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Studieplan 2018/2019

Årsstudium i norsk

Studiepoeng: 60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og tas på heltid over ett år.

Bakgrunn for studiet

* 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

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

har innsikt i et bredt utvalg av forfattere og litterære sjangrer
har kunnskap om litteraturhistorie og litteraturkritikk
har god beherskelse av begreper og framgangsmåter ved språklig og litterær
analyse og tolkning
har bred kunnskap om språk som system, språkutvikling og språkhistorie
har god innsikt i språkbruk og forholdet mellom språk og samfunn

Ferdigheter

Kandidaten
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kan reflektere over språk og litteratur på en analytisk og tolkende måte
har god uttrykksevne både skriftlig og muntlig
kan skrive informerte, velformulerte og velstrukturerte fagtekster
kan innhente faglig informasjon og vurdere den kritisk og selvstendig
kan trenge inn i og drøfte ulike teoridannelser, perspektiver og problemstillinger
knyttet til språk, tekst, samfunn, vitenskap og tenkning

Generell kompetanse

Kandidaten

har personlig og akademisk dannelse i form av en både empatisk og kritisk
holdning til og forvaltning av kunnskaper og ferdigheter i humanistiske fag
kan formidle og gi opplæring og veiledning i språk, litteratur og humanistisk
tenkemåte til elever, studenter, allmennheten og fagmiljøet
har global dannelse i form av en kunnskapssøkende og kritisk holdning til både
fortidige og samtidige kulturdannelser og kulturuttrykk som en ikke i
utgangspunktet er fortrolig med
kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på fantasifulle og mangfoldige måter og
i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i

Målgruppe

Studiet er innrettet både mot dem som ønsker å ta et enkeltstående studium, på dem
som ønsker å ta norsk (nordisk) som en del av en bachelorgrad og på dem som tar norsk
som del av en integrert lektorutdanning ved Høgskolen i Innlandet. Studiet retter seg
mot så vel lokale søkere som søkere fra hele landet. Bokmål og nynorsk er likestilt på
studiet. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

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 studiet Norsk fordypning (30 studiepoeng),
og dermed få til sammen 90 studiepoeng i norsk. 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. Studiet kan også tas som etter- og videreutdanning og som en
del av en integrert lektorutdanning.
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Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent
realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg,
nettseminarer og annet arbeid på den nettbaserte studiestøttesystemet som Høgskolen
bruker.

Vurderingsformer

Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og/eller i gruppe i hvert av de fire emnene.
Vurdering av oppgavene er godkjent/ikke godkjent. De obligatoriske arbeidskravene i
hvert emne må være bestått før en kan framstille seg til eksamen i emnet. Se
emnebeskrivelse og semesterplanen.

Eksamen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A - F, der E er laveste ståkarakter.
Det gis én karakter i hvert emne som teller 25% av den endelige karakteren.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av forskningskompetente lærere og foregår i tilknytning til et aktivt
forskningsmiljø.

Internasjonalisering

Studiet av norsk språk og litteratur omfatter også forholdet til språk, litteratur og kultur i
andre land både i og utenfor Norden. Internasjonalt hører Årsstudium i norsk til det som
kalles Scandinavian Studies som tilbys ved universiteter og høgskoler over hele verden.
Årsstudium i norsk har jevnlig studenter fra andre land som tar hele eller deler av
årsstudiet som en integrert del av sin utdanning innenfor Scandinavian Studies i sitt
hjemland.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet tilbys på Campus Hamar. Det omfatter fire emner, to språklige og to litterære à
15 studiepoeng som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Hvert semester undervises det i
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to emner, ett språklig og ett litterært emne. Det nettbaserte studiestøttesystemet
Fronter benyttes i undervisningen.

Kull
2018

Emnetabell
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  Høst Vår
2NO35-1 Språk- og tekststrukturer 15 O 15  
2NO35-2 Litteratur og sjanger 15 O 15  
2NO35-3 Språk og samfunn 15 O   15
2NO35-4 Litteratur og historie 15 O   15

Sum: 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/117590/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/117589/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/117591/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/117588/language/nor-NO
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Emneoversikt

2NO35-1 Språk- og tekststrukturer

Emnekode: 2NO35-1

Studiepoeng: 15

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

har kunnskap om lyder og lydsystem, ulike former for ord-, setnings- og
tekstanalyse og fagbegreper.

