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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 språkkunnskap 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 i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 19. august 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Hvor mange lyder finnes i talemålet? Er alle lyder like viktige? På norsk kan vi lage nye ord hver dag ved å sette sammen kjente ord. Kan engelsktalende gjøre det samme? Engelsktalende lager spørsmål med hjelpeverbet "to do", i norsk forandrer vi på ordstillingen. Hvordan stiller fransk-menn spørsmål? Hvorfor er samisk og ungarsk i slekt? Visste du at ordet appelsin egentlig betyr kinaeple? Mange norske gutter heter Bjørn. Opprinnelig trodde foreldrene at bjørnens styrke ble overført til barnet. Norge har flere millioner stedsnavn. Hva betyr for eksempel Rud? Dette er bare noen eksempler på emner som blir tatt opp i faget språkkunnskap. 

Faget språkkunnskap skal gi en mer allmennspråklig kompetanse enn de enkelte språkfagene. Faget skal først og fremst formidle teoretiske språkkunnskaper. 

Muntlig språk er den mest grunnleggende kommunikasjonsform mellom mennesker. Kunnskaper om talespråket er derfor et sentralt mål i faget. 

Skriftspråket bygger på talemålet og er således sekundært, men samfunnsutviklingen har ført til at skriftspråklig kommunikasjon blir stadig viktigere. Kunnskap om både tale og skrift kan øke forståelsen for hvordan et moderne samfunn fungerer. 

Internasjonalisering, nye medier og ny kommunikasjonsteknologi har økt behovet for kunn-skaper både om morsmål og fremmedspråk. Det er et mål for faget å øke den språklige bevissthet, som kan skape grunnlag for større toleranse i et flerspråklig samfunn.

Faget er systematisk bygd opp omkring emnene lydkunnskap, ordkunnskap, setningskunnskap, ordforståelse, språklig variasjon og språkslektskap. Faget er sammenlignende og legger vekt på likheter og ulikheter mellom språk.

Språkkunnskap er et selvstendig fag, men det gir også et begrepsapparat som grunnlag for læring av fremmedspråk.

1.2	Faget språkkunnskap i videregående opplæring

Faget språkkunnskap er et studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.

Faget utgjør 112 årstimer (gjennomsnittlig 3 uketimer), og kan tilbys på videregående kurs I (VKI) eller videregående kurs II (VKII).





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget språkkunnskap

Elevene skal

	ha kunnskaper om lydlære, ordlære, setningslære og betydningslære

	kunne vurdere språklig variasjon geografisk og sosialt

	ha kjennskap til språktyper og språkinndeling

	kunne bruke språkkunnskapen i et større faglig arbeid

	kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre

	kunne ta hensyn til likestilling og likeverd i arbeidet med faget

	ta ansvar for egen læring

	kunne utvikle språklig forståelse og toleranse

	kunne bruke informasjonsteknologi som hjelpemiddel i faget

	kunne sette faget i en internasjonal sammenheng








2.2	Lydkunnskap, ordkunnskap, setningskunnskap og betydningslære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om lydlige forhold i språk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne viktige begreper som fonem, tonem, trykk, lengde og intonasjon

1b	kunne bruke en enkel lydskrift til språkbeskrivelse

1c	kunne finne fonemene i eget talemål

1d	kunne sammenligne lydsystemet i norsk med språk de kjenner


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om ordlære

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne morfembegrepet

2b	ha grunnleggende kunnskaper om hvordan ord dannes

2c	ha kunnskaper om ordklasseinndeling

2d	ha kjennskap til etymologi

2e	ha kunnskaper om lånord i fortid og nåtid


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om setningsbygning og setningsvariasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke én modell for syntaktisk analyse

3b	kjenne viktige særtrekk ved norsk setningsbygning i fortid og nåtid

3c	kunne sammenligne syntaksen i norsk eller samisk med andre språk de kjenner



Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om betydningslære

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne forstå forholdet mellom innhold og uttrykk

4b	kunne gjøre rede for begrepene betydning og referanse

4c	ha kunnskaper om forholdet mellom ytringsinnhold og ytringskontekst



2.3	Språklig variasjon og språkslektskap


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om talemålsvarianter og kunne bruke språkvitenskapelige begreper

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive eget talemål og kunne sammenligne det med andre varianter

1b	ha kunnskaper om alders- og kjønnsbestemte variasjoner i språk

1c	kunne gjøre rede for minst én språksosiologisk undersøkelse

1d	kjenne årsaker til forandringer i talemålet


Mål 2 
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan språk grupperes innenfor ulike språkslekter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha oversikt over hovedinndelingen i språktyper og språkfamilier

2b	ha kunnskaper om den indoeuropeiske og den finsk-ugriske språkfamilien

2c	kjenne til hvordan ulike språk i Norge plasseres i språkfamiliene




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


Fag- og timefordeling i språkkunnskap

Studieretningsfag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Språkkunnskap


Kapitlene 2.2 og 2.3
112
3




Merknad til Vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer).
Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 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 (komprimerte løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i faget språkkunnskap



Standpunktkarakter

Det gis én standpunktkarakter i faget.
Vurdering av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.


Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen etter retningslinjer gitt av departementet.







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

