KOMPiS Nordisk språk og litteratur
Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Spesielle krav og betingelser
Studenten må ha tilgang til oppdatert datamaskin og god internettforbindelse.
Dersom studenten har fått godkjent obligatoriske øvinger, trenger ikke studenten å gjøre disse
obligatoriske øvingene på nytt ved gjentak av eksamen.
Emnene har krav til målform:
NORD6102: Obligatoriske oppgaver og eksamen besvares på bokmål
NORD6104: Obligatoriske oppgaver og eksamen besvares på nynorsk
NORD6106: Obligatoriske oppgaver og eksamen besvares på nynorsk
NORD6108: Obligatoriske oppgaver og eksamen besvares på bokmål
På NORD6110 kan kandidaten fritt velge målform.

Kort om studieprogrammet
Studiet gir deg en grunnleggende forståelse av hvordan nordisk, og særlig norsk, språk og
litteratur har utviklet seg fra norrøn tid og fram til i dag. I tillegg til den kulturhistoriske
komponenten presenterer studiet også teoretisk-systematiske perspektiver på språk og litteratur.
Gjennom det fagdidaktiske emnet i studiet får du kunnskap og innsikt i ulike tema knyttet til
dagens norskfag i skolen. Studiet utdanner kandidater som kan formidle, reflektere over og
anvende språk- og litteraturkunnskap både i undervisning og andre sammenhenger.
Nordisk språk og litteratur gir studentene kompetanse til å undervise i norsk i ungdomsskole og
videregående opplæring.
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Læringsutbyttebeskrivelser
Kunnskap
Kandidaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

har kunnskap om innhold, form og funksjon til språklige og litterære uttrykk
har kunnskap om et bredt spekter av sentrale temaer, teorier, problemstillinger, endringsprosesser,
analyseverktøy og metoder innenfor fagfeltene nordisk språk og litteratur
har kjennskap til de skandinaviske nabolandenes språk og litteratur og nordisk språk og litteratur
som forskningsfelt
kan oppdatere sine kunnskaper i de ulike deldisiplinene innenfor fagfeltene nordisk språk og
litteratur
har kunnskap om fagfeltets historie, tradisjon, egenart og samfunnsrelevans
har kunnskap om hvordan norsk kultur, spesifikt språk og litteratur, påvirkes av internasjonale
strømninger
har kunnskap om hvordan språklige og litterære problemstillinger er med på å drive
samfunnsmessige prosesser
har kunnskap om norskfagets læreplan og implementeringen av den i klasserommet
har kunnskap om vurderingens effekt for læring
har kunnskap om literacy som forsknings- og undervisningsfelt
har kunnskap om undervisning og læring med digitale verktøy

Ferdigheter
Kandidaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kan tolke språklige og litterære uttrykk på en selvstendig, analytisk og kritisk måte
kan uttrykke sin forståelse av språk, kultur og litteratur på en selvstendig måte
kan reflektere over sin egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning
kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser
språklige og litterære problemstillinger
behersker relevante faglige analyseverktøy, teknikker og uttrykksformer
kan skrive akademiske tekster på begge målformer, med struktur, progresjon, sammenheng og
argumentasjon
behersker undervisningsdesign i norskfaget, kan drive vurdering for og av læring og begrunne faglige
valg
kan anvende digitale verktøy og sosiale medier i undervisning og læring
kan bruke forskning og utviklingsarbeid for å utvikle egen lærerpraksis, og formidle egne faglige
refleksjoner skriftlig og muntlig

Generell kompetanse
Kandidaten
•

har oppøvd sin evne til kritisk og selvstendig tenkning, og til å framføre et velformulert resonnement
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•
•
•

har en generell tekstkompetanse som kan anvendes i produksjon av ulike teksttyper på begge
målformer
kan planlegge og gjennomføre individuelle og grupperelaterte arbeidsoppgaver og prosjekter av
kortere og lengre karakter
kan presentere og formidle problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig

Oppbygging av studiet
Samlet er studiet på 60 studiepoeng fordelt over fem emner. Det er lagt opp til halv
studieprogresjon med 60 studiepoeng fordelt over fire semester (to år).
Hvert enkelt emne kan tas uavhengig og avsluttes med egen eksamen.
Emnene i studiet rullerer i en fast rekkefølge, og tilbys i en syklus på 2 år. Dette betyr at et emne
som blir tilbudt våren 2019, også vil gå igjen våren 2021; et emne som går høsten 2019, vil gå
igjen høsten 2021, osv.
Dette betyr at studenter alltid starter med emnet som tilbys i det aktuelle semesteret. Det tilbys
alltid emner tilsvarende 15 studiepoeng hvert semester.
Se for øvrig tabell over emnetilbud.
SEMESTEROVERSIKT
HØST: NORD6104 (15 sp)
VÅR: NORD6110 (15 sp)
HØST: NORD6102 (15 sp)
VÅR: NORD6106 (7,5 sp)
VÅR: NORD6108 (7,5 sp)
Vi anbefaler at studentene tar NORD6102 Grammatikk og pragmatikk før de tar NORD6106
Språkhistorie og talemål.
Vi anbefaler at studentene har minst 15 sp i norsk/nordisk før de tar NORD6110 Norsk 2.0: Nye
perspektiver på norskdidaktikk.
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Læringsformer
De fleste emnene er rene nettkurs, med unntak av NORD6110 Norsk 2.0: Nye perspektiver på
norskdidaktikk som har én obligatorisk samling i Trondheim.

Vurderingsformer
NORD6104 Analyse, sjanger og fortolkning har 14 dagers hjemmeeksamen.
NORD6110 Norsk 2.0: Nye perspektiver på norskdidaktikk har mappevurdering.
NORD6102 Grammatikk og pragmatikk har 6-timers skriftlig skoleeksamen.
NORD6106 Språkhistorie og talemål har 14 dagers hjemmeeksamen.
NORD6108 Nordisk litteraturhistorie har 4-timers skriftlig skoleeksamen.

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

Tilleggsinformasjon
Nordisk språk og litteratur gir kompetanse til å undervise i norsk i ungdomsskole og
videregående opplæring.

Overgangsordninger
Kandidater som allerede har studiepoeng i nordisk på lavere grad, vil kunne få
studiepoengreduksjon i enkelte emner.
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