Ferdigheter:

Kandidaten
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har ferdigheter i transkribering av muntlig språk, ordanalyse, form- og
funksjonsanalyse og tekstanalyse.

Generell kompetanse:

Kandidaten

har et analytisk perspektiv på språk og tekster som kan brukes i videre studier og i
arbeidslivet. 

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.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid
på den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i
emnet (se semesterplanen).

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F. der E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2NO35-2 Litteratur og sjanger

Emnekode: 2NO35-2

Studiepoeng: 15

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

har kunnskap om ulike sjangrer og teksttyper
har god forståelse for litterære tekster fra ulike epoker
har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innenfor det
litterære feltet

Ferdigheter:

Kandidaten

har god uttrykksevne både skriftlig og muntlig
kan anvende litteraturteoretisk kunnskap i praktisk tekstanalyse
kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning
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Generell kompetanse:

Kandidaten

kan drøfte og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i andre sammenhenger og situasjoner
enn opplæringen foregikk i 

Innhold

Litteraturteori
Sjangerteori
Analyse og tolkning
Studium av et utvalg litterære tekster i ulike sjangrer som sakprosa, romaner,
noveller, drama, lyrikk og korttekster
Praktisk arbeid med tekstanalyse basert på det teoretisk-metodiske stoffet
Studere de enkelte tekstene både i og for seg, i forbindelse med andre tekster og i
en større kulturell sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid
på den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i
emnet (se semesterplanen). 

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2NO35-3 Språk og samfunn

Emnekode: 2NO35-3

Studiepoeng: 15

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

har kunnskap om norsk og nordisk språkhistorie og språkpolitikk, norske dialekter,
varieteter og tospråklighet, de nordiske nabospråkene og praktisk språkbruk

Ferdigheter:

Kandidaten

har ferdigheter i analyse eller kommentering av språklige fenomen i historiske
tekster (norrønt og mellomnorsk), talemålsprøver og tekster på dansk og svensk

Generell kompetanse:

Kandidaten
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har generell kompetanse i å kunne vurdere tekster og språkbruk ut fra et historisk,
sosiologisk/sosiolingvistisk og politisk perspektiv

Innhold

Den eldre språkhistorien ser på utviklingen av moderne norsk ut fra et fellesnordisk
utgangspunkt og konsolideringen av et gammalnorsk/gammalislandsk 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.
Kunnskap om nabospråkene skal gi en større forståelse av det skandinaviske
språkfellesskapet.
Praktisk språkbruk har et fokus på skriftspråk, gjerne med et kontrastivt perspektiv
på bokmål og nynorsk.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid
på den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i
emnet (se semesterplan).

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2NO35-4 Litteratur og historie

Emnekode: 2NO35-4

Studiepoeng: 15

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

kan anlegge et historisk perspektiv på et bredt utvalg av litterære tekster
har kunnskap om litteraturhistorisk periodisering og problemstillinger knyttet til
litteraturfagets tradisjoner og egenart

Ferdigheter:

Kandidaten

har videreutviklet sin uttrykksevne både skriftlig og muntlig
kan anvende litteraturteoretiske begreper og litteraturhistoriske perspektiver i
praktisk tekstanalyse
kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning
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Generell kompetanse:

Kandidaten

kan drøfte og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i andre sammenhenger og situasjoner
enn opplæringen foregikk i 

Innhold

Et studium av et variert utvalg litterære tekster fra middelalderen til i dag.
Betraktning av tekstene i lys av den tiden de ble til og i en mer overordnet
litteraturhistorisk sammenheng.
Refleksjon over ulike historiske oppfatninger av og tilnærminger til litteratur.
Videreføring av arbeidet med sjanger og praktisk analyse fra emnet Litteratur og
sjanger. 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid
på den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i
emnet (se semesterplan).

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk


