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Studieplan 2022/2023

Årsstudium i norsk språk og kultur

Studiepoeng: 60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning som går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Det er
bygd opp av fire emner som tilsvarer tre trinn. Trinn 3 består av to emner og går over to
semestre.

Studiet går på deltid.

Det kan søkes opptak til hvert trinn separat, men norskkunnskapene må dokumenteres.
Det er kun trinn 1 som ikke krever forkunnskaper i norsk.

Bakgrunn for studiet

Studiet er i første rekke beregnet på nybegynnere i norsk, men kan også søkes av
personer som har ferdigheter ut over begynnernivå. Trinn 3, som tilsvarer 3. og 4. emne,
er også godt egnet for studenter med andrespråksbakgrunn. Ved kursets slutt forventes
studentene å ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge et norskspråklig studium.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

har svært god kunnskap om norsk språkstruktur
er godt orientert om språkforhold i Norge
har god kunnskap om sentrale trekk ved norsk kultur og samfunnsliv

Ferdigheter
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Kandidaten

kan uttrykke seg klart muntlig
kan forstå talt norsk godt
kan lese og skrive norsk godt, inkludert fagtekster

Generell kompetanse

Kandidaten

har forutsetninger for å kunne gjennomføre studier der undervisning og
pensumlitteratur er på norsk
kan holde seg orientert om det som skjer i Norge og i verden ellers, gjennom
norskspråklige medier

Målgruppe

personer bosatt i Norge som ønsker å tilegne seg norskkunnskaper for å kvalifisere
seg for opptak til høyere utdanning og/eller arbeidsmarkedet
utvekslingsstudenter
studenter med andrespråksbakgrunn som ønsker å forbedre norskkunnskapene
sine (3. og 4. emne)
ansatte i høgskolesektoren med utenlandsk bakgrunn

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført og bestått studium vil dekke kravene om norskkunnskaper ved opptak til høyere
utdanning.

Opptakskrav og rangering

Det kreves generell studiekompetanse inklusive dokumenterte engelskkunnskaper, men
med unntak for norskkunnskaper.

Studentene må enten være EU/EØS-borgere, eller være bosatt i Norge fra før. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av gruppeundervisning, individuelt arbeid ved hjelp av et digitalt
norskkurs og aktivitet på en nettbasert læringsplattform. Det digitale verktøyet brukes
både som støtte i studentenes språklæring, men også i utviklingen av studentenes
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digitale kompetanse. Det aktuelle digitale verktøyet velges hvert år. Studiet er
arbeidsintensivt, og det legges stor vekt på studentenes egen skriftlige og muntlige
aktivitet.

Vurderingsformer

Hvert emne avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen. Det stilles krav til frammøte i
undervisningen og godkjente arbeidskrav for å gå opp til eksamen. Se nærmere
opplysninger under hvert enkelt emne.

Alle deleksamener i et emne må være bestått for at emnet skal vurderes som bestått. 

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

Forskningsbasert undervisning

Høgskolen i Innlandet har et stort og aktivt miljø som forsker på norsk som andrespråk.

Internasjonalisering

Studiet har et internasjonalt perspektiv i kraft av sammensetningen av studentgruppa.
Studiet rekrutterer studenter med ulik kulturell bakgrunn.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er bygd opp av 4 emner på 15 studiepoeng hver. Et fullført og bestått emne gir
adgang til neste emne i studiet. Emne 1 krever ingen forkunnskaper i norsk, og
undervises for det meste på engelsk. Emne 2 og oppover krever oppnådde
norskferdigheter. Emne 3 og 4 utgjør et trinn, men det kan i særskilte tilfeller søkes om
deltakelse kun på emne 4. Dette gjelder først og fremst studenter med
andrespråksbakgrunn som har behov for ekstra trening i skriving av fagtekster. Fokuset i
studiet er språkferdigheter tilpasset målgruppen, samt kultur- og samfunnskunnskap. Se
emnebeskrivelsene for detaljer. 

