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INNLEDNING
Skolen trenger norsklærere som kan fungere som faglige ressurspersoner og inspiratorer i lærerkollegier rundt om i landet. Mastergradsutdanningen som er beskrevet her, gir
studentene mulighet til å fordype seg i ulike sider av norskfaget i grunnskolen i et samfunn i endring. Studiet setter faget, med lesing og skriving, muntlig kommunikasjon og arbeid med
språk og litteratur, inn i et kultur- og danningsperspektiv. Tema og problemstillinger i studiet knyttes til erfaringer og observasjoner fra grunnskolens ulike læringsarenaer. Et sentralt
mål for studiet er at studenter skal kunne plassere aktuell forskning og utvikling i en samfunnsmessig, teoretisk og faghistorisk sammenheng, som grunnlag for kritisk refleksjon og
utvikling av egen fagposisjon. Studentene skal også få mulighet til teoretisk og metodisk fordypning som gir grunnlag for egen forskning på et utvalgt område. Derfor gjennomfører de et
selvstendig forskningsarbeid med norskdidaktisk relevans, som presenteres i en mastergradsoppgave.
Gjennom hele studiet får studentene veiledning og hjelp til å utvikle seg som fagskrivere og forskere. Studiet har et nivå og en innretning som også kan gi utgangspunkt for å søke opptak
på doktorgradsstudium innenfor norskdidaktikk.

MÅLGRUPPE
En sentral målgruppe for masterstudiet er studenter i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 (GLU 1-7) som ønsker å gå direkte fra de tre første studieårene til en toårig
masterutdanning. Studiet er også relevant som videreutdanning for lærere med fullført utdanning.

OPPTAKSKRAV OG RANGERING
Opptakskrav for masterstudiet i norskdidaktikk er fullført tre studieår i grunnskolelærerutdanningen 1-7 eller fullført lærerutdanning med minst tre års varighet, som oppfyller kravene
til bachelor. Studentene må ha fordypning på minst 60 studiepoeng i norsk, og de må ha minst 30 studiepoeng i matematikk.
Gjennomsnittskarakteren i de norskemnene som inngår i fagfordypningen på 60 studiepoeng (grunnenhet og fordypningsenhet), kan ikke være dårligere enn C for å kvalifisere for
opptak. For studenter som har vitnemål med andre karakteruttrykk enn A-F, vil karakterene bli vurdert opp mot karakterkravene som er beskrevet ovenfor (se forskrift om opptak i til
studier ved HiST).
Med grunnenhet i norsk menes det eller de emnene på til sammen 30 studiepoeng som er tatt først i studieforløpet. Med fordypningsenhet menes det eller de emnene på til sammen 30
studiepoeng som er tatt etter grunnenheten. For søkere som har mer enn 30 studiepoeng etter grunnenheten, telles de 30 studiepoengene som har best karakter.
Søknader med grunnlag i realkompetansevurdering vurderes individuelt i tråd med gjeldende retningslinjer. En forutsetning for opptak er at studentene, uansett hvilken
bachelorutdanning de har, har en fordypning i norsk på minst 60 studiepoeng, og de må ha minst 30 studiepoeng i matematikk.
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne i tråd med gjeldende forskrift om opptak i til studier ved HiST.

Politiattest
Utdanningen omfattes av § 6-1 første og annet ledd i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og
høyskoler. Søkere skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd i forbindelse med opptak.
Søkere som får tilsagn om plass og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak, må sende politiattesten til HiST innen tre uker. Søkere som får tilsagn om plass
og som ikke har merknad på politiattesten som er relevant for vedkommende utdanning, skal legge frem politiattest senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.
Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder. Det er svært viktig at disse fristene overholdes.
Se hist.no/politiattest for ytterligere informasjon.
Tuberkuloseundersøking
Studenter som har hatt utenlandsopphold på tre måneder eller mer siste tre år i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan, må fremvise negativ
tuberkulosetest. Denne leveres ved studiestart.

STUDIEPROGRAMMETS NIVÅ, VARIGHET OG OMFANG
Dette studieprogrammet er på masternivå (syklus 2) og går over to år med full studiebelastning. Det omfatter i alt 120 studiepoeng. Studieprogrammet kan gjennomføres på deltid med 50 %
studiebelastning per semester.

FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Kandidaten
• har avansert kunnskap innenfor norskdidaktikkens fagområde og spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor feltet
• har inngående kunnskap om og kan analysere norskdidaktiske problemstillinger med utgangspunkt i norskfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
• har inngående kunnskap om vitenskapsteori og om norskdidaktikkens vitenskapelige teorier og metoder
Ferdigheter
Kandidaten
• kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor norskdidaktikkens ulike områder og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
• kan bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte

• kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder, både faglitteratur og datamateriale fra norskfaget i skolen, og anvende dem til å strukturere og formulere faglige
resonnementer
• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og norskdidaktisk relevant forsknings- prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan analysere relevante problemstillinger knyttet til norskundervisning i skolen
• kan anvende sine norskdidaktiske kunnskaper og ferdigheter på nye utfordringer for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
• kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker norskdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
• kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor norskdidaktikkens fagområde, både med fagspesialister og med lærere og andre (f.eks. foreldre til
skolebarn)
• kan bidra til nytenking og sette i gang innovasjonsprosesser i norskfaget i skolen

OPPBYGNING OG SAMMENSETNING
Det første året i studiet skal gi studentene innføring i vitenskapelig tenkemåte, perspektiv på norskfaget i grunnskolen, innsikt i historiske og kulturelle dimensjoner ved norskfaget og
forskningsbasert kunnskap om barn og unges utvikling av språk- og tekstkompetanse.
Det første studieåret rommer fire emner, hvert på 15 studiepoeng. To emner er lagt til høstsemesteret og to til vårsemesteret. Undervisningen i hvert emne er organisert i temablokker
gjennom masterseminarer som går over flere dager. Det legges opp til egenaktivitet og studentsamarbeid mellom seminarene.
Det andre studieåret er organisert rundt studentens eget forskningsarbeid og skriving av mastergradsoppgave. I høsthalvåret arrangeres et kurs i vitenskapsteori og metode på 15
studiepoeng, som følger studentens arbeid med problemstilling, datainnsamling og analyse. Parallelt med dette starter studentene arbeidet med masteroppgaven. I dialog med veileder
legger de også opp et individuelt pensum basert på studium av relevant faglitteratur. Arbeidet med masteroppgaven er totalt beregnet til 45 studiepoeng.
Progresjonskrav
Alle masteremnene må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven til vurdering.
Emnenes plassering i studiet er vist i studiemodellen.

Emnene i første studieår blir timeplanlagt slik at det er mulig å ta studiet på halv tid med ett 15 poengs emne i høstsemesteret og ett i vårsemesteret. I andre studieår må deltidsstudenter
følge hele kurset i vitenskapsteori og metode i høstsemesteret, mens progresjon for arbeid med masteroppgaven kan avtales med veileder.

STUDIEMODELLER
Master i norskdidaktikk 1-7

PRAKSIS
Studenter som tar det første året i masterstudiet som fjerde året i grunnskolelærerutdanningen, må i løpet av dette året gjennomføre praksis i tråd med
forskriftene for GLU. Det dreier seg om veiledet praksis og spesifiserte praksisoppdrag som tematisk er knyttet til emnene i masterprogrammet.
Praksisoppdragene gjennomføres under veiledning av faglærere fra høgskolen, i samarbeid med praksislærer.
Studenter som har godkjent lærerutdanning fra før, er fritatt fra praksis.
Politiattest Se tekst under avsnitt om opptakskrav og rangering.

LÆRINGSFORMER
Undervisnings- og arbeidsformene i studiet er varierte og spenner fra forelesninger til kollektive og individuelle oppgaver. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer og på faglig
refleksjon og kunnskapsutvikling gjennom dialog og samhandling, både muntlig og skriftlig. Utvikling av studentenes evne til kritisk og selvstendig faglig tenkning står sentralt i studiet.
Mellom de undervisningsintensive samlingene i første studieår legges det opp til lesing av pensum og ulike former for studentaktivitet, både med utgangspunkt i fagteori og empiri fra
praksisfeltet. I andre studieår blir studentene gjennom hele kurset i vitenskapsteori og metode utfordret til videre utvikling av design og metoder for datainnsamling og analyse i eget
prosjekt.

