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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 studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) duodji.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner 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 over-lapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige læreplanen 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 det enkelte opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 8. juni 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Duodji er skapende aktivitet som omfatter håndverk, kunsthåndverk og kunst, og er en del av samenes kultur og levemåte. Duodjiterminologi, materialbruk, materialkunnskaper, ferdige produkter og deres særegenheter er sentrale emner i duodji. Duodji består av tekstilsøm, veving, tegnearbeid, skinnarbeid, skinnsøm, trearbeid, horn og beinarbeid og metallarbeid.

Samisk språk er nært knyttet til duodji. Derfor er duodjiterminologi en viktig del av opplær-ingen. Dersom man skal forstå duodji, er det viktig å kjenne historien. Det er også nødvendig å ha kulturhistoriske kunnskaper om hvordan samiske samfunnsforhold opp gjennom tidene har ført til forandring og utvikling av duodji. Selv om det samiske samfunnet har forandret seg, er det fortsatt de gamle teknikkene som brukes. Opplæringen i duodji skal ta hensyn til tradisjonell duodji og bidra til styrking av duodji i det samiske samfunnet.

1. juni 1990 ble duodji lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet. Utdanningen tar hensyn til at de elevene som begynner på duodjiutdanningen kan ta svennebrev i duodji. Målsettingen for den nye læreplanen er et utdanningstilbud som er bedre siktet inn mot samisk kultur, tradisjon og næring, slik at det kan tjene til å styrke kompetansen for ungdommen.

Som egen næring er duodji fortsatt i en oppbyggingsfase. Det samiske samfunnet prøver nå å skape en duodjiutdannelse som kan gi elevene den innsikt og de kunnskaper som er nødvendig for å høyne statusen og bevare tradisjonell duodji. Det betyr mye for duodjis framtid både som samisk kulturbærer og som egen næringsgren. 

Det er viktig å kunne skjelne mellom masseprodusert duodji og duodji som er utført med hånd-redskaper. I denne planen legges det vekt på tradisjonelle håndlagde duodjiprodukter.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I duodji må søkeren normalt ha bestått grunnkurs formgivingsfag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I duodji er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I duodji består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.


Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopp-læring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 

Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I  ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennefaglig påbygging.
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.






































Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	kunne tradisjonell duodji og bruken av den

	kunne grunnleggende fagterminologi og bruke denne i skriftlig og muntlig 	 	kommunikasjon  

	kunne vedlikeholde og ta vare på verktøy og utstyr

	være bevisst på valg av teknikker i viderutvikling av duodji

	ha grunnleggende kunnskaper om materialer som brukes i duodji

	ha historiske kunnskaper om duodji i forskjellige samiske områder

	ha kunnskaper om tekniske og økonomiske forhold ved produksjon og omsetning av   	duodji, og kunne se samspillet mellom disse forholdene og sammenhengen med det 	totale arbeidsmiljøet for duodjiutøverne

	ha oversikt over ornamentikk og dekor i de forskjellige samiske områdene og kunne   	dekorere gjenstander i samsvar med tradisjonene

	ha utviklet selvfølelse gjennom å arbeide med duodji

	ha opparbeidet gode arbeidsrutiner, kunne holde orden og vise evne til samarbeid

	kunne videreføre samisk estetisk tradisjon med individuell og kreativ utførelse av duodji

	ha utviklet estetisk sans og ferdigheter

	kunne arbeide selvstendig, planlegge, gjennomføre og vurdere sitt eget arbeid i forhold 	til kvalitet og valg av materialer, og ta ansvar for egen læring

	forstå at duodji er en viktig del av samisk kultur

	ha kunnskaper om samisk kunst- og kulturhistorie, språk og terminologi

	kunne anvende duodjiprodukter og se bruksmuligheter i den samiske hverdagen

	kunne planlegge duojiproduksjon i forhold til samfunns- og markedsbehov

	kunne respektere duodji og annen husflidstradisjon fra andre områder enn sitt eget 	nærmiljø
	ha kjennskap til andre urbefolkninger og deres kunst

	vise økologisk innsikt og kunne handle bevisst i helse- og miljøspørsmål ved utførelse 	av arbeidet

	kjenne til informasjonsteknologiens muligheter og begrensninger som redskap i   	duodji og kunne  bruke aktuell teknologi i faglig sammenheng

		kunne bruke kunnskaper og erfaringer tverrfaglig



2.2	Duodji med materialinnsamling, materiallære og redskapslære


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke materialer og redskaper som inngår i faget

