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Velkommen som student på Norsk 2 nett, 5.–10!   

 
Modul 1 har fokus på videre lese- og skriveopplæring, og avsluttes med en skriftlig 
skoleeksamen på seks timer desember 2020. Eksamen skal skrives på bokmål. 
 
Modul 2 har fokus på litterært og språklig mangfold. Denne modulen avsluttes med en 
muntlig eksamen i mai/juni 2021. Muntlig eksamen består av en forelesning og en 
påfølgende eksaminasjon. Under forelesningen skal det brukes et digitalt 
presentasjonsverktøy (for eksempel PowerPoint) med tekst på nynorsk. Vær oppmerksom 
på at emneplanen for modul 2, inkludert pensumlisten, vil bli oppdatert noe i begynnelsen 
av høstsemesteret. 
   
Studiet er delvis nettbasert og delvis samlingsbasert. Det vil si at mye foregår på nettet, i 
tillegg til at vi har seks obligatoriske samlingsdager i hver modul. Samlingsdagene er på 
Breistein på dagtid, fra kl. 09.00 til 15.00. Datoene for samlingene er: 
 
Høst 2020 

1. samling: mandag 31. august og tirsdag 1. september 
2. samling: mandag 28. og tirsdag 29. september 
3. samling: mandag 2. og tirsdag 3. november 

 
Vår 2021 

1. samling: mandag 18. og tirsdag 19. januar 
2. samling: mandag 22. og tirsdag 23. februar 
3. samling: mandag 12. og tirsdag 13. april 

         
NLA bruker læringsplattformen Canvas. All informasjon vil bli tilgjengelig her, og alle de 
skriftlige obligatoriske arbeidskravene skal leveres via Canvas. Som det går frem av 
emneplanen, er deler av pensum å få som kompendium. Dette vil være tilgjengelig på 
Canvas fra juli/august.  
 
Undervisningsplan for samlingene blir også lagt ut på fagsiden på Canvas i begynnelsen av 
august. Første samling er lagt relativt sent på høsten, slik at dere skal ha mulighet til å starte 
arbeidet med å lese pensum før første samling. I undervisningsplanen på Canvas vil du finne 
aktuell litteratur knyttet til de ulike samlingsdagene, og jeg anbefaler sterkt å være godt i 
gang med å lese litteraturen til første samling når vi møtes i månedsskiftet 
august/september.   
 

https://www.nla.no/studietilbud/emner/2020/vuno2ag5/
https://www.nla.no/studietilbud/emner/2020/vuno2bg5/


 

Du kan lese mer om faget på nettsidene våre, og her finner du også kontaktinformasjonen 
til studieveileder Jorunn Bernssen (Jorunn.Bernssen@nla.no). Ta gjerne kontakt med henne 
dersom du har spørsmål knyttet til rutiner for studenter. Dersom du har spørsmål om 
innholdet i faget, arbeidskrav, gjennomføring av samlinger eller liknende, ta gjerne kontakt 
med meg. 
 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student og ser frem til å treffe deg i august! 
 
Beste hilsen 
 
Eline Margrete Hjellum 
emneansvarlig 
Tlf. 90 26 98 04 / 98 65 55 57 
e-post: ElineMargrete.Hjellum@nla.no 
 

https://www.nla.no/studietilbud/studieprogrammer/norsk-arsstudium/

