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6-3-Gradnavn

Enheter NTNU
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Studietilbudet
gir ingen grad

HF-ISL

3-1-Opprettet

3-Godkjent

Gjelder studieår

18.01.2019

2019/2020

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet

Varighet, omfang og nivå
6-2-Organisering: deltidsstudium
6-2-Samlingsbasert: nei
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
Opptakskrav er dokumentert generell studiekompetanse.

Innledning
Studiet tar for seg sentrale tema innen språk, litteratur og kultur og formidling av ulike tema i engelskfaget. Språk vies
særlig oppmerksomhet, med fokus på språkstrukturer i engelsk og tilegnelse av språk på den ene siden, og det
engelske språkets utbredelse og anvendelse i et globalt perspektiv på den andre. Videre fokuseres det på ulike
tverrfaglige problemstillinger, med særlig vekt på litteraturens og kulturens rolle i formidling av engelskfaget.
Studiet retter seg primært mot dem som underviser i eller ønsker å undervise i engelsk på trinn 8 til 13 og som har
færre enn 60 studiepoeng i faget, men er også åpent og relevant for andre.
Refleksjon over egen læring er en også en viktig del av studiet. Vurderingsarbeidet i studiet skal gi deltakerne
modeller for eget arbeid med elever.

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

Kunnskap
Kandidaten har
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• kunnskap om grunnleggende prinsipper for språktilegnelse og teoretiske beskrivelser av strukturer og mønstre
i engelsk språk
• kunnskap om det engelske språkets geografiske og kulturelle utbredelse og variasjon
• kunnskap om og kritisk forståelse av utvalgte tverrfaglige tema eller problemstillinger
• kunnskap om ulike tilnærminger til arbeid med litteratur og kultur i formidling
• kjennskap til ulike måter å velge ut og formidle engelsk språk, litteratur og kultur i en læringssituasjon

Ferdigheter
Kandidaten kan
• finne, evaluere, bruke og referere til kildemateriale i sin faglige argumentasjon
• holde seg faglig oppdatert og tilegne seg ny faglig kunnskap innen ulike fagområder i engelskfaget
• identifisere, analysere og beskrive språklige trekk og mønstre i engelsk
• anvende kunnskap fra ulike deler av engelskfaget til å utvikle elevers språkferdigheter og kunnskap innenfor
engelskfaget
• identifisere, analysere og beskrive tverrfaglige koblinger mellom engelskspråklige samfunn og litterære tekster
og/eller språklige forhold fra disse kulturene
• anvende litteratur og kulturkunnskap til å bidra til elevers dybdekunnskap om og forståelse for engelsk
• uttrykke seg sikkert og godt på engelsk, både muntlig og skriftlig, tilpasset sammenheng og tema

Generell kompetanse
Kandidaten
• viser innsikt i metodiske og teoretiske tilnærminger innen engelsk litteraturvitenskap, kulturkunnskap,
språkvitenskap og språktilegnelse
• kan selvstendig formidle og velge ulike metoder og innfallsvinkler i undervisning i engelskfaget
• kan bidra til å utvikle elevers innsikt i egen språkkompetanse

Læringsmål - tillegg

Oppbygging av studiet
Engelsk Take Credit 2 bygger videre på det disiplinfaglige og didaktiske fundamentet fra Engelsk Take Credit 1.
Studiet er et samarbeid mellom Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
Følgende fag inngår i studiet:
1 høst: ENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelse (7,5 SP) og ENG6024 Litteratur og kultur i klasserommet (7,5)
2 vår: ENG6022 Tverrfaglig emne (7,5 SP) og ENG6023 Global engelsk (7,5)

Læringsformer
Alle emnene er nettbaserte med skriftlig materiale og videoforelesninger. Læringsformer og aktiviteter varierer fra
emne til emne, og omfatter ulike skriftlige oppgaver (blogg, essay, kortsvarsoppgaver), muntlige presentasjoner (i
nettmøter og i form av videopresentasjoner) samt selvrettende flervalgstester. Studentene får øvelse i å bruke ulike
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digitale verktøy i forbindelse med læringsaktivitetene Det tilrettelegges for samarbeid og deling i virtuelle møterom
og ulike skriftlige fora. Underveis i studiet gis muntlige og skriftlige tilbakemeldinger og veiledning.

Vurderingsformer
ENG6020 har skriftlig skoleeksamen, mens alle de andre emnene har hjemmeeksamen på tre dager.

Internasjonalisering
Programmet er en videreutdanning av begrenset omfang og utveksling internasjonalt er ikke aktuelt i studieløpet.
Enkelte semestre vil det kunne være mulighet for kortere ekskursjoner til universitetssenteret i York.

Entreprenørskap, innovasjon og nytenkning
Gjennom studiet får kandidatene styrket sin endrings- og utviklingskompetanse som kan bidra til nye måter å tenke
innhold og formidling i faget.

Yrkesmuligheter
Studiet retter seg i første rekke mot dem som ønsker undervisningskompetanse i engelsk (lærere som allerede
underviser i skolen og andre som ser for seg undervisning i engelsk som et mulig yrkesvalg), men er også åpent og
relevant for andre. Studiet gir undervisningskompetanse i engelsk der kravet er 30 studiepoeng, men studiet er rettet
mot trinn 8 til 13. Engelsk Take Credit 1 gir sammen med Engelsk Take Credit 2 60 studiepoeng i engelsk, noe som
oppfyller kompetansekravet på 60 studiepoeng for undervisning i engelsk på 8. til 13. trinn.

Videre studier
Ikke aktuelt.

Praksisstudier
13-1-Praksis: Nei
Ikke aktuelt.

Krav om skikkethet
14-2-Skikkehetsvurdering: Nei
Programmet har ikke krav om skikketshetsvurdering.

Spesielle krav og betingelser
Studiet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger. Studenter må ha tilgang til oppdatert datamaskin samt god
internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon samt webkamera til nettmøter og video-opptak.

Andre relevante opplysninger
Engelsk Take Credit 1 gir sammen med Engelsk Take Credit 2 60 studiepoeng i engelsk, og oppfyller
kompetansekravet på 60 studiepoeng for undervisning i engelsk på 8. – 13. trinn.

Overgangsordninger
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Ekskursjoner
Engelsk Take Credit 1 gir sammen med Engelsk Take Credit 2 60 studiepoeng i engelsk, og oppfyller
kompetansekravet på 60 studiepoeng for undervisning i engelsk på 8. – 13. trinn.

Frister og valg
Masteroppgave

Emnetilbud
Rediger Emnekode

Emnenavn

Vektingstall

Vekttype

Merknad_emnetilbud

Semester_plan : 1. semester (høst) (2)
ENG6020

Språkvitenskap og språktilegnelse

7,5

SP

ENG6024

Litteratur og kultur i klasserommet

7,5

SP

Semester_plan : 2. semester (vår) (2)
ENG6022

Tverrfaglig emne

7,5

SP

ENG6023

Global engelsk

7,5

SP
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