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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 gjelder det felles allmenne faget samisk som andrespråk.


Denne planen skal inngå som en del av læreplanene for de ulike opplæringsløp. Når lære-planene for alle løp foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen til én læreplan for 
hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i planene. 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 læreplanen foreligger. Oversikt over opplærings-tilbud 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 det enkelte opplæringsløp i studieretningen foreligger.









Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 10. februar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Misjonæren Thomas von Westen var den første som begynte med undervisning på samisk. Det skjedde på begynnelsen av 1700-tallet. Dette var ikke først og fremst språkundervisning, men religionsundervisning. Von Westen brukte samisk fordi elevene ikke forstod norsk. Imidlertid var det ikke alle som mente det var nødvendig å bruke samisk for å undervise i religion, og dette satte i gang en diskusjon som har vart fram til nyere tid.

Motstanden mot å bruke samisk har vært sterk fra forrige århundre og fram til våre dager. Myndighetene mente før at samene bare skulle snakke norsk på skolen og i kirken. Det såkalte fornorskningsarbeidet berørte ikke bare språkundervisningen, men alle sider ved samisk kultur og levesett. Det var bare noen få samisktalende lærere som underviste på samisk. De mente det var umulig å undervise bare på norsk.

I dag er det mulig å lese nordsamisk som førstespråk, samisk som andrespråk samt samisk som fremmedspråk.

Læreplanen i samisk som andrespråk gjelder for nord-, lule- og sørsamisk.

1.2	Nordsamisk som førstespråk og samisk som andrespråk

Nordsamisk som førstespråk og samisk som andrespråk har ulike nivåer. Det er elevenes for-kunnskaper i samisk som avgjør hvilket nivå de velger. Elever som har hatt samisk som første-språk i grunnskolen, bør fortsette med det i videregående skole dersom skolen tilbyr det. Like-ledes bør elever som har hatt samisk som andrespråk i grunnskolen, ha mulighet til å ta samisk som andrespråk i videregående skole. Elever som har hatt samisk som andrespråk i grunn-skolen, kan velge nordsamisk som førstespråk i videregående skole dersom det er faglig forsvarlig.  

Gjennom fagene nordsamisk som førstespråk og samisk som andrespråk skal elevene bli kjent med den samiske kulturarven, litteraturen, samfunnet, språket og mediene. Elevene skal ha kunnskaper om hvordan samisk kultur har forandret seg gjennom tidene, og om samisk kultur som en del av en større kulturkrets. De må også kunne utfolde seg kreativt og utvikle evne til kritisk tenking slik at de bevisst og aktivt kan videreutvikle og skape kultur.

Litteraturen er en del av den samiske kulturarven, og elevene skal bli kjent med både den muntlige og den nedskrevne litteraturen. Det er viktig at elevene oppmuntres til å ta vare på den muntlige litterære tradisjonen, føre den videre og selv være med på å berike den. Den muntlige litterære tradisjonen er også viktig for å kunne forstå den nedskrevne samiske littera-turen, som har røtter tilbake til 1600-tallet. God litteratur vil utvikle elevenes etiske og este-tiske sans og hjelpe dem med å forstå egne reaksjoner og handlinger.
Samisk språk er også en bærer av samisk kulturarv, og arbeid med litteratur er viktig for elevenes språklige utvikling. God kompetanse i språk er igjen grunnleggende for elevenes tilegnelse av kunnskap. I tillegg må elevene bli seg bevisst hvor viktig det er å kunne be-
herske to eller flere språk.

Samisk som andrespråk er også et redskaps- og støttefag for andre fag. Dessuten vil opp-læringen være grunnleggende for senere studier og yrkesliv. Derfor bør elevene så tidlig 
som mulig tilegne seg gode arbeidsvaner.

Oppbygning av læreplanen

Samisk som andrespråk er et allment fag i alle studieretninger. Faget bygger på den under-visningen eleven har fått i grunnskolen.

