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Status og fremdrift
2011:
Vi ble et halvt år fors inka i opps tarten pga s ykefravær og mange av aktivitetene i kvartal 1-2 ble
flyttet til kvartal 3-4. SAM-1030 ble tilbudt s om nettilbud i 2011 s elv om ikke alt var på plas s , og
vi fikk nyttige tilbakemeldinger fra s tudentene.
I kvartal 3-4 hadde vi møte med og noe opplæring av lærere i Oulu og Hels ingfors , des s uten
utvikla vi modul 1 og 2.
2012:
Utvikling av modul 3 er kommet godt igang nå i 1. kvartal, og vi får gjennomført kurs med
dis tans es tudenter med modulene 1-3 i både kvartalene 1-2 og kvartalene 3-4 i 2012. Antall kurs
blir s tørre enn det vi opprinnelig hadde planlagt pga av at det kom igang s amarbeid med
s pråks entre, noe s om ikke var planlagt opprinnelig. Vi har arrangert en works hop over to dager
for lærerne på dis s e s pråks entrene i kvartal 1 og vi planlegger en ny tils varende works hop i
kvartal 3. Derimot s å får vi ikke tes ta modulene på s tudenter i Finland før kvartal 3-4.
Utvikling av modulene 4 og 5 er igang, men ikke klar for tes ting med s tudenter ennå.
Vi har kommet godt igang med formidlings delen når det gjelder utviklinga av
lærings programmene (Oahpa), og vi ligger an til å delta på 4 works hop og konferans er i løpet av
2012, hvis alle artiklene og abs traktene blir antatt. Det ene abs traktet gjelder s pes ifikt
fleks ibilis ering av univers itets utdanning i s amarbeid med s pråks entre. Bidragene på
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konferans ene blir publis ert i proceedings , men vi arbeider ogs å med en eller to lengre artikler i
løpet av 2012, den ene er påbegynt, med deadline 1.4.12. Det er s elvfølgelig us ikkerhet om
publis eringa av dis s e da det er fagfellevurdering.

Læringsressurser
Modul 1 og 2 er utvikla, vi holder på med 3 og 4.
Fleks ible kurs gis allerede med Modul 1, 2 og 3.

Samarbeid
Type samarbeid: Samarbeid med andre læres teder i Norge
Samarbeid med andre læres teder i utlandet
Samarbeids partnere var i utgangs punktet Univers itetene i Hels ingfors og Oulu.
Vi hadde møter i med dis s e univers itetene i augus t 2011, og vi hadde deltakels e fra
Univers itetet i Hels ingfors på works hop i Troms ø 2-3. februar 2012.
Vi har et godt s amarbeid med Univers itetet i Hels ingfors . Samarbeidet med Univers itetet i Oulu
har vært preget av at de har hatt redus ert arbeids kapas itet pga s ykefravær, men vi har fått
s pråklig materiell (ordlis ter) fra deres kurs s om vi har inkludert i våre programmer.
Vi ble høs ten 2011 kontakta av flere regionale s pråks entra s om øns ket å s amarbeide med UiT
for å kunne gi poenggivende kurs i s ine lokalmiljø, og res ultatet er at vi ogs å har oppretta
s amarbeid med:
- Is ak Saba Senter, Nes s eby
- Gáis i s pråks enter, Troms ø
- Ás távuona giellagoahtie, Tennevoll
- Verddepros jektet i Kvænangen kommune, Burfjord
Faglærerne fra dis s e s entrene har deltatt på pros jektets works hop 2.-3. februar og de har
allerede tre kurs i gang, ett til kommer igang i løpet av våren, og flere kurs er planlagt
framover.

