt firelinjet strofe med enderim.   

Synvinkel  
En synsvinkel er en persons måte å oppleve andre personer, situasjoner eller hendelser. 
Fortellere i romaner og noveller kan "se" handlingen fra perspektivene til ulike karakterer. 
Leseren kan få innsikt i hva de tenker og føler og da blir hele, eller deler av handlingen 
fortalt ut fra deres synsvinkel.   
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T  

Talemål  
Muntlig språkbruk, dvs. måten vi snakker på. Står i motsetning til skriftspråk.  

Tendensroman  
En samfunnskritisk roman.  

V  

Verdenssjelen  
Den guddommelige virkeligheten som eksisterer overalt og gjennomtrenger alle ting.  

Versebinding  
Brukes i dikt og betyr at en mening ikke avsluttes ved slutten av en verselinje, men 
fortsetter over i den neste.  

Versemål  
Et versemål er en oppskrift som sier hvor mange verselinjer det skal være i en strofe, 
hvor mange stavelser det skal være på de ulike verselinjene og hvor rimene skal være.   

Æ  

Ætt  
Ætt er det samme som familie eller slekt. 

Ættesamfunn  
I et ættesamfunn er det familien som er den viktigste faktoren. Den sørger for at 
familiemedlemmene har det de trenger, bidrar til å løse problemer, fordeler jord, tar seg 
av de gamle og syke og utførte religiøse ritualer.   
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