I yrkesfaglige studieretninger skal alle elever som blir undervist etter denne læreplanen, ha i alt 187, eventuelt 262 årstimer i samisk. I studieretningene for allmenne, økonomiske og adminis-trative fag, musikk, dans og drama og idrettsfag skal alle elever ha 412 årstimer i samisk, som er kravet til generell studiekompetanse. 

Modul 1 og modul 2 utgjør det felles grunnlaget som alle elever i videregående opplæring skal ha i samisk. Disse modulene er obligatoriske for alle studieretningene. I yrkesfaglige studie-retninger tas modul 1 normalt på grunnkurset og modul 2 normalt på videregående kurs I. Elever som tar VKII i yrkesfaglige studieretninger, tar normalt modul 3 på dette kurset. I 
de andre studieretningene tas modul 1 normalt på grunnkurset, modul 2 og 3 normalt på videregående kurs I og modul 4 normalt på videregående kurs II. De elevene som har tatt modul 1 og 2 i en yrkesfaglig studieretning, kan ta modul  3 og 4 i tillegg for å oppnå studie-kompetanse i faget. De elevene som har tatt modul 1, 2 og 3 i en yrkesfaglig studieretning, 
kan i tillegg ta modul 4.

Se vedlegg 1.


















Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter

2.1	Felles mål for samisk som andrespråk

Elevene skal

	kunne ordlegge seg klart muntlig og skriftlig kunne avpasse innhold og språk etter behov

	ha kunnskaper om hvordan samisk språk er bygd opp 

	være motivert til å bruke språket bevisst i muntlig og skriftlig kommunikasjon

	kunne bruke faglige termer riktig

	ha kjennskap til hvordan lover og regler og andre språk og samfunnsforhold har påvirket og fremdeles påvirker samisk språk

	ha kunnskaper om tospråklighet og ha kjennskap til andre to- og flerspråklige samfunn

	ha en tilnærmet tospråklig kompetanse	

	verdsette egen og andres tospråklighet

	kjenne til den samiske litteraturens utvikling 

	kjenne til samisk muntlig fortellertradisjon

	ha kunnskaper om sjangrene i skjønnlitteratur og sakprosa og kunne skrive tekster i ulike sjangrer

	ha kunnskaper om elementær litteraturteori og kunne bruke kunnskapene i eget arbeid

	ha kunnskaper om hvilken betydning morsmålet og litteratur på morsmålet kan ha for den enkelte og for et folk

	kjenne til samisk mediehistorie

	ha kjennskap til og kunne bruke ulike massemedier 

	kunne bruke samiskkunnskapene i flere sammenhenger

	ta ansvar for egen læring

	kunne sette mål for, planlegge og gjennomføre arbeidet med faget, alene og sammen med andre

	kunne vurdere eget arbeid og kommentere medelevers arbeid med faget

	utvikle en trygg kulturell identitet bygd på likestilling og likeverd og kunne snakke om etiske problemstillinger

	kunne bruke ulike hjelpemidler i læringsarbeidet
2.2	Modul 1


Mål 1	Studieteknikk 
Elevene skal ha gode arbeidsvaner, som de også kan overføre til arbeidet med andre fag og videre utdanning

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke elementær studieteknikk

1b	kunne stille spørsmål og formulere problemstillinger

1c	kunne skaffe seg den informasjon de trenger til faglig arbeid, gjennom bibliotek o.l.