Kull
2021
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Emnetabell
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
NSKTRINN1 Norsk språk og kultur, trinn 1 15 O 15      
NSKTRINN2 Norsk språk og kultur, trinn 2 15 O   15    
NSKTRINN3-1 Norsk språk og kultur, trinn 3-1 15 O     15  
NSKTRINN3-2 Norsk språk og kultur, trinn 3-2 15 O        

Sum: 15 15 15 15

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/184663/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/184664/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/184665/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/184662/language/nor-NO
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Emneoversikt

NSKTRINN1 Norsk språk og kultur,
trinn 1

Emnekode: NSKTRINN1

Studiepoeng: 15

Semester
Høst

Språk
Norsk (engelsk ved behov)

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har grunnleggende kunnskap om norsk språkstruktur
har grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet

Ferdigheter
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Studenten

kan forstå muntlig norsk i enkle dagligdagse situasjoner
kan snakke noe norsk med en forståelig uttale
kan lese enkle tekster på norsk
kan skrive enkle tekster om seg selv og om temaer som blir tatt opp i
undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

kan delta i enkle samtaler
kan motta og formidle enkle beskjeder på skrevet norsk

Innhold

lesing av læreboktekster
skriving av enkle tekster om eget liv og om temaer i læreboka
arbeid med grunnleggende språkfunksjoner, slik som uttrykk for sosial kontakt,
utveksling av informasjon, uttrykk for følelser og vurderinger, handlingsregulering
og samtaleregulering
utvikling av et basisordforråd på norsk
arbeid med de grunnleggende strukturene i norsk grammatikk og med uttale

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av gruppeundervisning, individuelt arbeid ved hjelp av et digitalt
norskkurs, og aktivitet på læringsplattformen Canvas, samt veiledning i etterkant av
arbeidskravene. Gruppeundervisning på to timer gis to ganger i uka over 14 uker (til
sammen 56 timer). Emnet krever stor egen arbeidsinnsats. Det legges opp til digitalt
gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

3 skriftlige innleveringer – innlevert digitalt
3 muntlige innleveringer – innlevert digitalt
80% frammøte til undervisningen
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Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer som teller 60%
Parvis muntlig eksamen på ca 15 minutter som teller 40%

Eksamen gjennomføres på norsk. 

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
Det gis en samlet karakter til slutt og begge deleksamener må bestås for å få endelig
karakter i emnet

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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NSKTRINN2 Norsk språk og kultur,
trinn 2

Emnekode: NSKTRINN2

Studiepoeng: 15

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Bestått emne Norsk språk og kultur, trinn 1 eller tilsvarende, eller dokumenterte
norskferdigheter på A2-nivå.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har god kunnskap om hovedtrekkene i norsk grammatikk
har grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet og om norsk kultur

Ferdigheter

Studenten

kan forstå muntlig norsk i ulike dagligdagse situasjoner og om generelle emner
kan snakke norsk med en uttale som ikke forstyrrer kommunikasjonen
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kan lese enkle, autentiske tekster på norsk
kan skrive tekster om dagligdagse og aktuelle temaer

Generell kompetanse

Studenten

kan delta aktivt i samtaler om temaer som har vært tatt opp i undervisningen
kan delta i skriftspråklig kommunikasjon på norsk i sammenheng med studiet og
privat
kan tilegne seg kunnskap gjennom norskspråklige tekster

Innhold

lesing av læreboktekster og autentiske tekster
skriving av tekster i ulike sjangre
samtale om tekster studentene leser og skriver
arbeid med grunnleggende språkfunksjoner, slik som uttrykk for sosial kontakt,
utveksling av informasjon, uttrykk for følelser og vurderinger, handlingsregulering
og samtaleregulering
utvikling av et nødvendig basisordforråd på norsk
arbeid med de grunnleggende strukturene i norsk språk og med uttale
øving av nettbasert kommunikasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av gruppeundervisning, individuelt arbeid ved hjelp av et digitalt
norskkurs, og aktivitet på læringsplattformen Canvas, samt veiledning i etterkant av
arbeidskravene. Gruppeundervisning på to timer gis to ganger i uka over 14 uker (til
sammen 56 timer). Emnet krever stor egen arbeidsinnsats. Det legges opp til digitalt
gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

3 skriftlige innleveringer – innlevert digitalt
3 muntlige innleveringer – innlevert digitalt
80% frammøte til undervisningen

Eksamen
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Individuell skriftlig eksamen på 4 timer som teller 60%
Parvis muntlig eksamen på ca. 15 minutter som teller 40%

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
Det gis en samlet karakter til slutt og begge deleksamener må bestås for å få endelig
karakter i emnet

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen. 

