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Studieplan 2011/2012

Norsk årsstudium

Studiepoeng: 60

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på
deltid over to studieår, med språklige emner i det ene studieåret og litterære emner det andre studieåret.

Innledning

* Språket er samfunnets grunnleggende kultur- og meningsbærer

* Litterære og estetiske uttrykk preger det moderne hverdagslivet

* Innsikt i og forståelse for språk og tekst i ulike medier blir stadig viktigere

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:

innsikt i språket som struktur og språket som sosialt fenomen og respekt og forståelse for ulike
varianter av språk.
kunnskaper om litteratur i ulike sjanger og fra ulike epoker.
evne til å drøfte litterære og språklige spørsmål på en analytisk og kritisk måte.
et vitenskapelig forhold til språklige og litterære fenomener.

Målgruppe

Studiet er innrettet både på dem som ønsker å ta et enkeltstående studium, og på dem som ønsker å ta
norsk som en del av en bachelorgrad ved Høgskolen i Hedmark.

Kompetanse

Kompetanse i språk og litteratur får en bruk for i arbeid i skolen, i papirmedier og digitale medier, i
politikk og forvaltning, i rettssystem og i næringsliv, ikke minst i virksomheter knyttet til forlag,
informasjon og reklame,i kunst- og kulturlivet, kort sagt overalt der en jobber med språk, tekst og
kultur i en eller annen form.

En kan bygge videre på dette studiet med nordisk påbygning 30 studiepoeng. Studiet kan inngå som en
del av en bachelorgrad. En bachelorgrad gir muligheter for opptak til en mastergrad. En bachelor- eller
mastergrad supplert med praktisk pedagogisk utdanning kvalifiserer blant annet for
undervisningsstillinger. Norsk årsstudium kan også tas som videreutdanning.
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Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli ulike undervisnings- og læringsformer som forelesninger, individuell undervisning,
framlegg og diskusjoner. Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.

Vurderingsformer

Hvert emne avsluttes med en 6 timers skriftlig individuell eksamen. Eksamen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.

Internasjonalisering

Lite aktuelt.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet omfatter fire emner, to språklige og to litterære á 15 studiepoeng, som til sammen utgjør 60
studiepoeng. Hvert semester undervises det i ett språklig og ett litterært emne.

Emnetabell 

Emner

   Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Litteratur og sjanger

 15 studiepoeng

Språk og tekststrukturer

 15 studiepoeng

Litteratur og historie

 15 studiepoeng

Språk og samfunn

 15 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/25309
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/25308
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/25313
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/25310
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Emneoversikt

2NO35-2 Litteratur og sjanger

Emnekode: 2NO35-2

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg en oversikt over ulike sjangrer og teksttyper og kunne nærme seg
litterære tekster fra ulike epoker og i ulike medier på en analytisk måte gjennom ulike
litteraturteoretiske perspektiver.

Innhold

- Litteraturteori.

- Sjangerteori.

- Analyse og tolkning.

- Studium av et utvalg litterære tekster i ulike sjangrer som sakprosa, romaner, noveller, drama, lyrikk
og korttekster, bildebøker og digital litteratur.

- Praktisk arbeid med tekstanalyse basert på det teoretisk-metodiske stoffet.

Organisering og arbeidsformer

Det vil være forelesninger, veiledning, gruppearbeid, framlegg og diskusjoner. Det nettbaserte
studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

* 2 skriftlige arbeider på 1000 ord (én innlevering på bokmål og én på nynorsk).

* Aktiv deltakelse i et nettseminar.
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Vurderingsordning

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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2NO35-1 Språk og tekststrukturer

Emnekode: 2NO35-1

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om språket som system på lydnivå, ordnivå, setningsnivå og
tekstnivå. Denne kunnskapen danner grunnlag for videre studier, analyse og praktisk språkarbeid.

Innhold

- Lydlære (fonetikk/fonologi) omhandler lydsystemet i norsk.

- Ordlære (morfologi) omhandler bl.a. ordklasser, bøyningsmønstre og ordanalyse.

- Setningslære (syntaks) omhandler fraser, setningsledd og setningstyper og setningsanalyse med fokus
på form og funksjon og betydning (semantikk).

- Tekst- og diskursanalyse gir ei innføring i tekst- og kommunikasjonsteori med vekt på språklig
samhandling og sosiale relasjoner.

Organisering og arbeidsformer

Det vil være forelesninger, veiledning, gruppearbeid, framlegg og diskusjoner. Det nettbaserte
studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Godkjent to skriftlige arbeider på 1000 ord (én innlevering på bokmål og én på nynorsk).

Aktiv deltakelse i et nettseminar.

Vurderingsordning

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling
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Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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2NO35-4 Litteratur og historie

Emnekode: 2NO35-4

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg et historisk perspektiv på litterære tekster, sjangrer og motiver og blitt
kjent med noen litteraturhistoriske grunnlagsproblemer.

Innhold

* Et studium av et utvalg litterære tekster fra middelalderen til i dag som studeres i lys av den tiden de
ble til og i en mer overordnet litteraturhistorisk sammenheng.

* Problematisering av litteraturhistoriens periodisering.

* Refleksjon over ulike historiske oppfatninger av og tilnærminger til litteratur.

* Videreføring av arbeidet med sjanger og praktisk analyse fra emnet litteratur og sjanger.

Organisering og arbeidsformer

Det vil være forelesninger, veiledning, gruppearbeid, framlegg og diskusjoner. Det nettbaserte
studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

* Godkjent to skriftlige arbeider på 1000 ord (én innlevering på bokmål og én på nynorsk).

* Aktiv deltakelse i et nettseminar.

Vurderingsordning

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling
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Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap



9 / 10

2NO35-3 Språk og samfunn

Emnekode: 2NO35-3

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om utviklingen av norsk språk over tid, fra gammelnorsk til
moderne norsk, og de språkhistoriske og politiske prosessene fram til i dag. I tillegg skal studentene ha
opparbeidet grunnleggende kunnskaper om inndelingen av norske dialekter og språktilpassing og
tospråklighet i ulike sosiale sammenhenger, samt kunnskaper om nabospråkene.

Innhold

* Den eldre språkhistorien ser på utviklingen av moderne norsk ut fra et fellesnordisk utgangspunkt og
konsolideringen av et gammalnorsk skriftspråk.

* Den nyere språkhistorien trekker linjene videre via mellomnorsk til moderne norsk med fokus på
utviklingen av bokmål og nynorsk og målformenes plass i samfunnet i dag.

* Målføre og sosiolingvistikk ser på talemålet i geografisk og sosiologisk perspektiv, som også
inkluderer tospråklighet.

* Nabospråkene våre.

Organisering og arbeidsformer

Det vil være forelesninger, veiledning, gruppearbeid, framlegg og diskusjoner. Det nettbaserte
studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

* Godkjent 2 skriftlige arbeider på 1000 ord (én innlevering på bokmål og én på nynorsk).

* Aktiv deltakelse i et nettseminar.

Vurderingsordning
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6 timers skriftlig individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap


