3











Læreplan for videregående opplæring






Tegnspråk B-/C-språk



Alle studieretninger



















Oslo, desember 1999
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 tegnspråk som B/C-språk


Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring utgis separat.



















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


1.1	Innledning

Norsk tegnspråk er et minoritetsspråk utviklet blant døve i Norge. Det er et visuelt-gestuelt språk. Språket betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer uavhengig av lyd. Det betegnes som gestuelt fordi det utføres med bevegelser av hender, øyne, ansikt, øyenbryn, munn, hode og kropp.

Tegnspråk er det eneste språket som kan tilegnes naturlig av personer som ikke oppfatter tale gjennom hørselen. Siden sosialisering primært foregår på tegnspråk, betraktes det som døves førstespråk.

Norsk tegnspråk har både geografiske og sosiale varianter. Det er ikke et internasjonalt språk. De fleste som har tegnspråk som førstespråk, har foreldre som ikke har språket som sitt førstespråk.

Norsk tegnspråk er forskjellig fra norsk skriftspråk og tale i sin oppbygging. Fordi det er grunnleggende forskjeller mellom disse to språkene, er det ikke mulig å uttrykke seg på tegnspråk og norsk samtidig. Det finnes imidlertid blandingsformer som i varierende grad ”låner” fra de to språkene.

Ved å ha kjennskap til flere språk og kulturer kan vi lettere kommunisere med mennesker som har andre språk og språkkulturer. Dette er viktig for å kunne få større utbytte av studier, yrkesliv og fritid og er en forutsetning for å kunne ta del i de gleder som kommunikasjon på tvers av kulturer gir.

Tegnspråk som B-/C-språk gir ulike elevgrupper som har behov for og ønske om å lære å kommunisere på tegnspråk, slik kompetanse. Arbeidet med tegnspråk som B-/C-språk vil kunne gi elevene gode muligheter til å møte språket i ulike kulturelle og sosiale sammenhenger, noe som vil bidra til å høyne forståelse for språk og språklæring.

Kompetanse i og kunnskap om tegnspråk vil åpne for økt kontakt og kommunikasjon med døve som er en språklig minoritet i Norge.

Elever med tegnspråk som førstespråk har i de senere årene fått styrket sine rettigheter. Grunnskoleelever har nå rett til opplæring i og på tegnspråk, jfr § 2-6 i Opplæringslova. Det er utarbeidet egne læreplaner for denne elevgruppen, noe som bidrar til å styrke tegnspråkets stilling, både når det gjelder opplæring og status. Stortinget har i vedtak av 17. juni 1997 bestemt at elever i videregående opplæring også har rett til å få opplæring i og på tegnspråk som førstespråk. På bakgrunn av dette vedtaket blir det utarbeidet læreplaner både i tegnspråk som førstespråk og B-/C-språk. Med disse læreplanene tar departementet sikte på å legge forholdene til rette for et fleksibelt tilbud som dekker opplæringsbehovet i tegnspråk for alle elevgrupper.


1.2 	Krav til timetall i B-/C-språk i videregående opplæring

Språkopplæring som bygger på tilvalgsspråk i grunnskolen, kalles B-språk. Språkopplæring som begynner i videregående skole, kalles C-språk.

Tegnspråk B-/C-språk kan tilbys i alle studieretninger i videregående opplæring enten som 2. obligatoriske fremmedspråk eller som studieretningsfag.

Tegnspråk B-/C-språk som 2. fremmedspråk
I allmennfaglig retning innen studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag skal elever som har hatt 2. fremmedspråk i grunnskolen, ha minst 300 timer fremmedspråk-opplæring for å oppnå studiekompetanse. Elever som påbegynner annet fremmedspråk i videregående skole skal ha minst 450 timer C-språk.

I økonomisk-administrativ retning innen studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, studieretning for idrettsfag og studieretning for musikk, dans og drama skal alle elever ha minst 300 timer B- eller C-språk.

Tegnspråk B-/C-språk som 3. fremmedspråk og obligatorisk språktillegg
Elever kan også velge tegnspråk som 3. fremmedspråk i videregående opplæring. 150 timer B- eller C-språk oppfyller kravet til obligatorisk språktillegg.

1.3	Kompetanse

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

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 tegnspråk vil konsentrere seg om kommunikativ kompetanse anvendt på det sentrale målet som er forståelse og aktiv bruk av tegnspråk. En slik forståelse må bygge på språkkunnskaper, men også på kunnskaper om døves situasjon i samfunnet. Viktig er det også å kjenne til hvordan tegnspråket har utviklet seg.


1.4	Tegnspråk og språklæring

Språklæring består av en ferdighetsdel og en innholdsdel. Utviklingen av den språklige kompetansen, både forståelse og uttrykksevne, står sentralt i all tegnspråkopplæring. Språklæring er en prosess der elevene ved gjentakelser og med større fordypning lærer å mestre språket med stadig større ferdighet. Mål og hovedmomenter må derfor tilpasses det nivået det tilbys opplæring på.

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 tegnspråk, deriblant tekster på tegnspråk, og anvendelse av tegnspråk i kommunikativ samhandling, samt arbeid med døves kultur og historie, skal gi elevene kommunikativ kompetanse på et høyere nivå.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for tegnspråk B-/C-språk

Elevene skal

	kunne tilegne seg gode tegnspråkferdigheter og kunne tilpasse språket til ulike situasjoner

	kunne forstå mening og sammenheng i tegnspråk

	kunne bruke språket i ulike kommunikative sammenhenger

	kunne forbedre eget tegnspråk ved hjelp av innsikt i og forståelse for tegnspråket som lingvistisk system

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

·	ha kjennskap til tegnspråkets utvikling i et internasjonalt perspektiv og kunne tilpasse språket i møte med døve fra andre land

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

·	vise evne til selvstendig innsats og kreativitet i arbeidet med tegnspråk

·	kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget språklæringsarbeid

·	kunne ta ansvar for egen læring og bidra til et godt læringsmiljø i samarbeid med andre

·	vise en atferd som fremmer likestilling og toleranse








2.2	C-språk 1


Mål 1
Elevene skal kunne forstå og kunne bruke enkelt tegnspråk i dagligdagse situasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til og kunne anvende ènhåndsalfabetet og tellesystemer

1b	ha tilegnet seg et enkelt tegnforråd og kunne anvende det i grunnleggende språkstrukturer

1c	ha noe kjennskap til tegnspråkets oppbygning og egenart

1d	kunne forstå og gi enkle beskjeder

1e	kunne delta i enkle samtaler om dagligdagse emner

1f	kunne fortelle noe om seg selv

1g	kunne utforme enkle setninger ut fra egne interesser

1h	ha noe kjennskap til norsk døvehistorie

1i	ha noe kjennskap til ulike dialektvarianter av norsk tegnspråk

1j	kjenne til håndformene i norsk tegnspråk



2.3	C-språk 2/B-språk 1


Mål 1
Elevene skal kunne forstå hovedinnholdet i ulike typer samhandling og finne mening i tegnspråktekster. Elevene skal utvikle sine evner til å kommunisere på tegnspråk i ulike situasjoner og være i stand til å uttrykke seg på tegnspråk. Elevene skal ha kjennskap til norske døves samfunns- og kulturforhold

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til og kunne anvende 2-håndsalfabetet

1b	kunne bruke et mer variert tegnforråd og kunne beherske god språkføring

1c	kunne bruke flere språkstrukturer, regler og former for tekstbinding med større sikkerhet

1d	kunne delta i samtaler om kjente temaer og allmenne emner og kunne gi uttrykk for egne oppfatninger

1e	kunne formidle hovedinnholdet i ulike tegnspråktekster

1f	kunne innhente og nyttiggjøre seg informasjon ved hjelp av for eksempel videobrev, teksttelefon, billedtelefon og IKT

1g	kunne utforme tegnspråktekster innenfor ulike sjangre som for eksempel videobrev, referat, intervju, dikt og fortelling

1h	kunne presentere et selvvalgt tema

1i	ha kjennskap til språkbruksregler i tegnspråk i ulike sammenhenger

1j	ha kjennskap til noen emner hentet fra tegnspråkhistorie og døves historie og kultur i det norske samfunn



2.4	C-språk3/B-språk 2


Mål 1
Elevene skal videreutvikle ferdigheter i å forstå og formidle tegnspråktekster på ulike nivå og for ulike formål og kunne kommunisere om forskjellige emner. De skal ha kunnskap om tegnspråkets historie og utvikling, døves historie, organisasjons- og kulturforhold

