Bachelorgradsprogram i språk og litteratur
Yrkesmuligheter
Du kan søke arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, media og offentlig
forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, tolkning, språk- og
tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum
og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk m.m.
Programmet er også relevant for undervisning i skolen. En bachelorgrad i språk og litteratur pluss
ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir adjunktkompetanse, så fremt minst ett av
studiefagene også er undervisningsfag i skolen.
Oppnådd grad ved fullført studium
Bachelorgrad i språk og litteratur.
Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Anbefalte forkunnskapskrav
For enkelte studieretninger forutsettes det forkunnskaper ut over generell
studiekompetanse/realkompetanse. Se studieretningene for detaljer.
Søknadsfrist
Søknadsfrist 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse).
Elektronisk søknad via Samordna opptak. Søknadskoden er 186 891.
Beskrivelse av studiet
Programmet omfatter studier i språk og/eller litteratur og gir studentene mulighet til enten å
konsentrere seg om rene språk- eller litteraturstudier eller å kombinere språk og litteratur i ett
studieforløp.
Litteraturdelen består av studier av litteratur, litteratur- og kulturhistorie og litteraturteori.
Språkstudiene er praktisk rettet med muntlige og skriftlige oppgaver. I tillegg får du kunnskap om
hvordan språkene er bygd opp, om forskjellige språk og dialekter og ulike måter å beskrive språk
på.
Ettersom det er en tett forbindelse mellom et gitt språk og dets litteratur, kan det ofte være
fordelaktig å studere språk og litteratur sammen, men programmet gjør det også mulig å fordype
seg i språk- eller litteraturvitenskapelig teori og metode for de som ønsker det.
Programmet rommer store valgmuligheter, og det er mulig å tilegne seg kompetanse i mange
ulike språkområders litteratur og språk ettersom programmet har i alt 11 studieretninger.
Dessuten gir valgfrie emner ytterligere muligheter for fordypning.
Programmet består av 180 studiepoeng (stp) og er satt sammen av følgende komponenter:

30 studiepoeng førstesemesterstudium: Studenter som tar studieretning russisk/spansk/tysk uten
forkunnskaper i språket, må ta et innføringsemne i russisk/spansk/tysk (10 stp), EXF-0710
Examen facultatum for HSL-fakultetet (10 stp) og FIL-0700 Examen philosophicum (10 stp).
Studenter som tar andre studieretninger må ta emnene EXF-0710 Examen facultatum for HSLfakultetet (10 stp), FIL-0700 Examen philosophicum (10 stp) og HIS-1000 Innføring i fonetikk
og språkvitenskap (10 stp) eller HIS-1100 Innføringskurs i litteratur- og kunstvitenskap (10 stp).
90 studiepoeng fordypning (som regel 60-stp gruppe + 30 stp fordypningsemner):
Førstesemesterstudiet (30 studiepoeng) og fordypningskravet på 90 studiepoeng utgjør den
obligatoriske delen av studiet.
60 studiepoeng valgfrie emner: Det er ingen restriksjoner i forhold til valg av emner, men for
studenter som ønsker å bli lærere, anbefales det sterkt å kombinere fordypningsfaget med en 60stp-gruppe i et fag nr. to. Den kan velges blant et av de andre undervisningsfagene i programmet
eller blant undervisningsfag i andre program ved universitetet. Valgfrie emner skal ikke være
over 2000-nivå.
Veiledende progresjon i studiet:
Det første semesteret tar du ex.phil. og ex.fac. og et innføringsemne. Andre og tredje semester
følger det første året på studieretningsfaget. For at du skal ha et best mulig faglig grunnlag for
fordypningsemnene (2000-nivå), anbefales det at du tar disse et godt stykke ut i studiene, gjerne i
sjette semester. Derfor bør du ta ett år med valgfrie emner fra språk og litteratur eller andre fag i
fjerde og femte semester, før du tar fordypningsemnene i studieretningsfaget ditt til slutt.
For en oversikt over alle emner for alle fag, se den enkelte studieretningen.
Vær oppmerksom på at det for enkelte fag blir tilbudt tverrfaglige emner. Disse kjennetegnes
med HIF-koder. Se under hver studieretning for nærmere opplysninger.
Vær også obs på at det tilbys emner i gresk, latin og antikke studier som kan brukes som
valgemner i bachelorgraden.
Studieretninger
Programmet har følgende studieretninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmenn litteraturvitenskap
Engelsk
Finsk
Fransk
Nordisk
Nordsamisk
Nordsamisk som fremmedspråk
Russisk
Spansk
Tysk

Vær oppmerksom på at finsk, nordsamisk som fremmedspråk, nordsamisk som morsmål og tysk
har oppstart annethvert år. Les mer på studieretningen eller ta kontakt med fakultetet.
Læringsutbytte
Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur skal studentene ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse:
Studentene skal ha:
– skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det faget som er valgt som
fordypning, og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
– skaffet seg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag
nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
– utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og
ideologiske perspektiv
Ferdigheter:
Studentene skal kunne:
– orientere seg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
– analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
– formidle sine kunnskaper om språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig på det språket/de
språkene som inngår i graden
- ha en god skriftlig og muntlig beherskelse av det/de språkene som inngår i graden og være i
stand til å bruke det/de språkene for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av
studiet.
Kompetanse:
Studentene skal ha:
– blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og
litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene
Undervisnings- og eksamensspråk
Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av studieretning/språkstudium/nivå, se også den
enkelte emnebeskrivelse.
Undervisnings- og eksamensformer
Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og
innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.
Kontinuasjonsbestemmelser:
Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for emner som undervises i
høstsemesteret og 15. august for emner som undervises i vårsemesteret. Kontinuasjonseksamener
arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen. Man kan kontinuere i et emne kun én gang
senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om
igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.
Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved
kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt
emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.

Evaluering av studiet
Alle emner har midtveis evaluering hver gang de tilbys. Alle emner sluttevalueres en gang i løpet
av en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken
studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal sluttevalueres av studenter og
lærer per år.
Utenlandsopphold
Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg
bedre språkkunnskaper, nye venner og opplevelser. Alle studieretninger åpner for ett eller to
semester i utlandet. Vi har avtaler med mange forskjellige land, og ved å benytte disse avtalene
får du hjelp til å velge emner som kan godkjennes som en del av studiet. Du får hjelp til opptak
og til å finne bolig, og du kan få ekstra stipend gjennom Erasmus- og Nordplusordningen.
Videre studier
Etter fullført program kan du ta en mastergrad. Programmet kvalifiserer for opptak til videre
studier innenfor Mastergradsprogram i språk og Mastergradsprogram i litteratur. Der kan du
spesialisere deg i det faget du har tatt fordypning i på bachelornivå.
Studieretning i allmenn språkvitenskap kvalifiserer til engelskspråklig mastergrad i engelsk
lingvistikk og til engelskspråklig mastergrad i teoretisk lingvistikk.