1d	kunne bruke ordlister, ordbøker, massemedier og andre kilder 

1e	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi

1f	kunne arbeide målrettet og systematisk alene og sammen med andre


Mål 2	Tospråklighet
Elevene skal ha noe kunnskap om ulike sider ved tospråklighet og kunne bruke kunnskapen i egen utvikling. De skal også vise forståelse for andre tospråklige

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til hva tospråklighet er

2b	ha noe kunnskap om hvilke fordeler funksjonelt tospråklige kan ha

2c	kunne vurdere hvordan de selv kan utvikle seg som funksjonelt tospråklige

2d	vise respekt for andre tospråklige


Mål 3	Muntlig bruk av språket
Elevene skal ha evne til å bruke samisk språk som redskap for læring og som
kommunikasjonsmiddel

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne uttrykke seg med så god uttale og språkføring at andre forstår det som sies

3b	kunne lese ulike typer tekster høyt med noenlunde riktig og tydelig uttale
3c	kunne gi en muntlig framstilling, f.eks. presentere et synspunkt eller et saksforhold, gi en instruksjon eller fortelle om en opplevelse

3d	kunne samtale om tekster og bilder

3e	kunne samtale om og diskutere aktuelle emner

3f	arbeide med å avpasse innhold og språk etter situasjonen


Mål 4	Skriftlig bruk av språket
Elevene skal kunne forme tekster i noen enkle sjangrer og sammenhenger. De skal også til en viss grad kunne tilpasse den skriftlige framstillingsformen til sjangrer, emner,
formål og mottakere

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha trening i rettskriving

4b	ha kjennskap til hvordan en bygger opp, forandrer og skriver ferdig en tekst

4c	kunne skrive enkle tekster som f. eks. dagbok, tekster om bilder, diktater, personlige brev, dialoger, møteinnkallinger og fortellinger

4d	oppøve evnen til å avpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker

4e	ha trening i å oversette enkle tekster


Mål 5	Språk og kommunikasjon
Elevene skal ha noe kunnskap om det samiske språkets oppbygning og om kommu-nikasjon, og kunne bruke kunnskapen i arbeidet med språk og tekst

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om hva som påvirker kommunikasjon, og vite hvordan kunnskapene kan brukes i arbeidet med språk og tekst

5b	kunne ordklassene, de viktigste bøyningsmønstrene og ha øvelse i å forme enkle, grammatisk korrekte setninger

5c	kjenne til en del ord og uttrykk knyttet til egen studieretning

5d	kunne ta i bruk nye ord og uttrykk knyttet til egen studieretning

5e	kjenne til hvordan det muntlige språket avviker fra det skriftlige

Mål 6	Litteratur
Elevene skal ha kjennskap til samisk litteratur i ulike sjangrer med hovedvekt på litteraturen etter 1970

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	lese et representativt utvalg dikt, noveller, fortellinger og sakprosa av kvinnelige og mannlige forfattere. Sakprosatekstene bør knyttes til egen studieretning.

6b	ha noe kunnskap om sentrale forfattere og deres forfatterskap og ha oversikt over perioden etter 1970

6c	ha kjennskap til nyere og eldre fortellertradisjon ( joik, sanger, salmer)



2.3	Modul 2


Mål 1	Tospråklighet
Elevene skal ha kunnskaper om tospråklighet med vekt på hvordan tospråklighet fungerer i samfunnet, og kunne sette den inn i et historisk perspektiv

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til hvordan fornorskningen har påvirket samisk i forskjellige områder i Norge, og hvordan norsk påvirker samisk i dag

1b	ha kjennskap til hvordan lover og regler og forandringer i samfunnet har påvirket og fremdeles påvirker bruken og utviklingen av samisk språk

1c	ha kunnskaper om det samiske språkets status, utbredelse og bruk i Norge

1d	kunne forklare sammenhengen mellom identitet og samfunn


Mål 2	Muntlig bruk av språket
Elevene skal videreutvikle sitt muntlige språk som redskap for læring og som
kommunikasjonsmiddel
 
Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne uttrykke seg med god uttale og språkføring

2b	kunne lese ulike typer tekster høyt med riktig og tydelig uttale og noenlunde god flyt
2c	kunne gi en muntlig framstiling, f.eks. innlede til samtale om et fritt valgt emne, kommentere et innlegg fra medelever eller fortelle en historie 

2d	kunne samtale om tekster og emner knyttet til egen studieretning

2e	kunne diskutere, argumentere, referere og intervjue

2f	ha trening i oversettelse

2g	kunne avpasse innhold og språk etter situasjonen med en viss sikkerhet


Mål 3	Skriftlig bruk av språket
Elevene skal kunne forme tekster i ulike sjangrer og til en viss grad tilpasse den skriftlige framstillingsformen til sjangrer, emner, formål og mottakere

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne korrigere sin egen rettskriving bl.a. ved hjelp av ordbøker, ordlister o.l.

3b	kunne argumentere skriftlig

3c	vise evne til kreativ skriving

3d	ha noe kunnskap om hvordan en bygger opp, forandrer og skriver ferdig en tekst, og kunne bruke kunnskapen i eget arbeid

3e	kunne skrive tekster som f.eks. sammendrag, referat, arbeidsbeskrivelser, rapporter, utgreiinger, kommentarer og enkle tekstanalyser (analyser av sakprosa og skjønn-litteratur) og kunne presentere og grunngi et saksforhold

3f	ha trening i å avpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker

3g	kunne oversette enkle tekster 


Mål 4	Språk og kommunikasjon
Elevene skal ha kunnskaper om det samiske språkets oppbygning og om kommunika-sjon og kunne bruke kunnskapene i arbeidet med språk og tekst

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	videreutvikle sine kunnskaper om kommunikasjon og grammatikk

4b	kunne enkel funksjonsanalyse

4c	kunne bruke nye ord og uttrykk knyttet til egen studieretning
4d	ha kjennskap til hvordan man lager nye ord og begreper

4e	kunne utvide eget ordforråd

4f	ha kjennskap til ulike måter å argumentere på


Mål 5	Litteratur
Elevene skal ha kunnskaper om samisk litteratur i ulike sjangrer med hovedvekt på litteraturen før 1970

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	lese et representativt utvalg tradisjonelle joiketekster, eventyr og sagn, dikt og noveller  og et variert utvalg sakprosatekster av kvinnelige og mannlige forfattere. Sakprosa-tekstene bør knyttes til egen studieretning.

5b	kunne enkel tekstanalyse (analyse av sakprosa og skjønnlitteratur) 

5c	ha noe kunnskap om sentrale forfattere og deres forfatterskap og ha oversikt
	over perioden før 1970

5d	kunne sette den litteraturen de leser, inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng



2.4	Modul 3 


Mål 1    Tospråklighet
Elevene skal videreutvikle sine kunnskaper om hvilken betydning tospråklighet har for
den enkelte

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utvikle sin egen tospråklighet

1b	være seg bevisst hvilke ressurser og hvilken kompetanse man har som tospråklig 

1c	kunne forklare forholdet mellom språk og identitet

1d	kunne drøfte og vurdere hva som fremmer, og hva som hemmer tospråklighet




Mål 2	Muntlig bruk av språket
Elevene skal ha så gode muntlige ferdigheter at de kan bruke samisk språk som 
redskap for læring og som kommunikasjonsmiddel

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne uttrykke seg både forberedt og spontant med god uttale og flyt

2b	kunne lese ulike typer tekster høyt med riktig og tydelig uttale og god flyt

2c	kunne gi en sammenhengende muntlig framstilling, f.eks. holde et foredrag om et oppgitt eller fritt valgt emne, gi en utførlig instruksjon og kunne framføre en litterær tekst med innlevelse

2d	kunne samtale om og diskutere aktuelle og faglige emner 

2e	videreutvikle evnen til å avpasse innhold og språk etter situasjonen


Mål 3  	Skriftlig bruk av språket
Elevene skal kunne forme tekster i ulike sjangrer og videreutvikle den skriftlige kompetansen. De skal også være kreative i skriveprosessen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	videreutvikle sin egen rettskriving

3b	videreutvikle evnen til å skrive kreativt

3c	ha kunnskaper om hvordan en bygger opp, forandrer og skriver ferdig en tekst, og kunne bruke kunnskapene i eget arbeid

