STUDIEPLAN
Norsk språk og samfunnskunnskap
for utanlandske studentar
60 studiepoeng
Universitetet i Narvik

Nasjonal fagplan for norsk som andrespråk.
Studieplanen er godkjend av Nasjonal råd for norsk som
andrespråk.

Navn på studieprogram Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
Nynorsk: Norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske
studentar
Engelsk: Norwegian language and civilisation for foreign students
Oppnådd grad
Målgruppe
Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper

Det kreves ikke norskkunnskaper på forhånd, men det forutsettes
generell studiekompetanse inklusive dokumenterte
engelskferdigheter.
The applicant must have completed the general entry
requirements for the University. This includes a level of proficiency
in English that is appropriate for the main course. There is no
requirement for prior knowledge of the Norwegian language.

Politiattest
Faglig innhold og
beskrivelse av studiet

Studiet består av fire deler; basis språk, fonetikk, samfunnsfag og
litteratur.
The course consists of four parts: basic language, phonetics,
civilisation and literature.

Tabell: oppbygging av
studieprogram

Semester

5 studiepoeng

20

5 studiepoeng

studiepoeng
1. semester Fonetikk

2. semester Litteratur

Basis

Samfunns-

grammatikk

kunnskap

Basis

Prosjektarbeid

grammatikk

Læringsutbyttebeskrivelse

I samsvar med Nasjonal fagplan for norsk som andrespråk har
studenten følgende læringsutbytte etter fullført studium:
Kunnskap
Studenten har grunnleggende kunnskap om norsk språkstruktur.
Han er orientert om språkforhold i Norge og har kunnskap om
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sentrale trekk ved norsk kultur og samfunnsliv. Han har kunnskap
om hvordan fagtekster skrives på norsk.
Ferdigheter
Kandidaten kan uttrykke seg på norsk og kan forstå norsk godt.
Han kan lese og forstå tekster fra vår tid, skjønnlitteratur,
sakprosa og fagprosa. Studenten kan forstå forelesninger på
norsk. Han kan uttrykke seg skriftlig med tilfredsstillende
morfologi, syntaks og vokabular. Han kan reflektere over særtrekk
ved det norske samfunnet.
Generell kompetanse
Studenten har tilstrekkelig forutsetning for å kunne gjennomføre
studier der undervisning og faglitteratur er på norsk. Han kan
holde seg orientert om det som skjer i Norge og i verden ellers,
gjennom norskspråklige medier.

According to the National curriculum for Norwegian for foreigners
the learning outcomes are as follows:
Knowledge
Language skills at level B2. Knowledge about language history and
situation in Norway. The student has knowledge about Norwegian
culture and civilization.
Skills
The student can express opinions and understand the spoken
language. He can read different kinds of texts and take part in
discussions. He can express himself in writing at a satisfactory
level.
General knowledge
The course shall give the student the necessary knowledge and
ability to further his studies in Norwegian Universities. He is able
to acquire information through reading Norwegian papers and
articles in social media.

Studiets relevans

The programme is primarily intended for foreign students who
wish to qualify for further studies at university level, but it is also
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open for applicants who need a Norwegian language certificate.
Completing this study is equivalent to taking “Bergenstesten.”
Arbeidsomfang og
læringsaktiviteter

Det er 27 undervisningstimer hver uke og hver termin er på 16
uker. Etter undervisningstimene skal studentene delta i
samtaletimer sammen med de andre studentene og utvikle
samarbeidsevner og rapportskriving.
Undervisningen vil være forelesninger, gruppearbeid, arbeid med
oppgaver og hjemmearbeid. Det vil være tester regelmessig
gjennom terminene. Alle oppgaver er obligatoriske.
I andre termin skal studentene arbeide sammen med andre
studenter med et prosjektarbeid der temaet blir gitt og
studentene skal lage en problemstilling og svare på denne innen
tre uker. Det vil være veiledning underveis. Prosjektrapporten må
være bestått for å kunne avlegge eksamen i faget.
Norskstudiet er et fulltidsstudium som krever mye arbeid og
innsats fordi det legger opp til en høy faglig progresjon.
Alle innleveringer er obligatoriske og skal leveres til avtalt tid.
Undervisningstimene og studietimene er obligatoriske. Fravær blir
registrert hver time. Studenter som har mer enn 20 % fravær i én
av disiplinene, har ikke anledning til å avlegge eksamen.

The course covers 27 hours a week over two semesters. Each
semester is comprised of 16 weekly sessions. After each daily
class, students have to take part in discussion groups with other
foreign students and develop experience in group leadership and
report writing. Attendance will be registered.
Teaching will alternate between lectures, group work, doing
exercises and homework. Tests will be given at regular intervals.
All "work to be submitted" is obligatory.
In the second semester, the students will work on a project
together in groups on a given theme and within a time limit of
three weeks. Students have the option of choosing their own
subject matter, but tutorial and practical guidance will be
provided. The written result from this work must be approved in
order to qualify for the final examination.
The study is designed for full-time students and requires
dedication and hard work due to very rapid progression.
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All assignments are obligatory and are to be delivered on time.
Students are obliged to attend all lectures. Students with more
than 20% absence do not qualify for the final examination.

Eksamen og vurdering

I vårterminen avholdes tre skriftlige eksamener som inngår i
sluttkarakteren. Del- l eksamen er på fem timer. Den blir vurdert
med karakterene A – F og teller 25 %. Del-2 eksamen er på fem
timer og blir vurdert med bokstavkarakterene A – F og teller 25 %.
Del-3 eksamen er en seks timers avsluttende eksamen. Den blir
vurdert med bokstavkarakterene A –F og teller 50 %. Ved
tvilstilfeller teller denne eksamen mer enn de forgående. Den siste
eksamen må være bestått dersom eksamen som helhet skal være
bestått.
Ca 20 % av besvarelsene trekkes ut til ekstern sensur. Adgang til
muntlig eksamen gis bare dersom den skriftlige eksamen er
bestått. Muntlig eksamen brukes til justering av den skriftlige
eksamenskarakteren. Muntlig eksamen har ekstern sensor i sin
helhet, og endelig eksamen settes i samarbeid med ekstern
sensor. Muntlig eksamen er på ca 30 min.
Examination takes place in the spring semester and consists of
three written exams, which are held in February, March/April and
May, followed by an oral examination. The first two exams count
25 % each while the third exam counts 50%. In cases of doubt, the
grade of the final exam will determine the final grade. This grade
can then be adjusted by means of an oral exam. The grades are A
– F.
Requirements for exam entry: An approved attendance record
and an approved project. The written exam must be passed in
order to qualify for an oral exam.
The first two exams are censored internally. Approximately a third
of the final exam is evaluated by an external censor. All oral exams
are externally censored

For masteroppgaver/
selvstendig arbeid i
mastergradsprogram
Undervisnings- og
eksamensspråk
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I starten bruker vi engelsk. Opplæringsspråket er norsk.
Initially English is used, but gradually Norwegian will be the main
language.

Internasjonalisering og
utveksling
Praksis
Administrativt ansvarlig Institutt for industriell teknologi
og faglig ansvarlig
Kvalitetssikring
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er
en forskrift til lov om introduksjonsordning og norskopplæring.
Rådetn for norsk som andrespråk.
The National curriculum for Norwegian for foreigners is
Regulations to law.
Andre bestemmelser
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