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Studieplan 2022/2023

Norsk 2 for 8.-13. trinn

Studiepoeng: 30

Studiets nivå og organisering

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert
som et samlings-og nettbasert studium over to semestre med inntil tre samlinger per
semester. Høgskolens læringsplattform brukes i undervisningen.

Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og bygger på Norsk 1 eller
annen utdanning på grunnivå i norsk (nordisk) som tilsvarer 30 studiepoeng i faget. 
Norsk 2 utdyper studentenes kunnskaper om språk og litteratur i et samfunnsmessig,
historisk, fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv med vekt på videregående opplæring.

Læringsutbytte

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

Kunnskap

Kandidaten

har kunnskap om sentrale litterære epoker og et bredt utvalg av forfattere
fra vikingetida til i dag
har bred kunnskap om språkhistorie og språkvariasjon
viser fortrolighet med begreper og framgangsmåter ved analyse og litterære
tekster og språklig variasjon i et historisk perspektiv
har kunnskap om språk- og litteraturdidaktisk forskning knyttet til morsmålfagets
utvikling over tid

Ferdigheter



2 / 12

Kandidaten

kan anvende faglig kunnskap kritisk og selvstendig, særlig det som gjelder den
diakrone dimensjonen i språk og litteratur
behersker grunnleggende standarder for akademisk skriving
kan reflektere over hvordan den historiske dimensjonen kommer til syne i
henholdsvis studiefaget og skolefaget

Generell kompetanse

Kandidaten

kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på fantasifulle og mangfoldige måter og
i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i
kan formidle og gi opplæring og veiledning i språk, litteratur og humanistisk
tenkemåte til elever, kolleger og allmennheten

Målgruppe

Studiet bygger på emnet Norsk 1 eller tilsvarende studium på 30 studiepoeng og retter
seg primært mot lærere som underviser på trinn 8 til 13.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Norsk 2 bygger videre på den grunnleggende kompetansen i Norsk 1 eller tilsvarende
studium på 30 studiepoeng. Til sammen gir det 60 studiepoeng og dermed
undervisningskompetanse på ungdomsskolen og i videregående skole.

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og
minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og
språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen eller
videregående skole, samt minimum 30 studiepoeng i norsk fra allmennlærerutdanning
eller Norsk 1 (8-13). En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til
en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Arbeids- og undervisningsformer
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Studiet er samlings- og nettbasert med inntil tre samlinger a to dager i semesteret.
Arbeidsmåtene veksler mellom forelesninger på samlinger og på video, seminarer og
nettseminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens
læringsplattform. Individuelle arbeidskrav, gruppeoppgaver og nettseminarer består av
faglige, fagdidaktiske og praksisnære oppgaver. Arbeidskravene omfatter oppgaver
relatert til pedagogisk bruk av relevante digitale verktøy og kunnskapsdeling i eget
kollegium.

Vurderingsformer

Skriftlig individuell eksamen på begge målformer

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere fra et forskningsaktivt miljø.

Internasjonalisering

Ikke relevant for dette studiet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går på deltid og er samlings- og  nettbasert med inntil tre samlinger per
semester. Studiet omfatter to emner, begge på 15 studiepoeng:

Litteratur og historie
Språk og samfunn

Se nærmere informasjon om oppbygning og innhold i emnebeskrivelsene.

Kull
2021
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Emnetabell
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
29NOR2813-1 Litteratur og historie 15 O 15  
29NOR2813-2 Språk og samfunn 15 O   15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk 0 O    

Sum: 15 15

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/184970/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/184969/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/185692/language/nor-NO
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Emneoversikt

29NOR2813-1 Litteratur og historie

Emnekode: 29NOR2813-1

Studiepoeng: 15

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Norsk 1 eller tilsvarende studier på 30 studiepoeng.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

har kunnskap om et bredt utvalg litterære tekster ut fra et historisk perspektiv
har kunnskap om litteraturhistorisk periodisering og problemstillinger knyttet til
litteraturfagets tradisjoner og egenart
kjenner til litteraturdidaktisk forskning, for eksempel knyttet til ulike historiske
tilnærmingsmåter til litteraturarbeidet i skolen
har kunnskap om relevante digitale verktøy
har kunnskap om litteraturens rolle i gjeldende læreplanverk



6 / 12

Ferdigheter

Kandidaten

kan skrive akademisk på både bokmål og nynorsk
kan analysere og tolke litterære tekster formelt og tematisk, samt plassere dem i en
litteratur- og kulturhistorisk sammenheng
kan anvende digitale ressurser i arbeidet med litterære tekster
kan undervise i litterære emner i tråd med gjeldende læreplanverk

Generell kompetanse

Kandidaten

kan drøfte og formidle sentralt fagstoff
viser tekstanalytisk kompetanse og evne til å uttrykke seg faglig
kan reflektere over hvordan emnets kunnskaper og ferdigheter kan brukes i arbeid
med litteratur i skolen og i samsvar med gjeldende læreplanverk
kan reflektere over hva den digitale utviklingen betyr for fagets innhold og
arbeidsmetoder

 

Innhold

Studium av særtrekk ved ulike litteraturhistoriske epoker
Studium av et variert utvalg litterære tekster fra middelalderen til i dag
Betraktning av tekstene i deres litteratur- og kulturhistoriske kontekst
Videreføring av arbeidet med sjanger og praktisk analyse
Refleksjon over ulike historiske oppfatninger av og tilnærminger til litteratur i og
utenfor skolen

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert med inntil tre samlinger i semesteret. Arbeidsmåtene
veksler mellom forelesninger på samlinger, nettseminarer, individuelt arbeid,
gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens læringsplattform. Individuelle arbeidskrav,
gruppeoppgaver og nettseminarer består av faglige og fagdidaktiske oppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
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Deltagelse på alle samlingene. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse
registreres
Deltagelse på inntil tre nettseminarer
To individuelle arbeidskrav med problemstilling definert av faglærer
Ett individuelt arbeidskrav i form av refleksjonsnotat om utprøving av ny faglig
kunnskap/ferdighet

 

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen på begge målformer. Eksamen vurderes med
graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Godkjent ordbok.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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29NOR2813-2 Språk og samfunn

Emnekode: 29NOR2813-2

Studiepoeng: 15

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Norsk 1 eller tilsvarende studier på 30 studiepoeng

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

har kunnskap om norsk og nordiske språk ut fra et historisk og sammenliknende
perspektiv
har kunnskap om ytre norsk språkhistorie og språkpolitikk
kjenner til sammenliknende forskningsmetoder for å kunne arbeide med eldre
norsk og nordisk og moderne talemål (norrønt, dialektologi og sosiolingvistikk)
har kunnskap om bruk av relevante digitale verktøy i arbeidet med språklige emner
har kunnskap om forholdet mellom samfunnsrelaterte språklige emner som disiplin
og deres rolle i gjeldende læreplanverk

Ferdigheter

Kandidaten
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kan skrive akademisk på både nynorsk og bokmål
kan anvende språkhistorisk kunnskap og kunnskap om norske talemål i praktisk
tekstanalyse og undervisning
kan undervise i den norske språkhistorien og reflektere over skriftspråklige og
talespråklige utfordringer i det flerkulturelle samfunnet, kan reflektere over egen
faglig utvikling og fremme denne under veiledning
kan anvende digitale ressurser i undervisninga
kan undervise i samfunnsrelaterte språklige emner i tråd med gjeldende
læreplanverk

Generell kompetanse

Kandidaten

kan drøfte og formidle sentralt fagstoff
kan reflektere over hvordan emnets kunnskaper og ferdigheter kan brukes i
undervisning og i samsvar med gjeldende læreplanverk
kan reflektere over hva den digitale utviklingen betyr for fagets innhold og
arbeidsmetoder

 

Innhold

Tekster fra ulike språkhistoriske perioder fra urnordisk og norrønt til moderne tid
Tekster skrevet på ulike norske talemål og dansk og svensk
Normeringspolitikk og forholdet mellom nynorsk og bokmål, herunder forholdet
mellom tale og skrift
Nynorksdidaktikk og  andrespråksdidaktikk i et samfunnsperspektiv

 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og  nettbasert med inntil tre samlinger i semesteret. Arbeidsmåtene
veksler mellom forelesninger på samlinger, nettseminarer, individuelt arbeid,
gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens læringsplattform. Individuelle arbeidskrav,
gruppeoppgaver og nettseminarer består av faglige og fagdidaktiske oppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
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Deltagelse på alle samlingene. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse
registreres
Deltagelse på inntil tre nettseminarer
To individuelle arbeidskrav med problemstillinger definert av faglærer
Ett individuelt arbeidskrav i form av refleksjonsnotat om kunnskapsdeling i eget
kollegium

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen på begge målformer. Eksamen vurderes med
graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Godkjent ordbok.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk

Emnekode: KILDEKURS

Studiepoeng: 0

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Studenten 

har kjennskap til ulike kildetyper  
har kunnskap om ulike typer plagiat, inkludert selvplagiering 
har kunnskap om relevant kildebruk og referanseteknikk 

Ferdigheter 

Studenten 

kan vurdere ulike kilders troverdighet og relevans 
kan henvise til kilder og anvende relevant referanseteknikk 
kan beherske relevante oppslagsverk til kildehenvisninger 

Generell kompetanse 
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Studenten 

kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevant kildebruk i en skriftlig oppgave 
kan lage tydelig skille mellom egen og andres tekst i en skriftlig oppgave 

Innhold

Kilder og kildekritikk 

Referanseteknikk 
Akademisk redelighet og plagiatproblematikk 

Arbeids- og undervisningsformer

Læringssti som gjennomføres på læringsplattformen Canvas 

Kursvideoer i kilder og kildebruk

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Ingen 

Eksamen

Individuelt gjennomført læringssti på Canvas. 

Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk


