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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfaget C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, juni 1999
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Hvorfor lære flere fremmedspråk

Økt internasjonalisering gjør det nødvendig å ha kjennskap til andre fremmedspråk enn engelsk for å kunne mestre utfordringer som samfunnet stiller. Flere av fremmedspråkene som vi definerer som annet, tredje og eventuelt fjerde fremmedspråk, er språk som brukes som morsmål av store befolkningsgrupper og ofte som felles kommunikasjonsspråk over store deler av verden. Dette gjelder spansk, fransk, tysk, italiensk, russisk og japansk, mens andre språk, som f. eks. samisk og finsk er vi knyttet til ved felles kulturarv og geografi.

Ved å ha kjennskap til flere fremmedspråk og kulturer kan vi lettere samhandle og kommunisere med mennesker fra andre språkområder, få større utbytte av studier, yrkesliv og fritid og ta del i alle de gledene som kommunikasjon på tvers av landegrenser gir. Kunnskaper i fremmedspråk er en viktig del av allmenndanningen. Et av målene for språkopplæring er å skape glede, interesse og motivasjon for livslang læring.

Det å kunne forstå og uttrykke seg på et fremmedspråk må ikke sees løsrevet fra kunnskaper om samfunnsforhold i språkområdet. Innsikt i ulike lands kultur og levesett kan bidra til internasjonal forståelse og toleranse og dessuten øke bevisstheten om vår egen kultur.


1.2	2. og 3. fremmedspråk i videregående opplæring (B-/C-språk)

Tysk er det vanligste 2. fremmedspråk i videregående skole. Dette har sammenheng med vår brede kontakt med tyskspråklige land særlig innen næringsliv, handel, kultur og turisme. Tyskland er i dag vår største handelspartner. I tillegg kommer språkets sterke stilling som fremmedspråk i østeuropeiske land. De som snakker tysk til daglig, bor hovedsakelig i Tyskland, Østerrike og Sveits.

Fransk er det romanske språket som først ble introdusert i den videregående skolen. Det er et viktig internasjonalt forhandlingsspråk og offisielt FN-språk. Fransk snakker man til daglig hovedsakelig i Frankrike, Belgia og deler av Sveits, men fransk er også utbredt i Nord- og Sentral-Afrika, Canada, Vestindia og Det fjerne østen.

Spansk og italiensk er andre levende romanske språk som det tilbys opplæring i. Spansk er særlig utbredt i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika, og det betyr at den som lærer spansk også stifter bekjentskap med en rik og mangfoldig kultur og litteratur. Spansk er dessuten offisielt FN-språk. Italia representerer dessuten en viktig del av vår felles europeiske kulturarv. Både Spania og Italia er land som Norge har betydelig kontakt med gjennom handel, kulturforbindelser og turisme.

Russisk, finsk og samisk er viktige samarbeidsspråk i våre nordområder. Russisk er et verdensspråk og offisielt FN-språk. Russisk snakkes til daglig av befolkningen i Samveldet av uavhengige stater (SUS) og er et minoritetsspråk i tilgrensende østeuropeiske land. Finsk som fremmedspråk (kvensk) er viktig for blant annet minoritetsgrupper av finsk avstamning i Norge.
Samisk er et offisielt norsk språk som snakkes av den samiske befolkningen i Norge, Sverige, Russland og Finland og er ofte det eneste fellesspråket som samene i disse landene behersker. Språket tilhører i likhet med bl.a. finsk, estisk og ungarsk, den finsk-urgiske språkgruppen.

Japansk som fremmedspråk er i sterk fremgang på verdensbasis. Dette har sammenheng med Japans betydning som økonomisk stormakt.

De klassiske språkene gresk og latin skiller seg fra de øvrige ved at de ikke lenger er levende talespråk. Det er derfor utarbeidet en egen læreplan for disse språkene. Greske og latinske ord og begreper har imidlertid stor betydning for en rekke fag og yrker og danner grunnlaget for bedre forståelse av vår felles historie og kulturarv og vår identitet. Store deler av ordforrådet i europeiske språk kommer fra gresk og latin, og klassiske språk er fremdeles produktive som kilder til ord og begreper for vitenskap og kultur. Klassiske språk har derfor fortsatt en viktig plass i skolen i mange land.

Listen over språk i videregående skole er ikke uttømmende. I løpet av de siste tiårene har innvandringen til Norge økt og ført til at vi har fått en rekke nye minoritetsspråk (ca. 120 ulike i 1996). Minoritetsspråklige elever (elever som har et annet morsmål/førstespråk enn norsk, samisk, dansk eller svensk) kan, i rimelig utstrekning, ta eksamen i sitt morsmål på B- eller C-språknivå i stedet for å ta eksamen i et annet B- eller C-språk.


C-språk som obligatorisk fremmedspråk og studieretningsfag

Opplæring i fremmedspråk som bygger på tilvalgsspråk i grunnskolen, kalles B-språk, mens språkopplæring som begynner i videregående skole, kalles C-språk. I studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, idrettsfag og musikk, dans og drama må alle elever lese ett obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk.

I økonomisk/administrativ retning innen studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, studieretning for idrettsfag og studieretning for musikk, dans og drama må alle elever som ikke har tatt tilvalgsspråk (2. fremmedspråk i ungdomsskolen) lese minst 300 timer C-språk som 2. obligatoriske fremmedspråk. Normalt organiseres dette med gjennomsnittlig 4 uketimer over 2 år. I allmennfaglig retning må elevene lese C-språk over tre år med gjennomsnittlig 4 uketimer per år (450 timer).

I tillegg til obligatoriske språkfag kan elevene velge å fordype seg i ett eller flere fremmedspråk som studieretningsfag. C-språk 5-5 kan leses som studieretningsfag (3. fremmedspråk ) på videregående kurs I og II i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. 
Denne læreplanen gjør det mulig å ta til sammen 375 timer C-språk (gjennomsnittlig 5 uketimer per år) på videregående kurs I og II, og vil være et alternativ til C-språk 4-4-4 som har 150 timer (gjennomsnittlig 4 uketimer) på hvert årstrinn.

Første år i C-språk 5-5 (187 timer) oppfyller kravet til obligatorisk språktillegg i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.

1.4	Kompetanse

Målet for opplæringen er at elevene skal oppnå en høy grad av kommunikativ kompetanse, dvs å kunne forstå fremmedspråk i autentisk kommunikasjon og i ulike typer situasjoner. Kravene til kommunikativ kompetanse vil nødvendigvis måtte settes lavere enn den optimale kompetansen.

Optimal kommunikativ kompetanse er ifølge Europarådet å kunne:

	beherske grammatikk, vokabular og uttale (lingvistisk kompetanse)
	tolke og å anvende et tjenlig språk i ulike sammenhenger (sosiolingvistisk kompetanse)
	oppfatte og selv oppnå sammenheng i tale og skrift (diskurskompetanse)
	benytte tjenlige alternative kommunikasjonsmåter for å kompensere for manglende ferdigheter (strategikompetanse)
	benytte sin kunnskap om andres kulturer i tolkning av tekster og i samhandling med andre (sosio-kulturell kompetanse)
	anvende sin språklige kompetanse (sosial kompetanse)

Det vil ikke være realistisk å forvente at elevene kan nå det samme nivået i alle språk. Dette henger sammen med at det er ulike krav til minimumstimetall avhengig av studieretning og dels på grunn av at man i språk som er fjernt fra norsk (som f. eks. russisk, japansk og finsk) ikke kan forvente å nå like langt som for eksempel i tysk og fransk.


1.5	Språk og språklæring

Språklæring består av en ferdighetsdel og en innholdsdel. Utviklingen av den språklige kompetansen, både forståelse og uttrykksevne (lytte, lese, snakke og skrive), står sentralt i fremmedspråklæringen.

Språklæring er en prosess der elevene ved gjentakelser og med større fordypning lærer å mestre språket med stadig større ferdighet. Under arbeid med å opparbeide fremmedspråklig kompetanse kan man ikke skille ut emner og legge dem til side. Utviklingen av fremmedspråklig kompetanse kan derfor betraktes som en stadig oppadgående spiral, der det man lærer på ett trinn videreutvikles på neste trinn. De felles målene (kap. 2.1) og mål og hovedmomenter (kap. 2.2 - 2.3) må derfor relateres og tilpasses det nivået og det språket som det tilbys opplæring i.

Kunnskap om og innsikt i språk, språkbruk, kommunikasjon og språklæring bidrar til å høyne den generelle språkferdigheten. Slik kunnskap er verdifull i all læring.

Arbeid med skjønnlitteratur og annet kulturstoff skal gi elevene kommunikativ kompetanse på et dypere plan. Det skal også gjøre elevene mer kreative, samtidig som de skal kunne utvikle større selvinnsikt og forståelse for andre mennesker og forhold. Lesing er en viktig stimulans for den personlige utviklingen. Gjennom litteraturen får en utdypet og bearbeidet egne livserfaringer. I tillegg formidler litteraturen viktige sider ved landenes og folkegruppenes historie og kultur, og kan både tjene som modell for og fremme egen språkutvikling. På denne måten kan en utvikle større selvinnsikt og forståelse for andre mennesker og samfunnsforhold.
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for C‑språk 1,5 og 2,5

