KOMPiS Norsk 1, 8.-13. trinn
Opptakskrav
Opptak til studiet forutsetter at man er ansatt i skolen i studieperioden og har godkjent
lærerutdanning.

Spesielle krav og betingelser
Deltakelse på samlinger er obligatorisk. Studiet har 3 arbeidskrav pr. emne (altså tilsammen 6
arbeidskrav i løpet av hele studiet). Arbeidskravene vil blant annet innebære deling av kunnskap
med kollegaer.

Kort om studieprogrammet
Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap om norsk språk og
litteratur i historisk, synkront og komparativt perspektiv. Du får en grunnleggende innsikt i språk
som system og språk i bruk. Hovedfokuset vil være norsk språkstruktur og det norske
språksamfunn. Der hvor det er relevant, vil tema relateres til andre språk og språksamfunn.
Det legges vekt på å utvikle en vitenskapelig og analytisk tilnærming til ulike språkfenomen. I
litteraturdelen får du innsikt i hvordan litterære tekster fremtrer som historiske fenomener, både i
norsk og internasjonal sammenheng. I tillegg gir litteraturdelen kunnskap om og øvelse i bruk av
metodiske redskaper i praktisk analysearbeid, samt innsikt i hvordan ulike teoretiske
tilnærminger og metoder preger litteraturforståelsen. Det språk- og litteraturfaglige stoffet settes i
forbindelse med skolefaget norsk og læreplanen. Studiet innbefatter bruk av IKT-verktøy.
Studiet retter seg mot lærere som underviser i norsk og som har mindre enn 30 sp. i faget.
Målgruppa er lærere på 8.-13. trinn, med hovedfokus på ungdomstrinnet. Studiet kvalifiserer til
Norsk 2.

Læringsutbyttebeskrivelser
Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om norsk språk og litteratur i historisk, synkront og komparativt
perspektiv
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Ferdigheter
Kandidaten kan
•
•
•
•
•

analysere norsk språk og litteratur i historisk, synkront og komparativt perspektiv
reflektere over skolefaget norsk i et globalisert samfunn
beherske korrekt språkføring og følge bibliografiske normer
formulere seg på en faglig god måte skriftlig og muntlig
bruke IKT i undervisning

Generell kompetanse
Kandidaten har redskaper til å vedlikeholde og utvikle egen språklig og faglig kompetanse.

Oppbygging av studiet
NORD6010 Norsk litteratur i et globalisert samfunn gjennomføres om høsten, mens NORD6011
Norsk språk i et globalisert samfunn går i vårsemesteret.
Hvert enkelt emne avsluttes med egen eksamen.
SEMESTER
HØST: NORD6010 (15 sp)
VÅR: NORD6011 (15 sp)

Læringsformer
Studiet kombinerer nettbaserte forelesninger, samlinger, praktiske øvelser og samarbeid via
læringsplattform.

Vurderingsformer
NORD6010 Norsk litteratur i et globalisert samfunn: 14 dagers hjemmeeksamen
NORD6011 Norsk språk i et globalisert samfunn: 6 timers skoleeksamen
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Yrkesmuligheter/videre studier
Yrkesmuligheter
Studiet i Norsk 1 (8-13) kvalifiserer til studium i Norsk 2 (8-13), som til sammen kvalifiserer til
undervisningskompetanse i norsk på 8.-13. trinn.

Videre studier
Studiet gir undervisningskompetanse der kravet er 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en
bachelorgrad.

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.

Tilleggsinformasjon
Studiet i Norsk 1 (8-13) kvalifiserer til studium i Norsk 2 (8-13), som til sammen kvalifiserer til
undervisningskompetanse i norsk på 8.-13. trinn.

Overgangsordninger
NORD6010 Norsk litteratur i et globalisert samfunn er overlappende med emnene NORD1104
Teori, sjanger og analyse, NORD6104 Teori, sjanger og retorikk og NORD1108
Litteraturhistorie og NORD6108 Nordisk litteraturhistorie. Det vil derfor bli følgende
studiepoengreduksjon: NORD1104 og NORD6104: 7,5 studiepoeng. NORD1108 og
NORD6108: 5 studiepoeng.
NORD6011 Norsk språk i et globalisert samfunn er overlappende med emne NORD1102
Grammatikk og pragmatikk, NORD6102 Nordisk språk (moderne) og NORD1106 Nordisk språk
(historisk). Det vil derfor bli følgende studiepoengreduksjon: NORD1102 og NORD6102: 7,5
studiepoeng NORD1106 0g NORD6106: 5 studiepoeng.
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