Vurdering trekkes inn som en integrert del av studiet, bl. a. gjennom tilbakemeldinger og diskusjon studentene imellom og mellom studenter og faglærere. I den formelle vurderingen av
hvert emne benyttes varierte vurderingsformer i form av ulike typer skriftlige tekster og muntlige framlegg. Avsluttende vurdering gjøres på bakgrunn av masteroppgaven og en
prøveforelesning over oppgitt tema.
Masteroppgaven vektes med 45 studiepoeng. Arbeidet skal følge etablerte retningslinjer for vitenskapelig arbeid både når det gjelder design, datainnsamling, teorigrunnlag, analyse og
bruk av kilder/referanser. Studenten skal ha obligatorisk veiledning på arbeidet med oppgaven, samtidig som arbeidet skal være preget av selvstendighet.
Studentene må gjennom masterløpet dokumentere at de behersker både bokmål og nynorsk. Begge målformer må derfor være representert i de skriftlige eksamenstekstene til
studentene. Studentene bestemmer selv hvilke eksamenstekster som skal skrives på bokmål og nynorsk. (Muntlige framlegg regnes ikke som eksamenstekst i denne sammenhengen.)
På hver enhet i studiet gis det karakterer etter en gradert skala (A–F), der A er beste, og E er dårligste ståkarakter.

INNPASSING
Se gjeldende studieforskrift ved HiST.

KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON
For studieprogrammet stilles det krav til skikkethet for de studentene som skal ha praksis i første studieår. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele det første året og inngår i en
helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer, jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Hvis det er begrunnet tvil om en student
er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.
Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

SENSORORDNING
Utdanningen ivaretar sensorordningen i henhold til gjeldende studieforskrift ved HiST.

INTERNASJONALISERING
Det vil være mulig å legge deler av arbeidet med masteroppgaven til en studieinstitusjon i utlandet. Planen for utenlandsstudiet må avklares med veileder. Det forutsettes nær kontakt
med veileder i løpet av utenlandsoppholdet og ved hjemkomst, med tanke på utvikling av mastergradsprosjektet.

KVALIFIKASJON/VITNEMÅL
Vitnemål for Master i norskdidaktikk for 1.-7. trinn utstedes etter fullført og bestått masterutdanning, til sammen 120 studiepoeng.

Når det utstedes vitnemål, utstedes samtidig Diploma Supplement.
Kandidater som tar første året i masterutdanningen som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen, får i tillegg utstedt 4-årig grunnskolelærervitnemål samt Diploma Supplement.

OVERGANGSORDNINGER
Kandidater som har tatt deler av masterutdanningen etter gammel ordning (dvs. uten trinninnretning), men valgt å avbryte sitt studium, kan søke overgang til ny ordning. Søknaden
sendes avdelingen.

MASTER I NORSKDIDAKTIKK 1-7
Studiemodell for heltidsstudium.
STUDIEPOENGBELASTNING
Emne

Avsl. Eks.

SP

2015
Høst

2016
Vår

2016
Høst

LMN14005 Historiske og teoretiske innfallsvinkler til norskfaget (1–7)

15

15

LMN14006 Skriving, lesing og literacy (1–7)

15

15

LMN14007 Språklige, litterære og kulturelle praksiser (1–7)

15

15

LMN14008 Kreativitet og estetikk i den første lese-, skrive- og matematikkopplæringa (1–7)

15

15

LMN15004 Vitenskapsteori og metode, norskdidaktikk (1–7)

15

15

LMN15006 Masteroppgave i norskdidaktikk (1–7)

45

15

Sum

120

LMN14005 HISTORISKE OG TEORETISKE INNFALLSVINKLER TIL NORSKFAGET (1–7)
Emnenavn (en)

Historical and theoretical approaches to Norwegian L1 education (1–7)

Emnenavn (nn)

Historiske og teoretiske innfallsvinklar til norskfaget (1–7)

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 2

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Master ALT

Emneansvarlig

Randi Solheim

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i norskdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 20

Anbefalte forkunnskaper

30

30

30

2017
Vår

30
30

Emneinnhold

• Norskfaget og den forskende læreren
• Grunnleggende teorier om språk og tekst
• Språk, litteratur og kulturer i endring
• Muntlig kommunikasjon og muntlig kompetanse i norskfaget