Elevene skal

	kunne forstå mening og sammenheng i tale og skrift

	kunne bruke språket muntlig og skriftlig i ulike kommunikative sammenhenger

	kunne tilegne seg en god uttale som er i samsvar med aksepterte normer innen språkområdet eller innen deler av språkområdet

	kunne forbedre eget språk ved hjelp av innsikt i språket som system

	kunne nyttiggjøre seg ordbøker, grammatikker, leksika og andre informasjonskilder

	kunne formidle sider ved egen kulturbakgrunn og kunne forstå og vise respekt for andre kulturer og mennesker

	vise en atferd som fremmer likestilling
 
	ha kjennskap til historie, geografi, samfunnsforhold, litteratur, kunst og andre kulturtradisjoner innen språkområdet

	kunne delta i internasjonalt samkvem ved å bruke språket som kommunikasjonsmiddel

	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget språklæringsarbeid

	vise evne til selvstendig innsats og kreativitet

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne bidra til et godt læringsmiljø i samarbeid med andre



2.2	C-språk 1,5


Mål 1
Elevene skal kunne forstå og formidle hovedinnholdet i ulike typer muntlige og skriftlige tekster og kunne bruke språket i ulike kommunikasjonssituasjoner. De skal ha noe kjennskap til dagligliv og geografiske og historiske forhold innen språkområdet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke språkets alfabet og skrivetegn

1b	kunne uttale språket og kunne gjøre seg forstått

1c	kunne bruke et avgrenset ordforråd og grunnleggende språkstrukturer

1d	kunne bruke ulike strategier til å forstå, snakke og skrive språket

1e	kunne forstå beskjeder og gi informasjon

1f	kunne fortelle noe om seg selv og kort kunne presentere selvvalgte temaer

1g	kunne delta i samtaler om kjente og allmenne emner

1h	kunne innhente og nyttiggjøre seg informasjon ved hjelp av for eksempel brev, telefon og IKT

1i	kunne utforme enkle tekster ut fra egne interesser og innenfor ulike sjangre

1j	kjenne til likheter og ulikheter mellom levesett og omgangsformer i Norge og det aktuelle språkområdet

1k	ha kjennskap til noen emner hentet fra språkområdets geografi og historie



C-språk 2,5


Mål 1
Elevene skal kunne videreutvikle sin språklige kompetanse og kunne formidle synspunkter omkring ulike typer muntlige og skriftlige tekster. De skal ha kunnskaper om utvalgte emner innenfor historie, samfunns- og kulturforhold, samt næringsvirksomhet innen språkområdet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne mestre et utvidet ordforråd og viktige språkstrukturer

1b	kunne uttrykke seg sammenhengende skriftlig og muntlig

1c	kunne forstå, referere og gi synspunkter på innholdet i autentisk tale

1d	kunne lese og forstå enkle skjønnlitterære tekster og sakprosa, kunne formidle innholdet og gi uttrykk for egne synspunkter på tekstene

1e	kunne gi uttrykk for egne synspunkter i samtaler og skriftlige framstillinger

1f	kunne sammenligne ulike skikker og normer i Norge med skikker og normer i det aktuelle språkområdet

1g	ha noe kjennskap til styresett i språkområdet

1h	ha kjennskap til utvalgte hendelser og personer i språkområdets historie

1i	ha noe kjennskap til ulike kunstarter innen språkområdet som for eksempel bildende kunst, musikk, arkitektur eller film

1j	kjenne til enkelte aktuelle samfunnsspørsmål innen språkområdet som for eksempel spørsmål om levekår, næringsvirksomhet, natur og miljø



Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i kapittel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	vurdering underveis
	avsluttende vurdering

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakter.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert resultat av avsluttende eksamen.




3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. Så langt det er mulig bør minst ett prosjektarbeid være tverrfaglig.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




































Vedlegg 1


Timefordeling

Fagnivå
Årstimer
(Gjennomsnittlig uketimetall)
C-språk 1,5
187
5
C-språk  2,5
187
5


Merknader til vedlegg 1:
Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer).
Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert med 38, jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*


* Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimert løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2

Vurdering i C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5)

A:	Standpunktkarakter

Fagnivå
Standpunktkarakter *
C-språk 1,5 
Det gis én standpunktkarakter
C-språk 2,5 
Det gis én standpunktkarakter




* Vurdering av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.


B:	Eksamen

Fagnivå
Eksamensordning*
Merknader
C-språk  1,5 

Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen
Eksamen gjelder bare for elever som avslutter faget på dette nivået.
C-språk 2,5

Elevene kan trekkes ut til en skriftlig og/eller muntlig eksamen


Skriftlig eksamensoppgave utarbeides sentralt. Muntlige eksamensoppgaver utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Privatister:	Det skal være mulig å ta privatisteksamen i C-språk 1,5 og 2,5 etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

