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Læreplan for videregående opplæring
Norsk for elever med tegnspråk som førstespråk
Felles allment fag for alle studieretninger

Oslo, juni 2000
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forord
Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under
Lov av 17.07.1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). I henhold til § 3-4 i loven gir departementet forskrifter om kurstilbud, fag- og timefordeling og læreplaner som fastsetter innholdet i opplæringa.
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 det felles allmenne faget norsk for elever med tegnspråk som førstespråk


 
Kapittel l:	Generell informasjon
1.1 Innledning
"Norsk for elever med tegnspråk som førstespråk" er et felles allment fag for alle elever som - leser tegnspråk som førstespråk. Opplæringen i norsk og tegnspråk skal til sammen gi den faglige kompetanse og funksjonelle tospråklighet som er det nødvendige grunnlaget for videre utdanning, yrkesliv og fritid. Hørselshemmede elever kan velge mellom disse to læreplanene og ordinær læreplan i norsk i samråd med sakkyndig instans.
1.2	Norsk for elever med tegnspråk som førstespråk

Allmenndanning
Norskopplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanens mål og elevenes språklige forutsetninger og behov og skal være både allmenndannende og holdningsskapende. Dessuten vil opplæringen ha en viktig redskaps- og støttefunksjon for andre fag. A0 ha kunnskaper om språk og kommunikasjon er en viktig del av allmenndanningen. Det samme gjelder kunnskap om den litterære tradisjonen i Norge og i andre land.

Det er også en viktig del av allmenndanningen å ha innsikt i hvordan språk brukes for å forstå verden, og hvordan språk brukes til refleksjon og som middel til å dele opplevelser og erfaringer med andre. Språkkompetanse er en grunnleggende forutsetning for full deltakelse i det norske samfunnet.
Elevene må bli fortrolige med og ta del i den norske kulturarven. De skal kunne se linjene i utviklingen og også fa syn for hvordan norsk døvekultur inngår i et større kulturfellesskap.
Litteratur
Norskopplæringen skal vektlegge erfaringer og opplevelser. Gjennom lesing av litteratur kan elevene fa interesse for og oppleve glede ved litteratur, og fa bekreftet og bearbeidet egne livserfaringer. God litteratur er en viktig stimulans for etisk og estetisk utvikling. I tillegg formidler litteratur viktige sider ved norsk historie og kulturhistorie og gir kunnskap om miljøer som en ellers ikke har direkte tilgang til.
Lesing har dessuten mye å si for språklig utvikling. Samtidig gir litteraturen eksempler på hvordan virkeligheten kan utforskes og framstilles, og kan på den måten tjene som modell for elevene når de skriver.
Språk
Opplæringen skal legge vekt på hovedtrekkene i den norske språkhistorien, forholdet mellom norsk og tegnspråk, minoritetsspråkenes status og forholdet mellom dialekter og standardpråk. I et norskspråklig samfunn er det en fordel å kunne gjøre seg forstått ved hjelp av talespråket.Etter individuelle  forutsetninger bør stemmen brukes i tillegg til tegnspråk der dette er naturlig.

Massemedier
Elevene må lære å utnytte massemedier som informasjonskilder og kulturformidlere. Det er dessuten viktig å bli kjent med den rolle massemediene spiller i samfunnet og hvilke virkemidler som brukes. Elevene må også utvikle en bevisst og kritisk holdning til massemediene.

Oppbygning av læreplanen
I yrkesfaglige studieretninger skal elevene ha 150 årstimer over 2 år, og modul 1 og 2 utgjør det felles grunnlaget for elevene i alle studieretninger. I yrkesfaglige studieretninger tas modul 1 normalt på grunnkurset og modul 2 normalt på videregående kurs I. I studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, musikk, dans og drama og idrettsfag skal elevene ha 412 årstimer over 3 år. I disse studieretningene tas modul 1 og 2 normalt på grunnkurset, modul 3 på videregående kurs I og modul 4 på videregående kurs II. Alle 4 modulene er obligatoriske på disse studieretningene og oppfyller til sammen kravet til studiekompetanse.
Det vises ellers til vedlegg 1.
Målformer og tekstutvalg
Elevene velger en av de to målformene som hovedmål. Det kreves ikke skriveferdighet på ;idemålet. De skal lese tekster på begge målformer, men med klar vekt på hovedmålet. Både kvinnelige og mannlige forfattere skal være representert. Oversatt litteratur kan også rekkes inn der det er naturlig og hensiktsmessig. Eldre tekster kan leses i moderne språkdrakt.

Muntlig kommunikasjon
Læreplanens begrep "muntlig kommunikasjon" dekker også kommunikasjon.på tegnspråk.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2.1	Felles mal for faget

Elevene skal
•	kunne bruke norsk, i tillegg til tegnspråk, som redskap for læring og kommunikasjon og som kreativt uttrykk
•		kunne beskrive egne læringsbehov og sette mål for, planlegge og gjennomføre sitt arbeid med faget
•	kunne vurdere eget og medelevers arbeid med faget på en konstruktiv måte
•		ha kunnskap om ulike arbeidsmåter og kunne bruke ulike hjelpemidler og informasjonskilder inkludert IKT
•		kunne vise holdninger som skaper et godt arbeidsmiljø og fremmer likestilling og likeverd
•	kunne utvikle dømmekraft, kritisk sans og kreativitet
•	ha evne til å arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre
•	utvikle en positiv holdning til språklig og kulturelt mangfold
•	vise vilje til å delta aktivt i samfunnslivet slik at de både kan ivareta sine egne interesser og arbeide for et solidarisk samfunn



Modul 1

Mål 1	Muntlig kommunikasjon
Elevene skal kunne kommunisere aktivt om ulike emner

Delmål 
Elevene skal
1a	kunne stille spørsmål og bidra aktivt med innspill og kommentarer
1b	kunne snakke om allmenne og faglige emner knyttet til studieretningen
1c		utvikle bruk av stemmen som redskap for kommunikasjon
Mål 2 Leseferdighet
Elevene skal kunne forstå skriftlige framstillinger og kunne lese med ulike siktemål og rimelig hastighet

Delmål 
Elevene skal
2a		kunne forstå hovedinnholdet i skriftlige framstillinger om allmenne og faglige emner
2b	kunne lese utvalgte skjønnlitterære tekster
2c	kunne hente ut og nyttiggjøre seg relevant informasjon fra en tekst
2d	kunne lese sakprosatekster med forståelse og rimelig hastighet
2e		utvikle gode lesevaner gjennom utstrakt tekstlesing
Mål 3 Skriftlig bruk av norsk
Elevene skal kunne gi sammenhengende skriftlige framstillinger på hovedmålet og til en viss grad kunne tilpasse den skriftlige framstillingsformen til ulike sjangre, emner, formål og mottakere

Delmål 
Elevene skal
3a	kunne uttrykke seg skriftlig med en rimelig grad av grammatisk korrekthet og dekkende ordforråd
3b	kunne gi en sammenhengende skriftlig framstilling, for eksempel fortelle om en opplevelse, presentere og grunngi et synspunkt, framlegge et saksforhold og skrive et referat eller et brev


3c	kunne ta notater
4d	ha noe kjennskap til ulike sjangre og oppøve evnen til å avpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker
5e	ha en viss kjennskap til hvordan man utvikler, bygger opp, endrer og skriver ferdig en tekst
Mål 4 Språkkunnskap
Elevene skal ha kunnskap om oppbygningen av det norske språket
Delmål 
Elevene skal
4a	ha kunnskap om ordklasser, setningsledd og syntaks i det norske språket
4b	kjenne til forskjeller i oppbyggingen av tegnspråk og norsk
Mål 5 Litteratur 
Elevene skal ha kjennskap til norsk litteratur i ulike sjangre med hovedvekt på litteratur etter 1940
Delmål
 Elevene skal
5a	lese et representativt utvalg norsk litteratur
5b	kunne gjengi og kommentere innholdet i de tekstene som leses
Mål 6 Massemedier
Elevene skal ha kjennskap til aktuelle massemedier og kunne bruke disse i det faglige arbeid

Delmål 
Elevene skal
6a		kjenne til aktuelle massemedier og kunne finne fram til aktuell informasjon
6b		velge ut og bruke relevant informasjon fra ulike massemedier

6c	kjenne til sentrale virkemidler i ulike massemedier


Mål 7 Studieteknikk
Elevene skal utvikle gode arbeidsvaner i faget og kunne overføre disse ferdighetene til arbeidet med andre fag

Delmål 
Elevene skal
7a	kunne bruke ordbøker, oppslagsverk og IKT og kunne finne fram i et bibliotek
7b		kunne hente og nyttiggjøre seg aktuell informasjon i det faglige arbeid

7c		kunne arbeide målrettet og systematisk, individuelt og i samarbeid med andre


2.3	Modul 2

Mål 1 Muntlig kommunikasjon
Elevene skal videreutvikle evnen til å kommunisere om ulike emner

Delmål 
Elevene skal

1a	kunne delta aktivt i samtaler og diskusjoner
1b	kunne snakke om allmenne og faglige emner knyttet til studieretningen
1c		videreutvikle stemmen som redskap for kommunikasjon
Mål 2 Leseferdighet
Elevene skal videreutvikle sin forståelse av skriftlige framstillinger og sin evne til å lese med ulike siktemål

Delmål 
Elevene skal
2a	kunne forstå skriftlige framstillinger om allmenne og faglige emner
2b	kunne lese skjønnlitterære tekster av rimelig vanskelighetsgrad
2c		kunne lese sakprosatekster med god forståelse og hente ut og vurdere relevant informasjon fra disse
2d	kunne lese med god hastighet
2e	øke sin lesekapasitet oa videreutvikle iiode lesevaner aiennom utstrakt tekstlesiniz


Mål 3 Skriftlig bruk av norsk
Elevene skal kunne gi sammenhengende skriftlige framstillinger på hovedmålet og kunne variere og tilpasse den skriftlige framstillingsformen

Delmål 
Elevene skal
3a	kunne uttrykke seg skriftlig med rimelig grad av grammatisk korrekthet og dekkende ordforråd
3b	kunne gi en sammenhengende skriftlig framstilling, for eksempel presentere og grunngi et synspunkt, fortelle en historie, legge fram en sak, skrive et referat eller en rapport
3c	kunne ta notater og bruke skriftspråket til å forberede innlegg til diskusjoner
3d	ha kjennskap til ulike sjangre og til en viss grad kunne avpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker
3e	ha kjennskap til hvordan man utvikler, bygger opp, endrer og skriver ferdig en tekst og bruke dette i skriftlige arbeider
Mål 4 Språkkunnskap
Elevene skal ha kunnskap om oppbygningen av det norske språket og om språksituasjonen i Norge. De skal ha generell kunnskap om hvordan språkstrukturer og språkbruk kan variere i ulike språklige sammenhenger

Delmål
Elevene skal
4a	kunne bruke kunnskapen om viktige grammatiske trekk og syntaks i norsk
4b	kunne forstå vanlige faste uttrykk og språkbilder
4e	ha en viss kunnskap om det norske språksamfunnet og den stilling bokmål, nynorsk, samisk og minoritetsspråk har
4d	kunne forklare innholdet i begreper som andrespråk, flerspråklighet, dialekter, sosiolekter, slang og standardspråk
4e	hinne sammenligne oppbygningen av tegnspråk og norsk



Mål 5 Litteratur
Elevene skal ha kunnskap om norsk litteratur i ulike sjangre med hovedvekt på tiden etter 1940

Delmål 
Elevene skal
5a	lese et representativt utvalg norsk litteratur
5b	oppleve et drama som teaterforestilling eller film
5c	kunne gjengi, kommentere, reflektere over innholdet i tekstene som leses/oppleves
5d	ha noe kunnskap om ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur
5e	kjenne til sentrale forfattere i forbindelse med tekstene som leses/oppleves
Mål 6 Massemedier
Elevene skal ha noe kunnskap om massemedier og kunne bruke massemedier i det faglige arbeidet
Delmål
Elevene skal
6a	kunne vurdere, velge ut og hente relevant informasjon fra aktuelle massemedier og kunne nyttiggjøre seg informasjonen i det faglige arbeid
6b	ha noe kunnskap om den rollen massemediene spiller i samfunnet
6c	kjenne til ulike virkemidler som brukes i massemediene
2.4	Modul 3

Mål 1 Muntlig kommunikasjon
Elevene skal kunne kommunisere aktivt og presist om ulike faglige emner

Delmål 
Elevene skal
la	kunne kommunisere om faglige emner av forskjellig vanskelighetsgrad

lb	kunne planlegge og gjennomføre en presentasjon av et faglige emne

lc	utvikle bevissthet om egen stemmebruk


Mål 2 Leseferdighet
Elevene skal kunne forstå både helhet og nyanser i skriftlige framstillinger, og de skal kunne lese med god hastighet

Delmål 
Elevene skal
2a	kunne forstå både helhet og nyanser i skriftlige framstillinger om faglige og allmenne emner
2b	kunne lese hele skjønnlitterære verk
2c	kunne lese med god hastighet
Mål 3 Skriftlig bruk av norsk
Elevene skal kunne uttrykke seg klart på hovedmålet og kunne utforme tekster på en sikker måte

Delmål 
Elevene skal
3a	kunne beherske bøyningsverk og setningsbygning på norsk og kunne bruke et variert ordforråd i ulike typer tekster
3b	videreutvikle evnen til å avpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker
3c	ha kunnskap om hvordan man utvikler, bygger opp, endrer og skriver ferdig en tekst og kunne bruke denne kunnskapen i skriftlige arbeider
3d	kunne skrive sakprosa i ulike sjangre som resonnerende framstilling, debattinnlegg og utgreiing
3e 	ha en viss erfaring med å skrive skjønnlitterære sjangre som for eksempel fortelling, novelle og dikt
Mål 4 Språkkunnskap
Elevene skal ha kunnskap om hvordan språk bygges opp og hvordan språkbruksregler kan variere i ulike kulturer. Elevene skal ha en viss oversikt over norsk språkhistorie

Delmål 
Elevene skal
4a	kjenne grammatiske og stilistiske begreper som er nødvendige for å analysere og beskrive språktrekk og språkbruk i en tekst og kunne bruke denne kunnskapen
4b	ha relativt god kunnskap om språkbruksreglene i norsk og kunne sammenligne med tegnspråket


4c	ha kjennskap til faste uttrykk, språkbilder, ordtak og språklig fellesgods som er vanlig i norsk
4d	ha kjennskap til språkslektskap og fellestrekk i forskjellige språk
4e	ha noe kunnskap om norsk språkhistorie fra norrøn tid til 1900 med vekt på tiden etter 1830 og kjenne bakgrunnen for skriftspråkene bokmål og nynorsk
Mål 5 Litteratur
Elevene skal lese og ha kunnskap om norsk litteratur med hovedvekt på 1800-tallet

Delmål 
Elevene skal
5a	ha noe kjennskap til norrøn litteratur, norsk folkediktning og litteratur fra 1600- og 1700tallet
5b	lese et representativt utvalg norsk litteratur fra 1800-tallet
Sc	ha kunnskap om hva som kjennetegner sakprosa og skjønnlitterære sjangrer og kunne tolke tekstenes innhold og peke på hovedtrekk i oppbygning og framstillingsmåte
5d	oppleve et drama, fortrinnsvis fra 1800-tallet, som teaterforestilling eller film og kunne gjøre greie for handling og konflikt
5e	utvikle evnen til innlevelse i litteratur og kunne reflektere over tekstene i lys av egne og andres opplevelser og erfaringer
5f	kjenne hovedlinjene i norsk litteraturhistorie fram til år 1900 med hovedvekt på 1800tallet og kunne se litteraturen i et samfunnsperspektiv
2.5	Modul 4

Mål l Muntlig kommunikasjon
Elevene skal kunne kommunisere selvstendig og reflektert om faglige emner

Delmål 
Elevene skal
la	kunne drøfte faglige emner som krever vurdering og refleksjon
lb	ha bevissthet om bruk av egen stemme

Mål 2 Leseferdighet
Elevene skal ha god lesekapasitet og kunne oppfatte både helhet og nyanser i tekstene
Delmål
Elevene skal
2a	kunne forstå og tolke helhet og nyanser i tekster i ulike sjangre
2b	ha god nok lesekapasitet til å kunne orientere seg i samfunnet og følge vanlig studieprogresjon i sin utdanning
Mål 3 Skriftlig bruk av norsk
Elevene skal kunne planlegge og skrive lengre tekster på hovedmålet med god oppbygning, variert ordforråd og stor grad av korrekthet

Delmål 
Elevene skal
3a	kunne skrive norsk med stor grad av korrekthet
3b	kunne avpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker
3c	kunne skrive lengre tekster med god struktur og sammenheng
3d		kunne skrive i ulike sjangre som for eksempel resonnerende, drøftende og analyserende framstillinger, essay, novelle, fortelling, lyrikk
Mål 4 Språkkunnskap
Elevene skal ha kunnskap om hvordan språk kan endre seg over tid, hvordan språkbruk kan variere geografisk og sosialt, og hvordan språk påvirker hverandre. De skal også ha en viss kunnskap om norsk språkhistorie etter år 1900 og om den plassen det samiske språket har hatt i Norge

Delmål 
Elevene skal
4a		ha en viss kunnskap om ulike varianter av norsk talemål (dialekter, sosiolekter, gruppespråk og slang)
4b	ha kjennskap til hvordan ulike språk påvirker hverandre
4c	ha kunnskap om språklige virkemidler som for eksempel ironi og tvetydighet
4d		ha en viss kunnskap om norsk språkhistorie fra ca 1900 til i dag med vekt på forholdet mellom skriftspråkene bokmål og nynorsk og den plassen det samiske språket har hatt
 4e	kunnskap om de språklige minoritetenes språksituasjon og språklige rettigheter i Norge


Mål 5 Litteratur
Elevene skal lese og ha kunnskap om norsk litteratur med hovedvekt på tiden etter år 1900 og ha noe kjennskap til oversatt litteratur
Delmål 
Elevene skal
5a	lese et representativt utvalg sakprosa og skjønnlitteratur
5b	lese et utvalg oversatt litteratur
5c	kunne tolke tekster, reflektere omkring dem og videreutvikle evnen til innlevelse i litteratur
5d	oppleve et drama, fortrinnsvis fra 1900-tallet, som teaterforestilling eller film og kunne drøfte oppbygning og tematikk
5e	ha noe kunnskap om hvordan litteratur kan formidles gjennom ulike medier
5f	kjenne hovedlinjene i norsk litteraturhistorie med hovedvekt på tiden etter 1900 og kunne se litteraturen i et samfunnsperspektiv
Mål 6 Fordypningsemne
Elevene skal kunne fordype seg i et avgrenset emne innenfor språk, litteratur eller massemedier
Delmål 
Elevene skal
1a	kunne planlegge, gjennomføre og presentere et større arbeid med emne hentet fra norsk litteratur, språkkunnskap eller massemedier. Oversatt litteratur kan også trekkes inn. Kildematerialet skal være så omfattende at det fanger inn vesentlige sider ved emnet
1b	kunne bruke vitenskapelig arbeidsmåte, vise dømmekraft, kritisk sans og kreativitet
1c	kunne evaluere produktet og arbeidsprosessen
Fordypningsemner i litteratur kan være 
- forfatterstudium
- litteraturhistoriske emner
- temastudium



Fordypningsemner i språk kan være
-	studium av språkstruktur i norsk eller andre språk
-	studium av hvilke funksjoner de ulike språkene har hos flerspråklige individer
-	studium av holdninger til språk og språkbruk
-	sammenliknende studier av norsk og tegnspråk

Fordypingsemner i massemedier kan være
- 	sammenlikning av skjønnlitterære verk og filmatiseringer av dem 
-	analyse av språk og/eller innhold i fjernsynsprogram
- 	studium av massemedier som kulturformidlere
- 	studium av massemedier som informasjonskilder




Kapittel 3:	Vurdering
3.1	Hvorfor vurdering?
Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi far 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 undervisningpraksis
•	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilkenkompetanse 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 individuell vurdering som avsluttes med karakterer eller individuell vurdering som ikke avsluttes med karakterer. 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 bl a til uttrykk i terminkarakterer. Lærere vil finne ideer og hjelp til vurderingsarbeidet i metodiske veiledninger om vurdering.
Avsluttende vurdering kommer til uttrykk i standpunktkarakter og eksamen.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.
Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.
Det vises ellers til vedlegg 2.



Vedlegg 1
Timetall og moduler
Modulinndelin for yrkesfa ' e studiereimer
0 Årstimer
Grunnkurs
Modul 1:


Mål 1 - 7
75
Videregående kurs I
Modul 2:


Mål 1 - 6
75
Modulinndeling for allmenne, økonomiske og
0 Årstimer
administrative fag, musikk, dans o drama o idrettsfag

Grunnkurs
Modul 1: Mål 1 - 7


Modul 2: Mål 1 - 6
150
Videregående kurs I
Modul 3:


Mål l - 5
112
Videregående kurs II
Modul 4:


Mål 1 - 6
150
Merknader til vedlegg 1
I studieretningene for allmenne, økonomiske og administrative fag, musikk, dans og drama og idrettsfag tas modul 1 og modul 2 normalt over ett år. Modul 1 kan tas før modul 2, eller modulene kan integreres.

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 PnkPitPlever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.




Vedlegg 2
Vurderingsordninger i norsk for elever med tegnspråk som førstespråk
Standpunktkarakterer
Elevene skal ha en standpunktkarakter etter hvert årstrinn.
Resultatene av prosjektarbeidene og arbeidet med fordypningsemnet skal inngå i standpunktkarakteren.
Eksamen
Yrkesfaglige studieretninger
Elevene kan etter modul 2 trekkes ut til eksamen i norsk skriftlig og/eller muntlig. Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
Allmenne, økonomiske og administrative fag, musikk, dans og drama og idrettsfag
Elevene skal opp til eksamen i norsk skriftlig etter modul 4.1 tillegg kan de trekkes ut til eksamen i norsk muntlig.
Skriftlige eksamensoppgaver utarbeides sentralt. Muntlige eksamensoppgaver utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
Privatister
Det skal være mulig å ta privatisteksamen i faget etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.
Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.