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
• har inngående kunnskap om en vitenskapelig tilnærming til norskfaget og norskdidaktikken
• har historisk kunnskap om norskfaget i skolen, faglige problemstillinger innenfor norskfagets ulike hovedområder og grunnleggende trekk ved fagets
dannings- og kulturmålsettinger
• har inngående kunnskap om sentrale teorier om tekst og diskurs, språk og kommunikasjon, identitet og danning
• har inngående kunnskap om muntlig kommunikasjon og utvikling av muntlig kompetanse
Ferdigheter
Kandidaten
• kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor norskdidaktikkens ulike områder og arbeide selvstendig med praktisk og
teoretisk problemløsning
• kan vurdere og ta i bruk innsikter fra språk- og litteraturvitenskap i ulike norskdidaktiske sammenhenger
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan plassere aktuell norskdidaktisk forskning i en teoretisk og faghistorisk sammenheng, som grunnlag for kritisk refleksjon og utvikling av egen
fagposisjon
• kan ta i bruk faglig og didaktisk kunnskap i analyser av relevante problemstillinger i skolen

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling går over fire dager og dekker sentrale norskdidaktiske tema (se punktene under emneinnhold).
Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i
nettklasserom.
Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige og skriftlige
studentpresentasjoner.
Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike
aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske oppgaver:
Kommentar til
arbeidskrav:

Faglig refleksjonslogg i etterkant av alle samlinger
Minst ett framlegg på tekstseminar

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatorisk tilstedeværelse
Det er obligatorisk deltagelse på de tre seminarene som arrangeres i studiesemesteret. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at
alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.
For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha vært til stede på minst 80% av seminardagene.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

Individuell

Kommentar til vurdering:

Faglig essay
(Se studieplanen for føringer mht. valg av målform)

Tillatte hjelpemidler:

Alle

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Uke(r)

A-F

100 %

Nei

Vurdering

NY / UTSATT EKSAMEN

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER
*Bakhtin, M. M. (1998). Spørsmålet om talegenrane. Omsett og med etterord av Rasmus T. Slaattelid: Bergen: Ariadne Forlag.
Bakhtin, M. M. (2003). Epos og roman: om romanstudiets metodologi. I Kittang, A., Linneberg, A., Melberg, A. og Skei, H.H. (red.), Moderne Litteraturteori. En antologi. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 119-141)
Bloom, Harold. (2007). Vestens litterære kanon. Mesterverk i litteraturhistorien. Oslo: Gyldendal. (s. 11-21).
*Claudi, Mads B. (2013). Litteraturteori. Bergen: Fagbokbokforlaget. (s. 11–71 og 111–125).
Cope, Bill & Kalantzis, Mary (red.) (2000). Multiliteracies. Literacy learning and the design of social futures. London: Routledge. part 1 (s. 3-37).
Dysthe, Olga (2001). Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag. (s. 33–72).
*Gee, James Paul (2012). Social Linguistics and Literacies. Ideology in discourses. London & New York: Routledge. (også brukt i emne 2).
Heath, Shirley Brice (1986): What no bedtime story means: narrative skills at home and school. I Schieffelin, B & Ochs, E. (eds.), Language Socialization Across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.
Iser, Wolfang (1981). Tekstens appelstruktur. I Olsen, Michel & Kelstrup, Gunver (red.), Værk og læser. Holstebro: Borgen Forlag. (s. 102–133).
Ivanic, Roz (2012). Writing the self: the discoursal construction of identity on intersecting timescales. I S. Matre, D. Sjøhelle og R. Solheim (red.), Teoriar om tekst i møte med skulens lese- og skrivepraksisar. Oslo:
Universitetsforlaget. (s. 17–32).
Jauss, Hans Robert (1981). Litteraturhistorie som udfordring til litteraturvidenskaben. I Værk og Læser. En antologi om receptionsforskning. København : Borgen/Basis. (s. 56-101)
*Matre, Synnøve (2000). Samtalar mellom barn. Om utforsking, formidling og leik i dialogar. Oslo: Det Norske Samlaget.(kap. 4 og kap. 5, s. s. 35–72)
*Mercer, Neil (2000). Words and Minds. How we use language to think together. London: Routledge.
*Maagerø, Eva & Tønnessen, Elise Seip (2001). Samtaler om tekst, språk og kultur. Oslo: LNU/Cappelen Akademisk Forlag. (Intervjua med Halliday, Hasan og Iser)
*Penne, Sylvi & Hertzberg, Frøydis (2015). Muntlige tekster i klasserommet (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Rogne, Magne (2012). Mot eit moderne norskfag. Ein studie i norskfagets tekstomgrep, kapittel 2: Forskingsfeltet, s. 13–43.
Sandøy, Helge & Tenfjord, Kari (red.) (2006): Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo, Novus. (s. 40–67 og 165–186)

*Steinfeldt, Toril (1986). På skriftens vilkår. Et bidrag til morsmålsfagets historie, s. 136–225. Bergen: LNU/Cappelen.
*Smidt, Jon (2004). Sjangrer og stemmer i norskrommet – kulturskaping i norskfaget fra småskole til lærerutdanning. Oslo: Universitetsforlaget.
*Svennevig, Jan (2009). Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse (2. utg.). Oslo: LNU, Cappelen Damm.
*Wagner, Strömqvist & Uppstad (2008). Det flerspråklige mennesket. En grunnbok om skriftspråklæring. Bergen: Fagbokforlaget.

Skjønnlitteratur:
Ett større verk av Henrik Ibsen (nærmere beskjed blir gitt)
Lyrikk og andre kortere tekster (nærmere beskjed blir gitt)
Shakespeare: Hamlet (fullstendig utgave på norsk eller engelsk)

Fagartikler og bokkapitler vil komme i tillegg.
(Titler merket med * er bøker der mer enn ca. 50 sider er pensum. Disse må studentene regne med å kjøpe)

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LMN14006 SKRIVING, LESING OG LITERACY (1–7)
Emnenavn (en)

Writing, reading and literacy (1–7)

Emnenavn (nn)

Skriving, lesing og literacy (1–7)

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 2

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Master ALT

Emneansvarlig

Randi Solheim

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i norskdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 20

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

• Skriving og literacy
• Lesing og literacy

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
• har inngående kunnskap om barns utvikling av språk- og tekstkompetanse på første- og andrespråket
• har inngående kunnskap om utvikling av muntlig kompetanse på barnetrinnet
• har inngående kunnskap om ulike teorier om lesing og skriving
• har inngående kunnskap om forholdet mellom barns lese- og skriveutvikling og samfunnets sjangrer og språkbruk i ulike medier
Ferdigheter
• kan analysere og bruke eksisterende teorier og metoder i forskning om barns utvikling av språk- og tekstkompetanse (muntlige, skriftlige og
multimodale tekster)
• kan vurdere ulike syn på hvordan skolen kan fremme lese- og skriveutvikling og forebygge lese- og skrivevansker
• kan planlegge, gjennomføre og analysere lese- og skriveopplæring for 1.–7. trinn
Generell kompetanse
Kandidaten

• kan analysere relevante problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring på 1.–7. trinn
• kan nyttiggjøre seg innsikter fra nyere faglig og didaktisk forskning innenfor de tema som omfattes av emnet
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling dekker sentrale norskdidaktiske tema (se punktene under emneinnhold). Fordelingen av seminaruker
oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom.
Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige og skriftlige
studentpresentasjoner.
Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike
aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav
• Faglig refleksjonslogg i etterkant av alle samlinger
• Ett praksisframlegg

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til arbeidskrav:

Obligatorisk tilstedeværelse
Det er obligatorisk deltagelse på tre seminarer à fire dager. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt
i slike aktiviteter.
For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha vært til stede på minst 80% av seminardagene.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Muntlig

Individuell

Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

100 %

Nei

Muntlig prøve
Alle

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER

Kjernepensum:

Barton, D. (2007). Literacy: An introduction to the ecology of written language (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
Gee, J.P (2012). Social Linguistics and Literacy. Ideology in discourses (4th ed.). London & New York: Routledge.
Gee, J.P. & Hayes E. (2011). Language and Learning in the Digital Age. London & New York: Routledge.
Haugaløkken, O.K., Evensen, L.S., Hertzberg, F. & Otnes, H. (red.) (2009). Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget.
Langer, J. (2011). Envisioning Knowledge. Building Literacy in the Academic Disciplines. New York & London: Teachers College Press.
Matre, S., Sjøhelle, D.K. & Solheim, R. (2012) (red.). Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Oslo: Universitetsforlaget.
Skaftun, A., Solheim, O. J., & Uppstad, P. H. (2014). Leseboka: leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm akademisk forlag.

Artikler og bokkapittel vil komme i tillegg. Tilleggslitteraturen vil bli gjort tilgjengelig i pdf-form.

