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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 nasjonalt valgfag Nord-Sør-kunnskap.
















Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, februar 2000





Innhold


Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1	Innledning	1
1.2	Innhold	1
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	2
2.1	Felles mål for valgfaget	2
2.2	Mangfold og variasjon	3
2.3	Kultur i sør	4
2.4	Hva er utvikling?	4
2.5	Internasjonal organisering*	5
2.6	Fra bistand til utviklingssamarbeid*	5
2.7	Praktisk nord-sør arbeid*	6
Kapittel 3:	Vurdering	7
3.1	Hvorfor vurdering?	7
3.2	Hva skal vurderes?	7
3.3	Hvordan skal vurderingen skje?	7
3.4	Spesielle forhold	8
Vedlegg 1	9
Fag- og timefordeling	9
Vurdering i valgfaget Nord-Sør-kunnskap	9



9

Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Størstedelen av jordens befolkning bor i sør, men disponerer bare en liten del av jordens ressurser. Forskjellen mellom fattig og rik er stadig økende og trusselen om ødeleggelsen av natur og miljø angår oss alle. I en stadig mer globalisert verden er dette viktig å forholde seg til. En av de største utfordringene verdenssamfunnet står overfor er å rette opp den skjeve fordelingen mellom fattig og rik. Norge deltar i dette arbeidet blant annet gjennom sin innsats i FN og sitt bistandsengasjement.

Landet vårt har tradisjoner for samarbeid med sør. Det er et bredt folkelig engasjement i Norge for Nord-Sør-arbeid blant annet ved de frivillige organisasjonene. Mange elever er engasjert gjennom Internasjonal Uke og i Operasjon Dagsverk. Valgfaget Nord-Sør-kunnskap vil kunne gi elevene mulighet til å sette solidaritetsarbeid inn i en bredere sammenheng.

Bildet som fremstilles av land i sør kan ofte være tilfeldig, ensidig, overflatisk og sensasjonspreget. Det påhviler skolen et ansvar når det gjelder å gi elevene en grundigere gjennomgang av problemstillinger i forbindelse med Nord-Sør-spørsmål.

Fagets målsetting er å gi elevene innblikk i den globale makt- og ressursfordelingen i et Nord-Sør-perspektiv. Det vil gi en forståelse for det sosiale og kulturelle mangfoldet i sør. Faget kan dessuten bidra til å sette vår egen historiske utvikling i perspektiv og til å skape større åpenhet for impulser fra andre kulturer.

Nord-Sør-kunnskap gjelder alle studieretninger. Faget har tidligere vært tilbudt som lokalt valgfag i den videregående skolen. Da interessen for globale spørsmål er økende, og mange deltar i utvekslingsprogram med skoler i sør, har dette nødvendiggjort en nasjonal læreplan.

Dette er et valgfag med et omfang på 75 årstimer innenfor et omfattende felt. Faget vil derfor først og fremst fungere som en interessevekker og stimulans for personlig engasjement og solidaritetsarbeid. Opplæringen bør tilpasses den enkelte studieretning, lokale forhold og bør også inkluderes i tverrfaglige prosjekter der dette er naturlig.

1.2	Innhold

Valgfag Nord-Sør-kunnskap består av 75 årstimer. Kapitlene 2.2 – 2.4 er obligatoriske, og bør utgjøre 75 % av tiden. Kapitlene 2.5, 2.6 og 2.7 er valgfrie områder. Elevene velger ett av disse.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for valgfaget

Elevene skal

·	ha kunnskap om det sosiale og kulturelle mangfoldet i sør

·	ha innsikt i lokale forhold i sør

·	ha kunnskap om forhold som har bidratt til makt- og ressursfordelingen i verden

·		ha kunnskap om sentrale utfordringer sett fra sør

·	ha kunnskap om mulige veier til utvikling

·	kunne drøfte faktorer av betydning for et lands utvikling

·	ha kjennskap til mulige løsninger for globale fordelingsutfordringer

·	ha kjennskap til de viktigste internasjonale og regionale organisasjoner

·	kjenne til bakgrunn og målsettinger for utviklingssamarbeid

·	ha kjennskap til de viktigste former og kanaler for utviklingssamarbeid

·	kjenne til utviklingssamarbeidets betydning og begrensning

·	utvikle evne til kritisk tenkning og toleranse

·	kunne se faget i et likestillings- og menneskerettighetsperspektiv

·	kunne se faget i et ressurs- og miljøperspektiv

·	kunne ta ansvar for egen læring

·	kunne innhente informasjon fra ulike kilder

·	kunne bruke faget tverrfaglig



2.2	Mangfold og variasjon


Mål 1
Elevene skal kunne beskrive og drøfte hovedtrekk i Nord-Sør-forholdet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne drøfte hva man legger i begrepet Nord-Sør

