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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 latin og gresk C-språk for alle studieretninger.

Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring gis ut 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.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


Innledning

Gresk og latin kalles klassiske språk fordi de var i bruk i den klassiske tiden, antikken eller oldtiden, tusenåret rundt vår tidsregnings begynnelse. De var språkene i det gamle Hellas og Romerriket, som hadde sin storhetstid da. Men ordet klassisk innebærer også at de var i bruk videre etter denne tiden, som grunnlag og mønster for nye kulturer og språk. Fremdeles lever den klassiske kulturen. De romanske språkene, som italiensk, spansk og fransk, er direkte etterkommere av latin og nygresk av klassisk gresk. Men også andre europeiske språk har mye gresk og latin i seg. Spesielt kan nevnes det engelske ordforrådet, der minst halvparten kommer fra latin. Vi finner også mye fra de klassiske språkene i norsk. Det klassiske språkstoffet er internasjonalt, det brukes over hele verden, fordi også kunst, vitenskap og moderne teknologi gjør bruk av det.

De som studerer de klassiske språkene, vil altså lære en god del om disse språkene og den kulturen de var en del av, den gresk-romerske kulturen. Men dermed kommer også bedre forståelse av eget og andres språk og økt innsikt i vår egen tid og i historiens sammenhenger. Dette kan gjøre livet litt lettere og morsommere!

I andre land er latin et sentralt fag i skolen, og latin- og eventuelt greskkunnskaper er en forutsetning i mange fag ved utenlandske universiteter. I Norge i dag kreves kunnskaper i gresk og latin ved noen studier, f.eks. teologi. Også i andre fag vil kunnskaper i de klassiske språkene være til nytte: I medisin, biologi, astronomi, botanikk, jus og samfunnsfag er fagterminologien preget av latin og gresk. I humanistiske fag er kunnskaper i klassiske språk nødvendige for å forstå eldre tekster. I arbeidet med moderne språk gir klassiske språk en solid bakgrunn.


1.2	Gresk og latin

Gresk og latin har mange fellestrekk som klassiske språk. I antikken preget språkene hver sin del av Middelhavsområdet: øst og vest. Den romerske kulturen bygde på den greske, i litteratur, kunst, arkitektur og mytologi.
Gresk har et eget alfabet. Romernes alfabet, det latinske, er det alfabetet vi bruker i dag. Det latinske alfabetet bygger på det greske.
Greskfaget omfatter klassisk gresk (Homers, Platons og Aristoteles' språk) og koinegresk (språket i Det nye testamentet). Språket i dagens Hellas, nygresk, har utviklet seg fra klassisk gresk og koinegresk og er et moderne språk som faller utenom denne planen.



Latin er de gamle romernes språk, og det var i bruk som morsmål fram til ca. 500 e.Kr. fødsel. Det lever videre på flere måter:

•	i de romanske språkene fransk, spansk, italiensk m.fl. som har utviklet seg fra latin 
•	 som den romersk-katolske kirkens språk
•	som internasjonalt utdannings-, vitenskaps- og litteraturspråk helt opp til vår egen tid

Både gresk og latin er gjennom århundrene blitt brukt og blir fortsatt brukt når nye ord dannes i moderne språk: airport er f eks. satt sammen av det greske ordet for «luft» og det latinske for «havn»: - "lufthavn". Astronaut betyr ordrett "stjernesjømann" og diskotek "skivesamling".

Krav til timetall i C-språk i videregående opplæring

B/C -språk ene tilbys i alle studieretninger, som felles allment fag, studieretningsfag eller som valgfag. Språkopplæring som bygger på tilvalgsspråk i grunnskolen, kalles B-språk. Språkopplæring som begynner i videregående skole, kalles C-språk. Gresk og latin tilbys derfor bare som C-språk.

C-språk som 2. fremmedspråk
Elever som begynner med et klassisk språk som 2. fremmedspråk i videregående skole, skal ha minst 300 årstimer opplæring i det språket de har valgt for å oppnå studiekompetanse. Dette gjelder for elever i økonomisk administrativ retning innen studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, studieretning for idrettsfag og studieretning for musikk, dans og drama. Elever fra den allmennfaglige retningen i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag skal ha minst 450 årstimer opplæring i 2. fremmedspråk.

C-språk som 3. fremmedspråk
Elever kan også velge et klassisk språk som 3. fremmedspråk i videregående skole. For å få full fordypning må elevene lese faget over 3 år.

Valgfag
Det er også mulig å velge klassiske språk som valgfag med minst 75 timer tilsvarende 2 uketimer. Omfanget vil være et utvalg av hovedmomentene i C-språk 1.
1.4	Kompetanse

Opplæring i klassiske språk styrker elevens generelle språkforståelse og den kommunikative kompetansen i norsk og moderne fremmedspråk.
Europarådet definerer optimal kommunikativ kompetanse som 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 (sosiokulturell kompetanse)
•  anvende sin språklige kompetanse (sosial kompetanse)

Opplæringen i klassiske språk vil imidlertid konsentrere seg om kommunikativ kompetanse anvendt på det sentrale målet: forståelse av skrevne tekster på målspråket. En slik forståelse må bygge på språkkunnskaper, men også på kunnskaper om en tid og en kultur forskjellig fra vår.

Viktig er det også å kjenne til hvordan de klassiske språkene har utviklet seg og lever videre i moderne språk. På samme måte skal elevene fa kunnskaper om den antikke kulturen og forstå hvordan den har påvirket den europeiske kulturen gjennom tidene.

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 all fremmedspråkopplæring. Selv om opplæringen i klassiske språk i første rekke har som mål at elevene skal forstå skrevne tekster på målspråket, læres heller ikke dette ved grammatikkopplæring og tekstlesning alene. Forståelse oppnås først og fremst ved å øve på å oversette tekster og lage tekster selv. Det vil også være nyttig at elevene øves i å føre enkle samtaler på målspråket og i å forstå tale.

Arbeid med litteratur på originalspråket og i oversettelse, og arbeid med 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.

De felles målene (kap. 2.1) og mål og hovedmomenter (kap. 2.2 - 2.4) må relateres til og tilpasses det språket som det tilbys opplæring i.




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


Felles mål for 2. og 3. fremmedspråk - latin og gresk - (C-språk)

Elevene skal

•	kunne uttale språket i samsvar med aksepterte normer

•	kunne forstå skriftlige fremstillinger fra forskjellige tidsepoker

•	kunne nyttiggjøre seg ordbøker, grammatikker, leksika og andre informasjonskilder

•	ha kjennskap til historie, geografi, samfunnsforhold, litteratur, kunst og andre kulturtradisjoner i antikken

•	kunne forstå sammenhenger mellom den antikke kulturen og europeisk kultur i middelalder og nyere tid

•	kjenne til det aktuelle språkets rolle som kommunikasjonsmiddel gjennom tidene

•	utvide sitt kjennskap til og forståelse av lånord og fremmedord i norsk og andre språk

•	kunne forbedre eget språk gjennom innsikt i språket som system og i etymologiske sammenhenger

•	kunne bidra til et godt læringsmiljø i samarbeid med andre

•	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

•	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget språklæringsarbeid •	ta ansvar for egen læring

•	vise kreativitet og evne til selvstendig innsats





C-språk 1

Mål
Elevene skal vise evne til å forstå enkelt tekstmateriale. De skal ha kjennskap til hvordan språket har påvirket og lever videre i moderne språk. De skal ha noe kjennskap til antikkens kultur og dagligliv

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke språkets alfabet og skrivetegn

1b	kunne uttale språket

1c	kunne forstå og bruke et enkelt ordforråd

1d	kunne gjenkjenne og bruke grunnleggende språkstrukturer

1e	kunne forstå hovedinnholdet i enkelt tekstmateriale, og kunne oversette enkle tekster til norsk

1f	vite hvor og i hvilke sammenhenger språket har vært brukt gjennom tidene

1g	kunne se slektskap mellom ord i klassiske og moderne språk

1h	ha noe kjennskap til språkområdets historie og geografi og til dagligliv i antikken



2.3	C-språk 2


Mål
Elevene skal kunne forstå og formidle hovedinnholdet i ulike typer tekster og kunne utvikle sin språklige kompetanse. De skal også ha en viss innsikt i ordkunnskap og etymologiske sammenhenger. De skal ha kjennskap til ulike sider ved antikkens kultur og hvordan denne har påvirket den europeiske kulturen gjennom tidene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha tilegnet seg et større ordforråd

1b	kunne bruke flere språkstrukturer med større sikkerhet

1c	kunne forstå både tilrettelagte og enklere autentiske tekster

1d	kunne formidle hovedinnholdet i skriftlige tekster og vise språkforståelse ved å oversette tekstene til norsk

1e	ha mer systematiske kunnskaper om hvordan fremmedord i norsk og andre moderne språk er bygd opp

1f	ha kunnskaper om antikkens historie, geografi og dagligliv

1g	ha kunnskaper om sider ved antikkens kultur og innvirkningen på senere tiders kultur

1h	ha kjennskap til forfattere av tekster som blir lest

1i	ha noe kjennskap til antikk verslære



C-språk 3

Mål
Elevene skal kunne videreutvikle ferdigheter i å lese og forstå språket. De skal ha en mer systematisk kunnskap om ord og etymologiske sammenhenger. De skal ha kunnskaper om historie, samfunns- og kulturforhold i antikken og om den antikkpåvirkede kulturen i middelalder og nyere tid

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha et variert ordforråd og kunne bruke de viktigste språkstrukturene

1b	vise evne til å forstå enklere autentiske tekster i ulike sjangre og vise språkforståelse ved å oversette tekstene til norsk

1c	kunne sammenligne skikker og normer i dag med skikker og normer i antikken

1d	ha noe kjennskap til styresettet i det aktuelle språkområdet i antikken

1e	ha kunnskaper om utvalgte hendelser og personer i antikkens historie

1f	ha innsikt i antikkens teater og kjenne et gresk eller romersk drama

1g	ha kunnskaper om etymologiske sammenhenger mellom det klassiske språket og

1h	kunne fordype seg i emner de har arbeidet med tidligere eller velge andre emner med tilknytning til antikkens kultur, f.eks. innen historie, politikk, litteratur, bildende kunst, arkitektur, religion og filosofi, og presentere resultatet muntlig eller skriftlig
moderne språk som de kjenner 

1i	Ha kjennskap til antikk verselære

Kapittel3: Vurdering


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 l	æringsmål, 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

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.

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 terminkarakter.

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 i latin og gresk C-språk


Nivåer
Årstimer
Gjennomsnittlig uketimer
C-språk 1
150
i
4
C-språk 2
150
4
C-språk 3
150
4


Gresk og latin kan i tillegg leses som valgfag med minst 75 årstimer (2 uketimer).




Vedlegg 2

Vurdering og eksamen:

Standpunktkarakterer

Det gis en standpunktkarakter i faget på hvert trinn.
Vurdering av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.

Eksamen

C-språk 1:	Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer

C-språk 2:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamensoppgave utarbeides sentralt.

C-språk 3:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamensoppgave utarbeides sentralt.

Bare elever som avslutter kurset etter minimum 300 årstimer (8 uketimer), kan bli trukket ut til sentralt gitt skriftlig eksamen.

Elever som leser valgfag, kan bli trukket ut til muntlig eksamen.

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



Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen utgis i egne skriv godkjent av departementet.