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	forstå hvordan valg av materialer og redskaper påvirker sluttproduktene

1b	ha kunnskaper og ferdigheter om henting og oppbevaring av råmaterialer

1c	kunne bearbeide råmaterialer på riktig måte, i forhold til bruk 

1d	kunne bearbeide, etterbehandle og oppbevare ferdige duodjiprodukter

1e	kunne bruke og ta vare på redskaper som brukes

1f	kunne ta utgangspunkt i materialet for å skape et duodjiprodukt


Mål 2
Elevene skal lære å kunne hente materialer i forhold til årstid, og kunne ta hensyn til natur og miljø i arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om riktig tidspunkt for henting av råmaterialer i forhold til bruk

2b	ha kunnskaper om felling av trær

2c	kunne ta ut materialer på en skånsom måte for naturen

2d	ha forståelse for og vilje til å rydde opp etter uttak i naturen


Mål 3
Elevene skal kunne grunnleggende arbeidsmetoder som brukes i duodji

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne teknikkene som brukes til ulike produkter

3b	kunne skape form ved bruk av ulike duodjiteknikker

3c	utvikle gode arbeidsvaner og kunne utnytte materialene økonomisk

3d	kunne velge og bruke hensiktsmessige arbeidsredskaper i ulike arbeidsprosesser


Mål 4
Elevene skal forstå at duodji er en viktig del av samisk kultur og språk

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for hovedtrekk og kjennetegn ved duodji fra forskjellige samiske 	distrikter

4b	kunne beherske den samiske fagterminologien muntlig og skriftlig i arbeidet


Mål 5
Elevene skal utvikle sine skapende og estetiske evner, bli bevisst hva som er bra duodji og ha innsikt i den historiske utvikling av duodji

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha styrket sin selvfølelse gjennom arbeid med duodji

5b	kunne arbeide selvstendig med duodji

5c	ha innsikt i utviklingen av nye produkter ut fra tradisjonell duodji

5d	ha en kritisk og bevisst holdning til markedskrav og behov ved utviklingen av nye 	duodjiprodukter

5e	kjenne til bruken av symboler i duodji og kunne bruke og utvikle disse i eget arbeid

5f	ha innsikt i hvordan samisk mytologi brukes i duodji 	og kunne bruke dette i eget 	arbeid



2.3	Samisk kunst- og kulturhistorie


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om sammenhengen mellom samisk kulturhistorie og duodji

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om samisk mytologi

1b	kunne gjøre rede for de samiske bosetningsområdene og samiske byggemåter

1c	ha kjennskap til samiske klesskikker og joiktradisjoner


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til samisk kunst og kunsthåndtverk og ha oversikt over arktisk kunst og kunsthåndtverk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha god kjennskap til ornamentikk, samisk symbolbruk og kunne bruke dette bevisst i 	forhold til samisk symbolforståelse 

2b	kjenne til samiske kunstnere i fortid og nåtid

2c	ha forståelse for samisk uttrykksform


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til andre urbefolkninger og deres kunst

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha forståelse for fellestrekk mellom samisk og andre urbefolkningers kunst- og 	kulturforståelse

3b	ha kjennskap til og respekt for andre folks uttrykksmåter


Mål 4
Elevene skal ha en bevisst og engasjert holdning til det samiske samfunnet og 
storsamfunnet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kjennskap til samisk organisasjonsarbeid



2.4	Tegning, form og farge


Mål 1
Elevene skal kunne bruke tegning, form og farge til å forberede arbeidet til det praktiske duodjiarbeidet

Hovedmomenter
Eleven skal

1a	ha kunnskaper om en samisk uttrykksform og sammen med sin personlige uttrykksform 	kunne bruke dette i arbeidet

1b	planlegge utifra duodjimaterialet


Mål 2
Elevene skal utvikle sin farge- og formsans

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	forstå og kunne bruke samisk fargekomposisjon

2b	kjenne bruken av samiske tegnetermer

2c	ha forståelse for samisk formspråk 


Mål 3
Elevene skal kunne se sammenhengen mellom arbeidstegning og duodji

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne lage arbeidstegning til et produkt med utgangspunkt i materialet

3b	ha kunnskaper om og kunne bruke forskjellige symboler i fagtegning

3c	kunne bruke fagtegning som en nødvendig forberedelse til det praktiske arbeidet

3d	kunne bruke informasjonsteknologi som redskap i tegnefaget



2.5	Økonomi


Mål 1
Elevene skal kjenne til bedriftsøkonomi

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om sentrale begreper i økonomi

1b	kunne sette opp kalkyler og bruke kalkyler i arbeidet


Mål 2
Elevene skal kunne sette opp et budsjett

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper i oppsett av drifts- og likviditetsbudsjetter

2b	forstå betydningen av budsjettarbeid

2c	kunne bruke budsjett i sitt daglige arbeid


Mål 3
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper i markedsføring

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	forstå betydningen av markedsføring i salgsarbeid

3b	ha kunnskaper om ulike markedsundersøkelser og ulike virkemidler i 	markedsføringen

3c	kunne utarbeide en plan for markedsføring av egne produkter

Mål 4
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper i bedriftsregnskap

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper i tolking av enkle bedriftsregnskap

4b	forstå betydningen bedriftsregnskapet har for drift og ledelse








































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 skoleåret skal alle elevene 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 lærerplanens rammer.

Studieretningsfagene er nært knyttet opp mot hverandre, og må sees i sammenheng ved vurdering av arbeidene. 








































Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I duodji
Felles allmenne fag
Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
75
2
Samisk som 1. eller 2. språk
75
2
Samfunnslære
75
2
Engelsk
75
2
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Duodji med materialinnsamling, materiallære og redskapslære

634

17
Samisk kunst- og kulturhistorie
75
2
Tegning, form og farge
75
2
Økonomi
75
2



Valgfag
75
2



Tilsammen
1309
35

Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.
1.2 Moduler i videregående kurs I duodji
Fag
Moduler
Årstimer
(gj.snitt uketimer)
Samisk kunst- og kulturhistorie
Modul 1:	Alle mål i faget.
75

2

Økonomi
Modul 2:	Alle mål i faget.
75
2
Tegning, form og farge
Modul 3:	Alle mål i faget.
75
2
Duodji med 
Modul 4:	Mål 1 og 2.
75
2
materialinnsamling,
Modul 5:	Mål 3.
187
5
materiallære og 
Modul 6:	Mål 4.
186
5
redskapslære
Modul 7:	Mål 5.
186
5

Elevene skal arbeide med minst 3 av de fagområdene duodji består av:  Tekstilsøm, veving, tegerarbeid, skinnarbeid, skinnsøm, trearbeid, horn- og beinarbeid og metallarbeid. 
Alle mål og hovedmomenter innenfor faget gjelder, og modulene må tas i stigende rekkefølge.

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunktet 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 videregående kurs I duodji.


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.  
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.

2.	Alle studieretningsfag og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som eksamensfag.

3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.

4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.

5.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

6.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.

7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs I duodji:

	Studieretningsfag:	Alle elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i studieretnings-		fagene.

	Allmenne fag:	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles allmenne 		fag.  

	Eksamensform:	I studieretningsfagene: praktisk og skriftlig.
		I felles allmenne fag: se den enkelte læreplan.



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