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LMN14007 SPRÅKLIGE, LITTERÆRE OG KULTURELLE PRAKSISER (1–7)
Emnenavn (en)

Linguistic, litterary and cultural practices (1–7)

Emnenavn (nn)

Språklege, litterære og kulturelle praksisar (1–7)

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 2

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Master ALT

Emneansvarlig

Randi Solheim

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i norskdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 20

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

• Flerspråklighet og språklig mangfold i Norge – faglige og didaktiske perspektiv
• Teorier om språk - språklæring, grammatikk og språkdidaktikk
• Litteratursyn, litteraturteori og litteraturdidaktikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

• har inngående kunnskap om ulike språkvitenskaplige retninger
• har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om grammatikk og grammatikkdidaktikk
• har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om flerspråklighet og andrespråkslæring
• har inngående kunnskap om språklig variasjon og endring, den mangfoldige norske språksituasjonen og konsekvensene for norskfaget
• har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om litteratur og om ulike litteraturvitenskapelige retninger
• har inngående kunnskap om litteraturdidaktikk og om barne- og ungdomslitteraturens egenart
Ferdigheter
Kandidaten
• kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder, både faglitteratur og datamateriale fra norskfaget i skolen, og anvende dem i strukturering og
formulering av faglige resonnementer
• kan bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan nyttiggjøre seg kunnskap om faglig og fagdidaktisk forskning både i egen faglig utvikling, i undervisning og i forsknings- og utviklingsarbeid.
• kan kommunisere skriftlig og muntlig om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor norskdidaktikkens fagområde, både med fagspesialister
og lærere
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling går over fire dager og dekker sentrale norskdidaktiske tema (se punktene under emneinnhold).
Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i
nettklasserom.
Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige og skriftlige
studentpresentasjoner.
Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike
aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Antall

Godkjent antall

Obligatorisk arbeidskrav

Kommentar til
arbeidskrav:

Antall

Godkjent antall

Obligatoriske oppgaver:
Faglig refleksjonslogg i etterkant av alle samlinger
Minst ett framlegg på tekstseminar
Gjennomføre et mindre empirisk arbeid (miniprosjekt) og presentere det muntlig

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatorisk tilstedeværelse
Kommentar til
arbeidskrav:

Det er obligatorisk deltagelse på de tre seminarene som arrangeres i studiesemesteret. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at
alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.
For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha vært til stede på minst 80% av seminardagene.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Uke(r)

A-F

100 %

Nei

Fagartikkel basert på empirisk arbeid
Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

(Se studieplanen for føringer mht. valg av målform)
Alle

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.
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*Blakar, R. M. (1973/2006). Kap 1. ”Grunnlaget for at språkbruk representerer maktbruk”. I Språk er makt. Oslo: Pax (18 s)
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Gee, James Paul & Hayes Elisabeth (2011). Language and Learning in the Digital Age. London & New York: Routledge.
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* Myhill, D., Susan Jones, Annabel Watson og Helen Lines. (2013). Playful explicitness with
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St.melding nr. 35 Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk (2007–2008) http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/2007-2008/stmeldnr-35-2007-2008-.html?showdetailedtableofcontents=true&id=519923

Støttelitteratur:
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* Iversen, Harald Morten, Hildegunn Otnes og Mari Nygård (2013) Grammatikkens plass i norskfaget – et innspill til revisjon av læreplanen. I Norsklæreren 2,2013.
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Otnes, H. & Aamotsbakken, B. (2012): Tekst i tid og rom. Norsk språkhistorie. Oslo: Det Norske Samlaget
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*Åfarli, Tor Anders (2006) Grammatikk. Syntaks og morfologi med norsk i sentrum. Oslo: Samlaget. Kap 10 (20 s.)
* Tekstbank

Skjønnlitterære tekster (jf. tekstbank)
Jan Kjærstad: ”Hjemkomst” , fra Gimnes og Hareide (red.) 1997: Norske tekster. Prosa etter 1900.
Lyrikk:
•
•
•
•

Øystein Sunde: ”Campingvogna”, http://www.youtube.com/watch?v=LOM3yoDrFkI
Nordahl Rolfsen; ”Fola, fola Blakken”
Bjørnstjerne Bjørnson: ”Ja, vi elsker dette landet”
Dum Dum Boys (1994): ”Tyven, Tyven”

•
•

Bob Dylan: ”Rainy day women # 12 & 35” [Damer i regn, nr 12 & 35] fra Blonde on blonde, (1966)/ Jan Erik Vold 1977/2005: Bob Dylan. Damer i regn.
Rolf Jacobsen: ”Bussene lengter hjem”, fra Sommeren i gresset, (1956)

•
•

Stein Mehren: ”Sne”, fra Gobelin Europa, (1965).
Øyvind Berg). ”Edikt for poeter”, fra Forskjellig (1995).

Jf. også tekster fra tidligere emner:
Claudi, Mads B. (2013). Innledning: Hvorfor litteraturteori? Litteraturteori. Oslo:
Fagbokforlaget, (s. 11-21.)
Sjklovskij, ViktorB (1991). Kunsten som grep. I A. Kittang m.fl. (red.). Moderne
litteraturteori. En antologi ( s. 11-26.)

Artikler og bokkapitler kan komme i tillegg

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LMN14008 KREATIVITET OG ESTETIKK I DEN FØRSTE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRINGA
(1–7)
Emnenavn (en)

Creativity and aesthetics in basic literacy and numercy (1–7)

Emnenavn (nn)

Kreativitet og estetikk i den første lese-, skrive- og matematikkopplæringa (1–7)

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 2

Undervisningsspråk

Norsk, ev. engelsk

Organisasjonstilhørighet

Master ALT

Emneansvarlig

Ann Sylvi Larsen

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i norskdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 20

Anbefalte forkunnskaper

Master i norskdidaktikk 1–7: Emne 2, Språklige, kulturelle og estetiske praksiser på 1.–7. trinn

Emneinnhold

Innenfor emnet vil studentene arbeide med en empirisk og teoretisk fundert studie der studentene skal observere, studere, analysere og presentere
elevenes deltagelse i ulike fag og aktiviteter. En vil spesielt studere kreativitet og estetikk ved blant annet å sammenligne og vurdere kreativitet i
arbeidet med matematikk, med lesing, skriving og muntlig språkbruk. En vil også arbeide med disse perspektivene knyttet til andre fag (særlig praktiske
og estetiske fag).
En vil spesielt studere elevenes engasjement og søken etter kunnskap i arbeidet med lesing, skriving, muntlig språkbruk og matematikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert og inngående kunnskap om elevers kunnskapsutvikling innenfor lesing, skriving, matematikk og muntlige ferdigheter de første

skoleårene
- har inngående kunnskap om utforskende arbeidsmåter innenfor lesing, skriving, matematikk og muntlige ferdigheter
- har inngående kunnskap om bruk av multimodalitet i lesing, skriving og matematikk
- har inngående kunnskap om relevante læremiddel i undervisningen på barnetrinnet
- har avansert kunnskap om bruk av kreativitet og estetiske virkemidler i lese-, skrive- og matematikkopplæring
Ferdigheter
Kandidaten
- kan gjennomføre en empirisk og teoretisk fundert studie der en observerer, studerer, analyserer og presenterer elevers deltagelse i ulike fag og
aktiviteter
- kan gjennomføre teoribaserte analyser av artefakter (for eksempel læreverk, barnebøker, kartleggingsverktøy eller digitale ressurser) på barnetrinnet
- kan planlegge, gjennomføre og analysere flerfaglige undervisningsopplegg der kreativitet og estetiske virkemidler er sentrale element
Generell kompetanse
Kandidaten
- har inngående kunnskap om bruken av praktiske og estetiske arbeidsmåter i både norsk og matematikk på barnetrinnet
- har inngående kunnskap om samtalekulturer og samtalens betydning for læring i norsk og matematikk
- har kunnskap om relevant, nyere fagdidaktisk forskning innenfor de tema som omfattes av emnet
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid
med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom.
Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige og skriftlige
studentpresentasjoner. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.
Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike
aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav
1. En empirisk og teoretisk fundert studie i praksisfeltet

Godkjent antall

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

2. Et praksisframlegg
3. Kort rapport
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til arbeidskrav:

Obligatorisk tilstedeværelse
For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha vært til stede på minst 80% av seminardagene.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Muntlig

Individuell

Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

100 %

Nei

Individuell, muntlig prøve.
Alle hjelpemidler et tillatt i forberedelsestida før den muntlige eksamen.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.
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VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LMN15004 VITENSKAPSTEORI OG METODE, NORSKDIDAKTIKK (1–7)
Emnenavn (en)

