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EMNEPLAN – del 1  

 

  

  
Inngår i studieprogram  
Norsk som andrespråk for voksenopplæring  
 

Emnenavn (bokmål)  
Andrespråksdidaktikk for lærere som underviser voksne  
 

Emnenavn (nynorsk)  
Andrespråksdidaktikk for lærarar som underviser vaksne  
 

Emnenavn (engelsk)  
Second language didactics for adult learners 
  

Emnekode (FS)  
NOASVM2  
 

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  
- Grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne  
- Metaspråklig bevissthet i andrespråksopplæring  
- Ordforråd og utvikling av muntlighet og av lese- og skriveferdigheter  
- Sosiokulturelle perspektiver på språk, språkholdninger og språkideologier  
- Transspråking som pedagogisk modell  
- Prinsipper og arbeidsmåter knyttet til arbeidsrettet norskopplæring  
- Kartlegging, vurdering og testing av språklige ferdigheter  
- Arbeid med selvvalgt fordypningsoppgave  

  
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,  
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cand.mag.-grad eller annen yrkesutdanning av minimum tre års omfang. Opptak kan også skje på 
grunnlag av realkompetansevurdering av den enkelte søker.   

  
Læringsutbytte   
Ved fullført emne har studenten kunnskap om:  
- grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne  
- ulike modeller for organisering av opplæring for voksne på ulike ferdighetsnivåer  
- problemstillinger knyttet til planlegging og gjennomføring av arbeidsrettet norskopplæring  
- videreutvikling av tekstkompetanse (literacy) hos voksne  
- arbeid med ordforråd og ulike sjangre i lese- og skriveopplæringen  
- læringsressurser og læremidler brukt i undervisningen av elever med norsk som andrespråk  
- språkholdninger og språklige ideologier og hvordan dette påvirker språklige statushierarkier  
- hvordan en kan synliggjøre og anerkjenne innlærerens flerspråklige repertoar i opplæringen  
  
Ved fullført emne har studenten ferdigheter i å:  

- anvende teoretisk kunnskap under praktisk læringsarbeid i klasserommet  

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

- analysere og vurdere andrespråkstekster for å veilede innlærerne videre i skriveutviklingen  

- veilede andrespråksinnlæreres lese- og skriveferdigheter fra et sosiokulturelt literacy-perspektiv  

- tilrettelegge og tilpasse opplæringen ut fra elevenes språklige nivå og forutsetninger  
- utnytte potensialet i ulike teksttyper og sjangerkunnskap i språkundervisningen  
- anvende relevante læringsressurser i andrespråksundervisningen  
  
Ved fullført emne har studenten kompetanse i:  
- å bidra til videreutvikling av andrespråksinnlæreres tekstkompetanse (literacy)  
- didaktisk og fagteoretisk å kunne planlegge og gjennomføre undervisning i norsk som andrespråk 
for voksne innlærere med ulik språklig bakgrunn og på ulike nivåer  
- å vurdere, reflektere over og anvende utvalgte kartleggingsverktøy for språkkompetanse i norsk 
som andrespråk  
- å kunne planlegge, gjennomføre og framstille skriftlig eget didaktisk fordypningsarbeid   
- kritisk og faglig begrunnet refleksjon knyttet til ulike undervisningsopplegg, både i klasserommet og 
i praksis  
- bruk av digitale læringsressurser i andrespråksopplæringen  

  
  
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.  
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Deltagelse / Obligatoriske arbeidskrav  
- Obligatorisk deltagelse i nettundervisning, diskusjoner og gruppeoppgaver  
- I dette emnet skal studentene arbeide med en fordypningsoppgave med utgangspunkt i selvvalgt 
problemstilling, og underveis i semesteret skal studentene levere to tekstutkast som arbeidskrav før 
endelig innlevering (eksamen). Det gis skriftlig/muntlig veiledning på tekstutkast/arbeidskrav, og 
disse vurderes til godkjent / ikke godkjent.   
  
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.  
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   
Avsluttende eksamen er innlevering av en skriftlig didaktisk forankret fordypningsoppgave, der 
studentene kan ta utgangspunkt i egen praksis.  
  
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 per studiepoeng.  

  
Litteratur  
Semesterplan og litteraturliste kommer i Canvas.  

  
Godkjent emneplan   
Dekan ved Fakultet for humaniora, 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.   

  
  
  
 


