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Studieplan 2013/2014

Påbyggingsstudium i nordisk

Studiepoeng: 30

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre.

Innledning

Studiet bygger på årsstudium i norsk (nordisk) eller tilsvarende (f.eks 60 studiepoeng i norsk fra
lærerutdanninga) og utgjør en faglig fordypning i nordisk språk og litteratur.
Studentene skal fordype seg innenfor hovedområdene språk og litteratur og videreutvikle evnen
til selvstendig og kritisk refleksjon omkring språklige og litterære problemstillinger.
Hoveddelen av studiet utgjøres av fordypningskurs i henholdsvis nordisk språk og nordisk
litteratur.
De to emnene, språk og litteratur, utgjør 15 studiepoeng hver.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten 

har utdypet innsikt i og forståelse for språklige og litterære grunnspørsmål og oversikt over ulike
filosofiske og teoretiske perspektiver på språk og litteratur
har bred og dyp kunnskap innenfor ett avgrenset emne innenfor både litterær og språklig
nordistikk

  Ferdigheter:

Kandidaten

skal kunne drøfte litterære og språklige problemstillinger på en analytisk, kritisk og nyansert
måte både skriftlig og muntlig
skal kunne grunntrekkene ved vitenskapelige arbeidsmåter innenfor språk og litteratur i henhold
til vitenskapelig skrivemåte
skal utvise kritisk holdning, selvstendighet og etisk bevissthet i arbeidet med semesteroppgavene
og i studiet ellers

Generell kompetanse:
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Kandidaten

har en selvstendig, ansvarlig og vitenskapelig tilnærming til språk og litteratur
har en kritisk og selvstendig holdning til forskningsmetoder og forskningsresultater i faget
har bred og dyp innsikt i de emnene som danner grunnlaget for fordypningsstudiet

Målgruppe

Studiet henvender seg til alle som har tatt årsstudium i norsk (nordisk) eller tilsvarende, og ønsker å
utdype sine kunnskaper og ferdigheter i norskfaget. 

Kompetanse

Kompetanse i språk og litteratur får en bruk for i arbeid i skole, kulturliv og samfunnsliv, kort sagt
overalt der en jobber med språk, tekst og kultur i en eller annen form.

Studiet gir en fordypning i norsk (nordisk). Studiet kvalifiserer for arbeid med språk og litteratur
innenfor skoleverket, men er også nyttig innenfor en rekke andre arbeidsområder (bibliotek,
journalistikk m.v).

Studiet kan inngå som valgfag i lærerutdanningen eller i en bachelorgrad eller det kan benyttes som
videreutdanning. Studiet kvalifiserer for videre arbeid på masternivå.

Opptakskrav

Norsk (nordisk) årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer og individuell veiledning både i klasserom, på e-post og på nettbasert
læringsplattform (Fronter). Se for øvrig omtale under hvert enkelt emne.

Vurderingsformer

To individuelle semesteroppgaver, én i språk og én i litteratur. Den ene oppgaven skal skrives på
bokmål og den andre på nynorsk. Hver av oppgavene skal ha et omfang på 12 - 15 sider.
En muntlig eksamen i språk og en i litteratur.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter

Internasjonalisering

Etter nærmere avtale.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet omfatter 2 emner, språk og litteratur, à 15 studiepoeng, som til sammen utgjør 30 studiepoeng.
Semesteroppgavene knyttes til fordypningsemnene etter avtale med faglærer.  
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Påbygningsstudier i nordisk 

Emner

 Studiepoeng År 1

Språk

 15 studiepoeng  Høst

Litteratur

 15 studiepoeng  Høst

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/39905
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/39906
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Emneoversikt

2NO44-1 Språk

Emnekode: 2NO44-1

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

 En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskaper:

Kandidaten

har utdypende kunnskaper om ett eller flere avgrensede felt/tema i språkvitenskapen

Ferdigheter:

Kandidaten

har ferdigheter i å kunne arbeide analytisk og vitenskapelig med stoff fra spesialfeltet

Generell kompetanse:

Kandidaten

har generell kompetanse i å kunne arbeide vitenskapelig med språklige tema.

Innhold

Studenten velger selv (i samråd med faglærer/-ne) ett eller flere avgrensede språkvitenskapelige
felt/tema som de ønsker å fordype seg i.
Fordypninga vil typisk bygge på ett av hovedområdene fra grunnstudiet, dvs fonologi, morfologi,
syntaks, semantikk, pragmatikk, språkhistorie, dialektologi, sosiolingvistikk eller nabospråk;
eventuelt en kombinasjon av flere emner, og gjerne med et perspektiv på enten fagdidaktikk eller
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digital kommunikasjon dersom man ønsker å gå videre med én av mastergradene i norsk
(nordisk) som Høgskolen i Hedmark tilbyr.
Det vil vanligvis bli gitt undervisning i bare ett eller to felt/tema, men studenter som velger å
fordype seg i et felt/tema som det ikke blir undervist i vil få individuell veiledning.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og individuell veiledning både i klasserom, på e-post og på den nettbasert
læringsplattformen Fronter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Godkjent pensumliste.

Vurderingsordning

Individuell semesteroppgave (12 - 15 sider) som teller 50% av samlet karakter i emnet
Individuell muntlig eksaminasjon som teller 50% av samlet karakter i emnet

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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2NO44-2 Litteratur

Emnekode: 2NO44-2

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

har oversikt over hoveddrag i den litteraturteoretiske utviklingen i nyere tid og fordypet innsikt i
ett avgrenset emne innen fagområdet

Innhold

 Studiet består av to deler:

En fellesdel med undervisning i moderne litteraturteori
En fordypningsdel. Her vil valgemner det gis undervisning i, variere fra år til år. Aktuelle
valgemner kan være sjangerstudium, forfatterskapsstudium, temastudium, barne- og
ungdomslitteratur, regional litteratur, litteraturdidaktikk, litteratur og medier m.fl.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og individuell veiledning både i klasserom, på e-post og på nettbasert
læringsplattform (Fronter).

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Godkjent pensumliste.

  

Vurderingsordning
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Individuell semesteroppgave (12 - 15 sider) som teller 50% av samlet karakter i emnet
Individuell muntlig eksaminasjon som teller 50% av samlet karakter i emnet

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap