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke et variert tegnforråd og kunne bruke de viktigste språkstrukturer, regler og former for tekstbinding

1b	være i stand til å avlese og forstå ulike tegnspråktekster, kunne formidle innholdet i disse tekstene og gi uttrykk for egne vurderinger

1c	kunne gi uttrykk for egne synspunkter i samtaler og diskusjoner på tegnspråk

1d	ha kjennskap til og forstå tegnspråkets historie og utvikling i internasjonal sammenheng

1e	ha kjennskap til og innsikt i døves organisasjonsliv og ha kunnskap om utvalgte hendelser og personer fra døves historie


1f	ha noe kjennskap til ulike kulturelle uttrykksformer som for eksempel bildende kunst, døveteater, film og tegnspråkpoesi

1g	ha kjennskap til og forstå aktuelle spørsmål innen døvesamfunnet

1h	ha noe kjennskap til andre grupper tegnspråkbrukere og deres situasjon

1i	ha noe kjennskap til hvordan internasjonal kommunikasjon mellom tegnspråkbrukere fungerer, herunder ha kjennskap til noen andre lands håndalfabet



2.5	B-språk 3


Mål 1
Elevene skal kunne delta i språklig samhandling på ulike nivåer og kunne avpasse tegnspråkbruken etter situasjonen. De skal kunne forstå og vurdere tekster fra ulike media og kunne utnytte disse i sin egen språkproduksjon. Elevene skal ha kunnskaper om tegnspråkets lingvistiske og kulturelle egenart

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne føre en sammenhengende samtale på tegnspråk med god flyt og god språkføring

1b	ha et variert tegnforråd og beherske strukturene i tegnspråket

1c	kunne forstå, referere og drøfte innholdet av for eksempel foredrag, debatter, filmer og teaterstykker

1d	kunne forstå og ta stilling til innholdet i sakprosatekster

1e	kunne drøfte personkarakteristikk, innhold og tema i skjønnlitteratur

1f	kunne produsere tegnspråktekster innen ulike sjangre

1g	kunne gi sammenhengende fremstillinger av aktuelle temaer

1h	velge og fordype seg i minst ett tema innen politikk, økonomi, næringsliv, religion, kultur og historie og kunne presentere resultatet på tegnspråk







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:
·	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 kan bruke video til å føre arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføring av opplæringen. Individuell vurdering underveis kommer bl a til uttrykk i terminkarakterer. Lærere vil finne ideer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.

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. Så langt det er mulig bør minst ett prosjektarbeid være tverrfaglig.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1


1.1	Timefordeling

Fagnivå
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
C-språk 1
150
4
C-språk 2
150
4
C-språk 3
150
4
B-språk 1
150
4
B-språk 2
150
4
B-språk 3
187
5



Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt 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 tegnspråk som B-/C-språk


A:	Standpunktkarakter

Fag
Standpunktsordning*
C-språk 1
Det gis én standpunktkarakter
C-språk 2
Det gis én standpunktkarakter
C-språk 3
Det gis én standpunktkarakter
B-språk 1
Det gis én standpunktkarakter
B-språk 2
Det gis én standpunktkarakter
B-språk 3
Det gis én standpunktkarakter

* Vurdering av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.


B:	Eksamen

Fag
Eksamensordning
Merknader
C-språk 1
*Elevene kan trekkes ut til en kombinert eksamen
Eksamen i C-språk 1 gjelder bare for elever som avslutter faget på dette nivået.
C-språk 2
**Elevene kan trekkes ut til en kombinert eksamen

C-språk 3
**Elevene kan trekkes ut til en kombinert eksamen

B-språk 1
**Elevene kan trekkes ut til en kombinert eksamen
Eksamen i B-språk 1 gjelder bare for elever som avslutter faget på dette nivået.
B-språk 2
**Elevene kan trekkes ut til en kombinert eksamen

B-språk 3 (fordypning)
**Elevene kan trekkes ut til en kombinert eksamen



* Eksamensoppgaver i C-språk 1 utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

** Eksamensoppgaver i C-språk 2 og 3 og B-språk 1, 2 og 3 utarbeides sentralt.

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

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