3d	videreutvikle evnen til å skrive i de sjangrene de arbeidet med i modul 2

3e	kunne skrive tekster som f.eks. film- og bokanmeldelser, drøftingsoppgaver og vurderinger, noveller, kåseri og essay

3f	videreutvikle evnen til å avpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker

3g	kunne oversette tekster







Mål 4	Språk og kommunikasjon
Elevene skal ha god innsikt i det samiske språkets oppbygning og i kommunikasjon og kunne bruke kunnskapene i arbeidet med språk og tekst

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	fordype seg videre i samisk språklære

4b	kunne funksjonsanalyse

4c	kunne bruke gamle ord og uttrykk knyttet til egen studieretning
 
4d	ha tilegnet seg et større ordforråd

4e	vise respekt for ulike dialekter, sosiolekter og språk

4f	kunne forklare hovedforskjellene mellom samisk og norsk 

4g	ha noe kunnskap om ulike måter å argumentere på og ha trening i å bruke dem


Mål 5	Litteratur
Elevene skal fordype seg videre i samisk litteratur i ulike sjangrer

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	lese et representativt utvalg moderne joiketekster, eventyr og sagn, dikt og noveller, én roman og et variert utvalg sakprosatekster av kvinnelige og mannlige forfattere. Sakprosatekstene bør knyttes til egen studieretning.

5b	kunne analysere tekster (sakprosa og skjønnlitteratur)

5c	ha noe kunnskap om forfattere og deres forfatterskap

5d	kunne sette den litteratur de leser, inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng


Mål 6	Massemedier
Elevene skal kjenne til samisk mediehistorie. I tillegg skal de ha kjennskap til 
hvordan massemedier fungerer som informasjonskilder, og hvordan de kan påvirke 
vår kulturforståelse. De skal også kunne bruke medier i eget arbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	ha kjennskap til samisk mediehistorie

6b	ha kjennskap til de viktigste samiske mediene som bøker, aviser, radio, TV og film

6c	ha kjennskap til hvordan mediene bruker språket

6d	kunne bruke massemedier aktivt



2.5	Modul 4 


Mål 1	Tospråklighet
Elevene skal ha kjennskap til hvordan tospråklighet fungerer i andre samfunn og hos andre urbefolkninger, og kunne se tospråklighet i et kritisk perspektiv

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til samenes språksituasjon i andre land

1b	ha kjennskap til språksituasjonen i andre tospråklige samfunn 

1c	kunne sammenligne samenes språksituasjon med andre urfolks språksituasjon

1d	kunne drøfte forholdet mellom identitet, språk og samfunn


Mål 2	Muntlig bruk av språket
Elevene skal ha gode muntlige ferdigheter i samisk språk
 
Hovedmomenter
Elevene skal 

2a	kunne uttrykke seg uten spesielle språklige problemer både spontant og i forberedte 
	situasjoner

2b	være sikre i høytlesing

2c	kunne vurdere eget språk og arbeide målbevisst for å forbedre det

2d	kunne gi en lengre, sammenhengende muntlig framstilling

2e	kunne innlede til og lede en diskusjon

2f	ha trening i å tolke

2g	kunne avpasse innhold og språk etter situasjonen

Mål 3	Skriftlig bruk av språket
Elevene skal kunne forme tekster i ulike sjangrer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	være sikre i samisk rettskriving

3b	kunne skrive tekster i ulike sjangrer med god struktur og sammenheng og være sikre i tekstanalyse 

3c	kunne avpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker

3d	ha trening i å oversette tekster fra samisk til norsk og fra norsk til samisk


Mål 4	Språk og kommunikasjon
Elevene skal ha gode kunnskaper i språk og kommunikasjon og kunne bruke kunnskapene i arbeidet med språk og tekst