1b	kunne beskrive og diskutere ulike typer relasjoner mellom nord og sør

1c	kunne diskutere oppfatninger man har om hverandre i nord og sør


Mål 2
Elevene skal kunne beskrive mangfoldet i sør og se det i relasjon til vårt eget samfunn

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om regionale variasjoner og fellestrekk i samfunnsforhold, kultur og miljø i sør

2b	kunne sammenlikne et lokalsamfunn i sør med et lokalsamfunn i nord gjennom praktiske eksempler


Mål 3
Elevene skal kunne drøfte forhold som bidrar til ulikheter mellom nord og sør

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forstå betydningen av kolonisering, imperialisme og globalisering for Nord-Sør-forholdet

3b	diskutere hvordan forskjeller mellom nord og sør påvirkes av interne forhold i de enkelte land




2.3	Kultur i sør


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til kultur i sør

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til ulike kulturformer

1b	ha en opplevelse av kulturen i et land eller område i sør gjennom for eksempel film, litteratur, mat, musikk, kunst, eller håndverk

1c	ha kjennskap til spenninger som kan oppstå mellom tradisjonell og moderne kultur og kunne se mulige konsekvenser av dette



2.4	Hva er utvikling?


Mål 1
Elevene skal kunne diskutere ulike sider ved utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til ulike definisjoner av begrepet utvikling i et globalt perspektiv

1b	kjenne til hvordan og hvorfor synet på utvikling endrer seg over tid

1c	kunne diskutere mulige konflikter mellom forskjellige typer utvikling


Mål 2
Elevene skal ha kunnskap om indre og ytre faktorer som har betydning for et lands utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til hvordan utvikling i et land påvirkes av internasjonale forhold og globaliseringstendenser som for eksempel handel, gjeld, internasjonale politiske forhold og globale miljøutfordringer


2b	ha kjennskap til interne forhold som har betydning for et lands utvikling

2c	diskutere hvordan man kan fremme utvikling som tar hensyn til rettferdig fordeling, menneskerettigheter og miljø



2.5	Internasjonal organisering*


Mål 1
Elevene skal kunne drøfte rollen til internasjonale organisasjoner når det gjelder forholdet mellom nord og sør

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til sentrale internasjonale organisasjoner (som FN-systemet, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet – IMF – og Verdens handelsorganisasjon – WTO)

1b	kjenne til noen av de mest sentrale regionale organisasjoner og betydningen av sør-sør-samarbeid

1c	ha kjennskap til de ulike organisasjoners rolle som møteplass, meklere, normsettere og finansieringskilder



2.6	Fra bistand til utviklingssamarbeid*


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om bakgrunn, mål og virkemidler for utviklingssamarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til hva som legges i begrepet utviklingssamarbeid

1b	ha kjennskap til motivasjon og verdigrunnlag for utviklingssamarbeid

1c	ha kjennskap til sentrale prinsipper og mål for utviklingssamarbeid og hvordan disse endrer seg



Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til ulike typer utviklingssamarbeid og bistandsorganisasjoner

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kjennskap til ulike former for utviklingssamarbeid

2b	ha kjennskap til sentrale aktører innen utviklingssamarbeid, for eksempel multilaterale, bilaterale og frivillige organisasjoner, og hvilken rolle de har


Mål 3
Elevene skal kunne drøfte ulike virkninger av utviklingssamarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til utviklingssamarbeidets betydning og begrensning

3b	ha kjennskap til ulike syn på utviklingssamarbeid



2.7	Praktisk nord-sør arbeid*


Mål 1
Elevene skal arbeide med et eller flere valgfrie temaer innenfor studieretningen og/eller interesseområder sett i et Nord-Sør perspektiv

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne velge tema og formulere problemstilling

1b	kunne innhente og vurdere informasjon knyttet til tema og problemstilling

1c	kunne utarbeide et produkt basert på valgt tema

1d	kunne forberede og presentere dette for en valgt målgruppe


* Kapitlene 2.5, 2.6 og 2.7 er valgfrie områder. Elevene velger enten 2.5, 2.6 eller 2.7.

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, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen danner utgangspunkt for vurderingen.

·	Det er elevenes 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 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. Individuell vurdering underveis kommer bl a til uttrykk i terminkarakterer.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer 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.

Operasjon Dagsverk, Internasjonal Uke eller elevutveksling med en skole i sør, kan inngå som en del av valgfaget.





Vedlegg 1


Fag- og timefordeling

Fag
Innhold
Årstimer
Nord-Sør-kunnskap
 Kap. 2.2 - 2.7
75 





Kapitlene 2.5, 2.6 og 2.7 er valgfrie og bør utgjøre 25 % av tiden som brukes på faget.
Elevene velger ett av områdene.


Vurdering i valgfaget Nord-Sør-kunnskap


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i faget.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.


Eksamen

Elevene kan trekkes ut til eksamen i faget.
Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.





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

