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Studieplan 2015/2016

Norsk fordypning

Studiepoeng: 30

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på
10 studiepoeng, til sammen 30 studiepoeng.

Innledning

Studiet gir fordypning i norsk (nordisk). Slik kompetanse i språk og litteratur får en bruk
for i arbeid i skolen, innenfor media og i journalistisk virksomhet, i biblioteks- og
forlagsarbeid og i kultur- og samfunnsliv for øvrig, kort sagt overalt der en jobber med
tekst og kultur i en eller annen form.

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. Studiet inneholder en fordypningsoppgave knyttet til enten språk eller
litteratur eller begge deler.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten 

har spesialisert kunnskap på utvalgte områder av litteraturvitenskapen og
språkvitenskapen
har bred kunnskap om emnet for fordypningsoppgaven
har kunnskap om vitenskapsteoretiske problemstillinger i språk og litteratur
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 Ferdigheter:

Kandidaten

har gode ferdigheter i å kunne arbeide analytisk og vitenskapelig med språk og
litteratur
viser høy kompetanse innenfor utvalgte områder av litteraturvitenskap og
språkvitenskap
kan på selvstendig grunnlag finne fram til, vurdere og anvende aktuell faglitteratur
viser god skriftlig og muntlig framstillingsevne og behersker bokmål og nynorsk
behersker korrekt bruk av kilder

Generell kompetanse:

Kandidaten

er istand til å arbeide kritisk, selvstendig, ansvarlig og vitenskapelig med litterære
og språklige tema
kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i faget
kan presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike sammenhenger
har forskningsetisk bevissthet

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, ikke minst
lærere som ønsker "påfyll". 

Kompetanse

Studiet er på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. En bachelorgrad gir
grunnlag for videre studier på masternivå. relevante mastergrader er master i kultur- og
språkfagenes didaktikk og Master i digital kommunikasjon og kultur som tilbys ved
Høgskolen i hedmark. Høgskolen tilbyr også et Ph.D.-program i profesjonsrettede
læringsutdanningsfag, hvor norskfaget utgjør et av fire kjerneområder.

 

Opptakskrav

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

Skriftlige individuelle eksamenere. Se emnebeskrivelsene.

Internasjonalisering

Ikke aktuelt i dette studiet

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet omfatter 3 emner; litteratur på 10 studiepoeng, språk på 10 studiepoeng og
fordypningsoppgave på 10 studiepoeng, til sammen 30 studiepoeng.
Fordypningsoppgaven tas i tilknytning til enten litteraturemnet eller språkemnet,
eventuelt i tilknytning til begge emner.

Fordypning i norsk
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  Høst
2NO44-5 Norsk fordypning: Språk 10 O 10
2NO44-4 Norsk fordypning: Litteratur 10 O 10
2NO44-6 Fordypningsoppgave 10 O 10

Sum: 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/131147/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/131148/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/131150/language/nor-NO
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Emneoversikt

2NO44-5 Norsk fordypning: Språk

Emnekode: 2NO44-5

Studiepoeng: 10

Semester
Høst

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskaper

Kandidaten

har spesialiserte kunnskaper i utvalgte deler av språkvitenskapen
har bred kjennskap til språkvitenskapelig faglitteratur 

Ferdigheter

Kandidaten
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har gode ferdigheter i å kunne arbeide analytisk og vitenskapelig med språk
kan oppvise høy kompetanse innenfor nærmere definerte områder av
språkvitenskapen 
kan arbeide med språk i et diakront såvel som et synkront perspektiv
kan finne og anvende relevant sekundærlitteratur og/eller teori som kan belyse
utvalgte deler av språkemnet
har god evne til skriftlig og muntlig framstilling og behersker korrekt bruk av kilder
behersker både bokmål og nynorsk

Generell kompetanse

Kandidaten

er i stand til å arbeide kritisk, selvstendig og vitenskapelig med språklige tema
kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i faget
kan presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike sammenhenger

Innhold

Det vil vanligvis bli gitt undervisning i ett eller to fagområder/tema. Undervisningen vil
typisk bygge på ett av hovedområdene fra grunnivået, dvs fonologi, morfologi, syntaks,
semantikk, pragmatikk, språkhistorie, dialektologi, sosiolingvistikk, nabospråk, norsk
som andrespråk, språkdidaktikk og digital kommunikasjon, eventuelt en kombinasjon av
flere emner.

