
 

1 
 

  

EMNEPLAN – del 1  

 

  

  
Inngår i studieprogram  
Norsk som andrespråk for voksenopplæring  
 

Emnenavn (bokmål)  
Innføring i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne  
 

Emnenavn (nynorsk)  
Innføring i norsk som andrespråk for lærarar som underviser vaksne  
 

Emnenavn (engelsk)  
Basic elements of Norwegian as a second language in adult education  
 

Emnekode (FS)  
NOASVM1 
  

Emnenivå  
Lavere nivå  
 

Emnets omfang og organisering  
 15 studiepoeng  
 1 semester  
 Undervisningsspråk: norsk  
 Organisering av emnet: 6 nettbaserte samlinger med tilhørende arbeidskrav  

   

  

EMNEPLAN – del 2  

 

  

  Faglig innhold i emnet  
- Teorier om språkutvikling og språklæring, mellomspråksteori og analyse av mellomspråk  
- Voksendidaktiske problemstillinger  
- Norsk språkvariasjon og det norske språksamfunnet  
- Språktypologi og norsk i et kontrastivt perspektiv  
- Flerspråklighet på samfunns- og individnivå  
- Lovverk, utdanningspolitikk og læreplaner for minoritetsspråklige elevgrupper (integreringsloven, 
læreplan i norsk for voksne innvandrere, det felles europeiske rammeverket for språk, språklova)  

  
Forkunnskapskrav  
Studentene må ha god kompetanse i skriftlig og muntlig norsk og undervise voksne 
andrespråksinnlærere etter læreplan i norsk for voksne innvandrere (jf. forskrift til 
integreringsloven). Det er ingen krav om studiepoeng i norsk, men det kreves bachelorgrad, 
cand.mag.-grad eller annen yrkesutdanning av minimum tre års omfang. Opptak kan også skje på 
grunnlag av realkompetansevurdering av den enkelte søker.   
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Læringsutbytte   
Ved fullført emne har studenten kunnskap om:  
- norsk språkstruktur i et typologisk perspektiv  
- sentrale kjennetegn ved flerspråklig utvikling og andrespråkslæring i voksen alder  
- teoretiske perspektiver på flerspråklighet og andrespråkslæring hos voksne  
- innlærerspråk som redskap for vurdering, respons og tilpasset undervisning  
- andrespråksdidaktiske problemstillinger for voksne innlærere  
- ulike modeller for organisering av opplæring for voksne på ulike ferdighetsnivåer  
- relevante læreplaner, lovverk og utdanningspolitiske tiltak som gjelder voksne 
andrespråksinnlærere  
  
Ved fullført emne har studenten ferdigheter i å:  

- anvende teoretisk kunnskap gjennom praktisk læringsarbeid i klasserommet  

- reflektere over egen praksis, vurdere og treffe faglig begrunnede valg  

- tilrettelegge og tilpasse opplæringen ut fra elevenes språklige nivå og forutsetninger  

- planlegge, gjennomføre og evaluere norskundervisning for voksne andrespråksinnlærere  

- møte varierte utfordringer i forbindelse med opplæring av voksne   

  
Ved fullført emne har studenten kompetanse i:  
- didaktisk og fagteoretisk å kunne planlegge og gjennomføre undervisning i grunnleggende norsk for 
voksne med ulik språklig bakgrunn og på ulike nivåer  
- å lese og vurdere relevant forskningslitteratur og læremidler  
- grunnleggende norskfaglige elementer og problemstillinger  
- kritisk vurdering av utdanningspolitiske tiltak og lovverk for voksne innlærere i lys av oppdatert 
teori  
  
  

Læringsaktiviteter  
Studiet er nettbasert, og det legges opp til gruppearbeid eller lignende på dagene med 
nettforelesninger. I periodene mellom samlingene arbeider deltakerne med pålagte oppgaver, både 
individuelt og gruppevis. Det vil være både tradisjonelle skriftlige oppgaver og samarbeidsoppgaver 
gjennom diskusjonsrom i Canvas/Zoom. Arbeidskravene vil relateres til egen praksis.   

  
Praksis  
Praksis skjer i egen klasse eller på eget arbeidssted.  

  
Deltagelse / Obligatoriske arbeidskrav  
- Obligatorisk deltagelse i nettundervisning, diskusjoner og gruppeoppgaver  
- 2 individuelle skriftlige arbeidskrav (som blir vurdert til godkjent / ikke godkjent, inntil to forsøk per 
arbeidskrav)  
  
  
Semesterplanen som deles ut ved studiestart, vil presisere nærmere innhold og konkrete arbeidskrav 
knyttet til studiet med hensyn til omfang, frister og temaer for oppgavene.  
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Arbeidskrav skal være levert innen fastsatte frister som framgår av semesterplanen. Disse må være 
innlevert og godkjent for at man kan gå opp til eksamen.  
  

Utgifter i emnet  
Semesteravgift og utgifter til litteratur.  

 
Vurderingsformer   
Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen uten tilsyn, der studentene bearbeider de 2 
obligatoriske fagtekstene til innlevering i en evalueringsmappe, sammen med en metatekst der 
studentene vurderer sitt eget arbeid med tekstene, sin faglige utvikling og andre relevante faglige 
forhold.  
Eksamen vurderes med karakterer fra A–F, der laveste beståtte karakter er E. Det er digital 
innlevering i Wiseflow.  

  
Hjelpemidler til eksamen  
Alle hjelpemidler tillatt, med krav til god kildebruk og korrekt henvisning til faglitteratur   

 
Annet  
Forventet arbeidsomfang er ca. 27 timer pr. studiepoeng.  

  
Litteratur  
Semesterplan og litteraturliste kommer i Canvas.  

  
Godkjent emneplan   
Dekan ved Fakultet for humanioria, idretts- og utdanningsvitenskap.   

 
Endringsbeskrivelse  
Studiet skal evalueres jevnlig for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i 
evalueringen. Evalueringene skjer i tråd med universitetets kvalitetssystem.   
 

 