Kunnskapsutvikling og formidling
Formidling om prosjektet:
Vi har informert om pros jektet på følgende møter og konferans er:
– Arbeids gruppe for s amis k s pråk og andre s amis ke fag og emner, Samis k
lærerutdannings region, Region 7, 19.01.12
Deltakende ins titus joner var: Sametinget, UiT, Høgs kolen i Nord-Trøndelag, Univers itetet i
Nordland, Høgs kolen i Finnmark, Samis k høgs kole
– Arbeids gruppe for teknologis tøttede og fleks ible utdannings tilbud, Samis k
lærerutdannings region, Region 7, 19.01.12
Deltakende ins titus joner var: Sametinget, UiT, Høgs kolen i Nord-Trøndelag,Univers itetet i
Nordland, Høgs kolen i Finnmark, Samis k høgs kole
– Lules amis k konferans e i Jokkmokk i Sverige 16.-17.2.12
Ca. 75 deltakere: Repres entanter fra s pråks entre, s koler, høgs koler og univers itet og andre
organis as joner s om arbeider med lules amis k, og fra s ametingene i Norge og Sverige
Des s uten har vi avholdt en works hop for s pråklærere ved s pråks entre og Univers itetet i
Hels ingfors . I etterkant av denne ble det en vis s mediadekning:
http://www.nrk.no/kanal/nrk_s apmi/1.7943201
http://www.s agat.no/s ak& article=31085
http://m.nrk.no/m/artikkel.js p?art_id=17981533
http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=286523
http://www.s alangen-nyheter.com/s ats er-paa-de-voks ne.5018625-28288.html
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http://nrk.no/kanal/nrk_s apmi/1.7981533
Fomidling av kunnskapsutvikling:
Tallene vis er til punktene i regis trerings s kjemaet:
1) Utvikling av avans erte s pråkteknologis ke verktøy til s pråkundervis ning 
Vi har s endt inn abs trakter for vurdering til følgende vitens kapelige works hop og konferans er:
- Works hop: Natural Language Proces s ing Technologies within a CALL Context i forbindels e med
The Computer As s is ted Ins trudtion Cons ortiums konferans e CALICO 2012 12.6.12 - denne er
antatt
- EUROCALL 2012 22-25.8.12: Vi får vite om abs traktene blir antatt 15.4.12. Det ene abs traktet
gjelder s pes ifikt fleks ibilis ering av univers itets utdanning i s amarbeid med s pråks entre.
- Learner Language, Learner Corpora - LLLC 2012 i Olu 5-6.10.12: Vi får vite om abs trakt(ene)
blir antatt 31.3.12
- Bidrag s om blir antatt til pres entas jon på konferans ene, blir publis ert i proceedings .
- I forbindels e med arbeidet med PhD, arbeides det nå med en artikkel s om s kal s endes inn for
fagfellevurdering.
2) Kunns kap om pedagogis k bruk av IKT i s pråkundervis ninga
Vi holder på å s amle inn materiale for om kurs deltakernes og lærernes erfaringer og
opplevels er av materiellet og programmene, vi logger ogs å s tudentenes bruk av programmene.
I denne fas en bruker vi materialet til å forbedre infras truktur, læres toff og programmer.
Etterhvert vil dette danne grunnlaget for kunns kaps utvikling om s tudenters bruk av IKT, og vi vil i
2013 dele våre erfaringer og kunns kapen om didaktikk og bruk av IKT med andre
høgs kolelærere via tids krifter og konferans er. Vi har kontakt med en fors ker s om arbeider med
didaktikk for s pråkundervis ning for evt inngå s amarbeid om analys e av materialet.

3) Alt s om vi produs erer er til enhver tid dis tribuerbar åpen kildekode.