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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NSKTRINN3-1 Norsk språk og kultur,
trinn 3-1

Emnekode: NSKTRINN3-1

Studiepoeng: 15

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Bestått emne Norsk språk og kultur, trinn 2 eller tilsvarende, eller dokumenterte
norskferdigheter på B1-nivå.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

har god kunnskap om norsk språkstruktur
har god kjennskap til norsk kultur og samfunnsliv

Ferdigheter

Studenten

har god forståelse av muntlig norsk, og kan delta aktivt og selvstendig i diskusjoner
over aktuelle samfunnstemaer 
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kan snakke norsk relativt flytende med funksjonell uttale
kan lese mer avanserte, autentiske tekster på norsk, inkludert skjønnlitterære
framstillinger og enkelte korte fagtekster
kan skrive tekster i ulike sjangre (refererende, beskrivende og argumenterende)

Generell kompetanse

Studenten

kan delta i studie- og arbeidsliv
kan delta skriftlig på aktuelle samfunnsarenaer

Innhold

lesing av mer krevende, autentiske tekster, inkludert fagtekster 
skriving av tekster om allmenne emner innenfor ulike sjangre
trening i å lytte til autentisk, avansert språkbruk, f.eks. radio- og TV-programmer
utvikling av et allment og akademisk ordforråd på norsk
trening i å bruke muntlig språk i samtaler og diskusjoner 
undervisning i norsk samfunnsliv, kultur og historie

Arbeids- og undervisningsformer

I hovedsak undervisning på Campus Hamar innenfor normal arbeidstid. Det kan
legges opp til noe digital undervisning, se undervisningsplan.
Digitale aktiviteter
Gruppearbeid
Veiledning på muntlige og skriftlige innleveringer
Individuelt arbeid med lærebøker og autentiske tekster
Emnet krever stor egen arbeidsinnsats

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Inntil 3 skriftlige innleveringer
2 muntlige innleveringer
1 muntlig presentasjon
80% frammøte til undervisningen

Eksamen
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Individuell skriftlig eksamen på 6 timer som teller 60%
Individuell muntlig eksamen på ca. 20 minutter som teller 40%

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
Det gis en samlet karakter til slutt og begge deleksamener må bestås for å få endelig
karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen. 

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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NSKTRINN3-2 Norsk språk og kultur,
trinn 3-2

Emnekode: NSKTRINN3-2

Studiepoeng: 15

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Bestått emne Norsk språk og kultur, trinn 3-1. For andrespråksstudenter er opptak på
andre norskspråklige studieretninger ved HINN tilstrekkelig kvalifikasjonsgrunnlag.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har meget god kunnskap om norsk språkstruktur
er godt orientert om norske språkforhold
er godt orientert om det norske samfunnet, norsk kultur og norsk historie

Ferdigheter

Studenten

har meget god forståelse av muntlig norsk, også monologiske framstillinger, f.eks.
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forelesninger
kan delta aktivt og selvstendig i diskusjoner innen og utenfor eget fagområde
kan lese mer avanserte tekster på norsk, også faglige framstillinger på
universitetsnivå
kan forstå og gjøre rede for struktur og innhold i autentiske fagtekster og selv
kunne skrive tekster som oppfyller kravene til fagtekster

Generell kompetanse

Studenten

kan delta i studie- og arbeidsliv med utbytte
kan fungere skriftlig og muntlig i det norske samfunnet

Innhold

lesing av krevende fagtekster, både innen og utenfor eget fagområde
skriving av tekster om allmenne og faglige emner
trening i å lytte til dialogisk og monologisk språkbruk
videreutvikling av et akademisk og fagspesifikt ordforråd på norsk
trening i å bruke muntlig språk i seminarer, fagdiskusjoner og presentasjoner
undervisning i norsk samfunnsliv, kultur og historie

Arbeids- og undervisningsformer

I hovedsak undervisning på Campus Hamar innenfor normal arbeidstid. Det kan
legges opp til noe digital undervisning, se undervisningsplan.
Gruppearbeid
Digitale aktiviteter
Veiledning på muntlige og skriftlige innleveringer
Individuelt arbeid med lærebøker og autentiske fagtekster
Emnet krever stor egen arbeidsinnsats

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Inntil 3 skriftlige innleveringer
2 muntlige innleveringer
80% frammøte til undervisningen
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Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 6 timer som teller 60%
Individuell muntlig eksamen på ca. 20 minutter som teller 40%

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
Det gis en samlet karakter til slutt og begge deleksamener må bestås for å få endelig
karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk