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	være sikre i samisk språk

4b	ha noe kjennskap til de samiske språkene

4c	ha kjennskap til dialektmerker innen eget språk

4d	ha kunnskaper om og kunne bruke ulike måter å argumentere på


Mål 5	Litteratur
Elevene skal ha kunnskaper om nyere samisk litteratur og være sikre i tekst-
analyse. De skal også kjenne til medienes framstilling av litteratur

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	lese muntlig tradisjonell litteratur, bl.a. skal de kjenne til ordtak o.l., nyere dramatekster/skuespill, én roman, dikt og noveller og et utvalg sakprosatekster
	av kvinnelige og mannlige forfattere

5b	være sikre i tekstanalyse og kunne de skjønnlitterære sjangrene

5c	ha kunnskaper om hovedtrekkene i samisk litteraturhistorie

5d	kunne sette den litteraturen de leser, inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng

5e	ha kjennskap til hvordan mediene presenterer litteratur

	
Mål 6	Fordypningsemne
Elevene skal kunne fordype seg i et avgrenset emne innenfor språk, litteratur eller massemedier

Hovedmomenter
Elevene skal planlegge, gjennomføre og presentere et større arbeid skriftlig og muntlig. 
Arbeidsstoffet skal hentes fra norsk eller samisk språk (eventuelt fra nabospråkene), litteratur 
eller massemedier. Verk fra andre urfolk kan også trekkes inn. Utvalget av stoff skal være så 
omfattende at det fanger inn vesentlige sider ved emnet.

Fordypningsemner i språk kan være
-tospråklighet
-dialektstudium
-språkhistoriske emner
-studier av stedsnavn
-påvirkning fra andre språk
-andre aktuelle språklige emner

Fordypningsemner i litteratur kan være
-forfatterstudium
-periodestudium
-sjangerstudium
-temastudium

Fordypningsemner i massemedier kan være
-språket i massemedier
-massemedier som kulturformidlere
-massemedier som informasjonskilder



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 undervisningpraksis
		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, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag 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 læreplanene.

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-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.

3.4	Spesielle forhold

I løpet av hvert skoleår skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeid. I minst
ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå. Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

Vurdering av fordypningsemnet i samisk skal inngå som en del av karakteren i muntlig og skriftlig samisk.


Se også vedlegg 2.



Vedlegg 1


Timetall og moduler i samisk som andrespråk


Modulinndeling 
yrkesfaglige studieretninger
Årstimer
(Gjennomsnitt
uketimer)

Modul 1:	Grunnkurs
 

112

3 

Modul 2:	Videregående kurs I 


75 

2 

Modul 3:	Videregående kurs II

75

2



Modulinndeling 
allmenne, økonomiske 
og administrative fag, idrettsfag, musikk, dans og drama
Årstimer


(Gjennomsnitt
uketimer)

Modul 1:	Grunnkurs
 

112

3 

Modul 2 og 3:	Videregående kurs I


150 

4 

Modul 4:	Videregående kurs II


150

4


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


Vurderingsordninger i samisk som andrespråk.



Standpunktkarakterer 

Elevene skal ha to standpunktkarakterer etter hvert årstrinn, én i samisk muntlig og én i samisk skriftlig. Resultatene av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.



Eksamen											

	
Yrkesfaglige studieretninger
Elever som tar modul 1 og 2, kan komme opp til en skriftlig og/eller 
muntlig eksamen i samisk etter modul 2.
Oppgavene blir utarbeidet lokalt etter sentrale retningslinjer.

Elever som i tillegg tar modul 3, skal opp til en skriftlig og/eller 
muntlig eksamen i samisk.
Oppgavene blir utarbeidet lokalt etter sentrale retningslinjer.


Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag,
musikk, dans og drama og idrettsfag
Alle elever skal opp til en skriftlig eksamen i samisk etter modul 4.
I tillegg kan elevene trekkes ut til en muntlig eksamen.
Oppgavene blir utarbeidet sentralt.  


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.