Underveisrapport
Pros jektet «Interaktiv s amis kopplæring på Internett» s kal dekke univers itetenes kurs i
nords amis k s om fremmeds pråk på bachelornivå (Univers itetene i Troms ø, Oulu og Hels ingfors ).
Det arbeides på to felt:
Utvikling av det nettbas erte lærings programmet Oahpa! til å dekke grammatikk og ordforråd i
univers itetenes kurs . Giellatekno ved Senter for s amis k s pråkteknologi ved UiT har utvikla
Oahpa!, ei programpakke s om tilbyr interaktiv trening i ordforråd, grammatikk og kommunikative
ferdigheter i nords amis k. Programmene har vært i bruk s iden 2009.
Utvikling av et s ett av fleks ible kurs opplegg s om muliggjør s tudium for s tudenter utafor campus ,
både s om rene nettkurs , og nettkurs kombinert med s amlinger eller annen undervis ning.
Pros jektet s kal dekke 75 s tudiepoeng, og er delt inn i 5 moduler. Modul 1 og 2 er ferdige, og har
vært utprøvd med s tudenter, eller er under utprøving dette s emes teret. Modul 3 er under
utarbeiding parallelt med at s tudenter følger kurs et. Arbeidet med modul 4 og 5 har s å vidt
s tarta opp med, men vi regner med at vi har det mes te på plas s i løpet av 2012. Undervis ninga
gis av univers itetet s elv eller i s amarbeid med lokale s pråks enter. 
Vi følger opp s tudentenes bruk av programmene både for utviklings arbeidet i pros jektet, men
ogs å for på s ikt å utvikle kunns kap om s lik pedagogis k bruk av IKT. Analys er at dette materialet
vil bli publis ert i 2013.
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Refleksjon
Pros jektet «Interaktiv s amis kopplæring på Internett» tar utgangs punkt i Oahpa!, et nettbas ert
lærings program for nords amis k, og integrerer det i univers itetets kurs og res ultatet er et s ett
av fleks ible kurs opplegg, s om reine netts tudier eller i kombinas jon med s amlinger eller annen
undervis ning.
Planen var at univers itetet s elv s kulle s tå for all undervis ning, ogs å for de s tudentene s om ikke
er på campus . Men vi ble kontakta av flere regionale s pråks entra s om øns ket å s amarbeide
med UiT for å kunne gi poenggivende kurs i s ine lokalmiljø, og det vis er s eg at dette pros jektet
pas s er veldig godt til s likt s amarbeid. Slik fyller pros jektet et behov s om vi ikke hadde definert i
vår pros jekts øknad.
Lærings s tiene på nettet fungerer s om både lærebok og lærerveiledning, vi legger til nytt
læres toff etterhvert s om noe etters pørres av s tudenter eller de lokale lærerne, og dette s toffet
kommer til nytte igjen for nes te lærer og kurs . Læres toffet, og ikke mins t de interaktive
grammatikkprogrammene (Oahpa!), fungerer s om en s tyrke av opplæringa i grammatikk, og den
lokale læreren kan kons entrere s eg mer om å få s tudentene til å trene på praktis k muntlig
s pråk, noe s om oftes t er de lokale lærerenes s tyrke.
Dette s amarbeidet krever en del tilpas ninger fra UiT s om ins titus jon. Språks entrene opererer
med kortere planleggings perioder enn UiT, og dette løs es ved at UiT definerer kurs ene s om
fas te tilbud og avholder eks amen hvert s emes ter, s jøl om det vil variere hvor kurs ene avholdes ,
og hvem s om er læreren. Videre s å s ørger UiT for at en av unvers itetets faglærere har
ans varet for faglig oppfølging av kurs lærere utafor campus og deres s tudenter.
Men alle problemer er ikke dermed løs t. Vi opplever en mots etning mellom øns ket og ins entiv
for fleks ibilis ering av høyere utdanning, og det etterhvert mer rigide s tudentinntaks s ys temet til
univers itetene hvor s tudentene må s øke på nytt for hvert s emes ter (hvis de ikke er tatt opp på
et bachelorprogram) kombinert med s øknads fris ter s om er s å mye tidligere enn kurs s tart (1.
des ember for vårs emes teret, 1. juni for høs ts emes teret). Dette problemet blir fors terka av
s pråks entrenes øns ker om å gi 10 og 20-poengs kurs om intens ivkurs opp mot
eks amens tids punktet, for å gjøre det lettere for deltakere å kunne ta kurs et mens de har
permis jon fra jobb. Dermed blir det i enkelte tilfeller fire måneder mellom fris ten for å s øke om
opptak til s tudiet og kurs s tart, og det blir for lang tid.
Gjennom fleks ibilis erings tiltakene kommer vi i kontakt med andre typer s tudentgrupper enn den
vi vanligvis treffer på campus . Hens ikten med fleks ibilis ering er å kunne kombinere s tudier med
jobb, at man kan s tudere der man bor os v. Men fordelene med fleks ibilis ering går langt ut over
å være et rekrutterings tiltak i s eg s elv. Det å lære s eg s amis k s om fremmeds pråk er en
omfattende pros es s , der s tudenten ofte s kaffer s eg kunns kap i, eller får bruk for, s amis k i
s amis ks pråklige miljø utenfor univers itetet. Slike s tudenter og s tudieløp pas s er dårlig med et
normalis ert s tudieløp med s tudies tart s om 19-åring og fulltids s tudium i 5 år. Av faglige grunner
vil vi nettopp ha s tudentene med denne varierte bakgrunnen, og fleks ibilis eringa av s tudiet
innbyr til nettopp det denne s tudentgruppa trenger.

Inns tramminga i s tudieløpet s om kvalitets reforma repres enterer får negative faglige
kons ekvens er, og det s tår ogs å i s trid med Norges univers itetets vektlegging på utvikling av
s tudiepoenggivende fleks ible utdannings tilbud.

Budsjett og regnskap
Pros jektet ble påbegynt i 2011, derfor finnes det ingen regns kaps tall for 2010.
I 2011 ble vi fors inka i opps tarten pga av at pedagogen var s ykemeldt hele vårs emes teret, og
dermed ble ogs å programmererarbeidet fors kjøvet. I 2011 har vi forbrukt 257.700 kr
(buds jettert 500.000 kr) av s tøtten fra Norges univers itetet. Dette har vi meldt fra om tidligere til
NU. Men vi har arbeidet veldig intens tivt de s is te månedene og vi har tatt igjen det mes te av
fors inkels ene.
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Budsjett og regnskap:
buds jett-underveis rapport.xls x

Kommentarer
Ingen kommentarer
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