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Studieplan - KOMPiS Andrespråkspedagogikk 1 (1.-10.
trinn)
Rediger

Studieprogram NTNU

6-3-Gradnavn

Enheter NTNU

KOMPiSANDSPRPED1_1-10

Studietilbudet
gir ingen grad

SU-ILU

3-1-Opprettet

3-Godkjent

Gjelder studieår

18.01.2019

2019/2020

Varighet, omfang og nivå
6-2-Organisering: deltidsstudium
6-2-Samlingsbasert: ja
6-2-Omfang (sp): 30,0
6-3-Omfang (år):
6-4-Arbeidsbelastning: 20-21 timer per uke
6-5-NKR-nivå: 1. syklus

Opptakskrav
2-1-Opptaksform: Lokalt opptak
2-2-Politiattest: Nei
Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Studenten må kunne dokumentere
norskkunnskaper med godkjent bergenstest eller tilsvarende.

Innledning
Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for lærere på barne- og ungdomstrinnet. Målet med studiet er å styrke
læreres kompetanse om flerspråklighet og norsk som andrespråk, og om hvordan en kan legge til rette for god
opplæring for flerspråklige elever i norsk skole. Et viktig mål er at lærerne skal bli faglige ressurser på egen skole.

Læringsutbytte
En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om flerspråklig utvikling, kompetanse og praksis
• har kunnskap om betydninga av flerkulturell forståelse i skolen
• har kunnskap om lovverk, rettigheter og læreplaner for minoritetsspråklige elever i norsk skole
• har kunnskap om hva som kjennetegner utvikling av hverdagsspråk og skolespråk
• har kunnskap om ord- og begrepsinnlæring
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• har kunnskap om hvordan tilegnelse av andrespråk skiller seg fra tilegnelsen av førstespråk, og om
mellomspråk som fenomen
• har kunnskap om språktrekk i ulike språkgrupper, herunder noen sentrale minoritetsspråk i Norge
• har kunnskap om norsk språkstruktur
• har kunnskap om språklig bevissthet
• har kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving for minoritetsspråklige elever

Ferdigheter
Studenten
• kan ivareta, styrke og dra veksler på flerspråklige elevers samla språkkompetanse
• kan veilede elever i utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk
• kan legge til rette for arbeid med ordforråd og begrepsinnlæring
• kan legge til rette for arbeid med språklig bevissthet
• kan legge til rette for tilpassa begynneropplæring i lesing og skriving for minoritetsspråklige elever

Generell kompetanse
Læringsmål - tillegg

Oppbygging av studiet
Andrespråkspedagogikk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det er tre samlinger
på 2-3 dager i Trondheim hvert semester.

Læringsformer
Studiet er samlingsbasert med tre samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger,
seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert
dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon,
kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Vurderingsformer
Hjemmeeksamen i høstemesteret.
Semesteroppgave i vårsemesteret.

Internasjonalisering
Entreprenørskap, innovasjon og nytenkning
Yrkesmuligheter
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Videre studier
Praksisstudier
13-1-Praksis: Nei

Krav om skikkethet
14-2-Skikkehetsvurdering: Nei

Spesielle krav og betingelser
Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk
kunnskap i eget klasserom.

Andre relevante opplysninger
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.
Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.
NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere
personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Overgangsordninger

Ekskursjoner
Frister og valg
Masteroppgave

Emnetilbud
Rediger Semester_rullerende

Emnekode

Emnenavn

Vektingstall

Vekttype

Høst 2019

LVUT8119

Andrespråkspedagogikk
1 (1-10) emne 1 KFK

15

SP

Vår 2020

LVUT8120

Andrespråkspedagogikk
1 (1-10) emne 2 KFK

15

SP
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