Theories of science and research methods, Norwegian L1 education (1–7)

Emnenavn (nn)

Vitskapsteori og metode, norskdidaktikk (1–7)

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 2

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Master ALT

Emneansvarlig

Mari-Ann Igland

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i norskdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 20

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer
og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder. Hovedvekten vil ligge på kvalitative metoder. Under arbeidet med
emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemstilling og å finne teori og metode
for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også det å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av
vitenskapelig tekst, presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av
forskningsmetoder
- har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
- har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av empiriske data
- har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
- har inngående kunnskap om presentasjon av forskning
Ferdigheter
Kandidaten
- kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor norskdidaktikk
- kan designe og gjennomføre selvstendige empiriske undersøkelser
- kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av empiriske data
- kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige
resonnementer
Generell kompetanse
Kandidaten
- kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus

- kan analysere relevante problemstillinger knyttet til norskundervisning i skolen
- kan formidle resultater fra empiriske undersøkelser
- kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker norskdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
- kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i norskfaget i skolen
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til
litteraturstudier og oppgaver som er knyttet til den enkelte students arbeid for å komme i gang med masteroppgaven. Det forventes at alle studentene
bidrar aktivt.
Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige
studentpresentasjoner.
Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike
aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:

Skriftlige og muntlige presentasjoner fra masterprosjektet. Disse spesifiseres i semesterplanen.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Hjemmeeksamen

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Bestått / ikke bestått

100 %

Nei

Indiviuelt essay om vitenskapsteoretiske eller metodologiske spørsmål med relevans for eget forskningsprosjekt.
Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Leveres digitalt i It's learning
Alle

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
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Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2013). Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
(Denne finnes også på dansk som: Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2005). Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (3. utg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. )
Artikler og bokkapitler vil komme i tillegg.

VEKTINGSREDUKSJONER
Gammelt emne
Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne
studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Studiepoeng

LMN15006 MASTEROPPGAVE I NORSKDIDAKTIKK (1–7)
Emnenavn (en)

Master thesis in Norwegian L1 education (1–7)

Emnenavn (nn)

Masteroppgåve i norskdidaktikk (1–7)

Omfang

45 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 2

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Master ALT

Emneansvarlig

Mari-Ann Igland

Forkunnskapskrav

Emnene fra første og andre studieår i Master i norskdidaktikk må være bestått før masteroppgaven kan leveres til vurdering.
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved master i norskdidaktikk (1-7)
Adgangsbegrensning, maks 20

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et
forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med
veileder og vil derfor variere fra student til student. Studenten legger i tillegg opp et individuelt pensum som består av faglitteratur med relevans for
masteroppgaven.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset norskdidaktisk område
- har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst innen norskdidaktisk forskning
- har kunnskap om referansestandarder for vitenskaplige tekster
Ferdigheter
Kandidaten
- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan analysere og bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning på en selvstendig måte
- kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder

- kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
- kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i norskdidaktikk
Generell kompetanse
Kandidaten
- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet og behersker norskdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
- kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor norskdidaktikkens fagområde
- kan bidra til utvikling av norsk som undervisningsfag i skolen
- kan anvende sine kunnskaper for å finne svar på relevante problemstillinger innenfor fagområdet
- kan formidle norskdidaktisk forskning til fagspesialister og lærere
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Eget arbeid med individuell veiledning.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Ingen obligatoriske arbeidskrav i dette emnet

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Masteroppgave

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

100 %

Nei

%

Ja

Masteroppgaven vurderes av én ekstern og én intern sensor.
Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:
Muntlig

(Se studieplanen for føringer mht. valg av målform)
Alle hjelpemidler tillatt
Individuell
Justerende muntlig eksamen avlegges i form av prøveforelesning over oppgitt tema fra individuelt pensum.

Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:

Det gis en samlet karakter for den skriftlige oppgaven og den muntlige komponenten.
Alle hjelpemidler tillatt

Vurdering

NY / UTSATT EKSAMEN

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

LÆREMIDLER
Litteratur og andre faglige ressurser til arbeidet med masteroppgaven utarbeides innhentes av studenten selv i samråd med veileder.

VEKTINGSREDUKSJONER
Gammelt emne
Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne
studiepoengreduksjon ved overlappende emner.
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