Organisering og arbeidsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Ett skriftlig individuelt arbeidskrav.

Vurderingsordning

4-timers individuell skoleeksamen. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer
fra A-F der E er laveste ståkarakter.
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Ansvarlig avdeling
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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2NO44-4 Norsk fordypning: Litteratur

Emnekode: 2NO44-4

Studiepoeng: 10

Semester
Høst

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet: 

Kunnskaper

Kandidaten

har spesialisert kunnskap på utvalgte områder av litteraturstudiet
har bred kjennskap til og kan gå i dialog med relevant faglitteratur 

Ferdigheter 

Kandidaten

viser høy kompetanse innenfor utvalgte områder av litteraturvitenskapen
kan finne og anvende relevant sekundærlitteratur og/eller teori som kan belyse
utvalgte deler av emnet
viser god skriftlig og muntlig framstillingsevne og behersker korrekt bruk av kilder
behersker både bokmål og nynorsk
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Generell kompetanse

Kandidaten

er i stand til å arbeide kritisk, selvstendig, ansvarlig og vitenskapelig med
litteraturfaget
kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i litteraturfaget
kan presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike sammenhenger

Innhold

Tema/fagområder det blir gitt undervisning i, kan variere fra år til år. Aktuelle emner kan
være sjangerstudium, forfatterskapsstudium, temastudium, barne- og
ungdomslitteratur, regional litteratur, litteraturdidaktikk og litteratur og medier.

Organisering og arbeidsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Ett skriftlig individuelt arbeidskrav.

Vurderingsordning

4-timers individuell skoleeksamen. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer
fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig avdeling
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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2NO44-6 Fordypningsoppgave

Emnekode: 2NO44-6

Studiepoeng: 10

Semester
Høst

Språk
Norsk

Forkunnskaper
Ingen spesialle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskaper

Kandidaten

har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger i språk og
litteratur
har bred kunnskap om emnet for fordypningsoppgaven 

Ferdigheter

Kandidaten

kan anvende vitenskapsteoretisk kunnskap i språk og litteratur i utformingen av
fordypningsoppgaven
kan på selvstendig grunnlag finne fram til og vurdere aktuell faglitteratur
har forskningsetisk bevissthet og behersker korrekt bruk av kilder
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Generell kompetanse

Kandidaten

er i stand til å arbeide kritisk, selvstendig, ansvarlig og vitenskapelig med
norskfaget
kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i norskfaget
kan presentere og formidle norskfaglige problemstillinger i ulike sammenhenger

Innhold

En fellesdel med undervisning i vitenskapsteori og metode i tilknytning til moderne
språk- og litteraturteori
Individuelt arbeid med en selvvalgt fordypningsoppgave i tilknytning til
språkemnet og/eller litteraturemnet på mellomnivå. Kandidatene skal formulere og
besvare en problemstilling fortrinnsvis knyttet til det språkemnet og/eller
litteraturemnet det gis undervisning i på mellomnivået samme høst.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og individuell veiledning både i klasserom, på e-post og på den
nettbaserte læringsplattformen Fronter. Emnet består i hovedsak av studentens
selvstendige arbeid med fordypningsoppgaven under veiledning. Hver student vil få sin
egen veileder. Studenten skal levere inn utkast og få kommentarer av veileder til avtalte
tider. Omfanget på fordypningsoppgaven skal være mellom 7000 og 8000 ord (1,5
linjeavstand og 12 pkt fontstørrelse). Til fordypningsoppgaven hører et selvvalgt pensum
på ca 500 sider.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan
avlegge eksamen

Temaet for fordypningsoppgaven skal være godkjent av veileder.
Studenten skal ha levert inn utkast til fordypningsoppgaven og møte til
veiledning til avtalte tider.

Vurderingsordning

Fordypningsoppgaven vurderes med graderte karakterer fra A til F, der E er laveste
ståkarakter. Vurderingskriterier er blant annet problemstillingens relevans, forholdet
mellom teori, metode og materiale, faglig argumentasjon og den språklige
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framstillingsformen. 

Oppgaven skal leveres i to papireksemplarer og i en egen eksamensmappe i Fronter.

Ansvarlig avdeling
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap


