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1. Navn på studiet
Norsk:
Sørsamisk:
Engelsk:

Kontinuitet og vitalisering av tradisjonell vætna
Aerpievuekien vætnam vaarjelidh jïh jealajehtedh
Continuity and Vitalization of Traditional Vætna

2. Generell informasjon om faget/studiet
Studiekode:
Studiepoeng:
Organisering av faget/studiet:

DUO 122
15
Studiet er samlingsbasert med samlinger ved
Aajege samisk språk- og kultursenter i Plassje.

3. Del av studieprogram
Emnet kan godkjennes som støtteemne i ulike bachelorprogram.
Emnet svarer til DUO 104 Árbevirolaš duoji bajásdoallan ja ealáskahttin (15 sp), som er
et obligatorisk emne i Bachelor i duodji og design ved Sámi allaskuvla.
4. Opptakskrav
Vanlige opptakskrav til høyere utdanning. Opptaksgrunnlag kan være enten generell
studiekompetanse (fullført videregående utdanning) eller realkompetanse. I tillegg kreves
kompetanse i sørsamisk og i vætna.
Språkkravet kan oppfylles på følgende måter: Sørsamisk som 1., 2. eller fremmedspråk
på videregåendeskole i Norge, eller sørsamisk som modersmål (200 poeng) eller moderna
språk (200-300 poeng) på gymnas i Sverige, eller tilsvarende opplæring i samisk etter
gjeldende regler. Språkkravet kan også oppfylles ved sørsamisk semesteremne (30
studiepoeng) eller tilsvarende utdanning eller ved å bestå sørsamisk språktest som Samisk
høgskole gjennomfører. Dersom det er usikkerhet om nivået på søkerens
språkkompetanse, fremmes saken til faglig vurdering og blir behandlet på bakgrunn av
dette.
For å dokumentere kompetanse i vætna må søkeren sende inn 5-8 bilder av egen vætna
eller av 2-3 vætnaprosjekter, der man viser til den kreative prosessen. Dersom søkeren
har fagbrev i vætna eller utdanning fra en vætnaskole eller tilsvarende vætnautdanning,
kan søkeren sende inn fagbrev eller studiebevis som dokumentasjon på kompetanse i
vætna.

5. Undervisningsspråk

Sørsamisk er hovedspråk i undervisningen. En del av undervisningen foregår på
norsk/svensk.
Eksamen kan gjennomføres på sørsamisk eller norsk/svensk.
6. Innhold
Studiet fordyper seg i hvordan planlegge, utøve og formidle vætna. Her får studentene
praktisk og teoretisk kunnskap som gir dem redskaper til å fordype seg i, og utvide sine
ferdigheter og forståelse i vætna. I studiet benyttes metoder for problemløsning, som gir
studentene verktøy til å planlegge, utforme og utøve vætna. Studentene fordyper seg i
vætnatradisjonens kontinuitet og vitalisering.
7. Læringsutbytte
Etter studiet har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
Studenten skal kunne
- kjenne til metoder for problemløsning
- vurdere og begrunne valg av arbeidsmetode og materialbruk
- delta i teoretiske diskusjoner om kontinuitet og vitalisering av vætnatradisjoner
- kjenne til betydning av vætna i et kulturelt bærekraftperspektiv
- presentere sin egen utvikling i vætna gjennom vætna, portfolio eller andre
uttrykksmåter
- planlegge og lage tradisjonell vætna
Ferdigheter:
Studenten skal kunne
- kjenne til relevante faglige utfordringer
- planlegge og gjennomføre arbeid og prosjekter
- delta i faglige diskusjoner, og være med på å utvikle gode faglige løsninger
- formidle faglige problemstillinger og konklusjoner både muntlig, skriftlig og på andre
relevante presentasjonsmåter
- bruke digitale presentasjonsverktøy som del av egne presentasjoner
8. Læringsformer
Praktisk arbeid med vætna, forelesninger, gruppearbeid, oppgaver, portfolio
(arbeidsmappe og vætnaprodukt), veiledning, seminarer og oppføring av vætnautstilling.
I studiet er halvparten organisert undervisning (vytnesjidh/ praktisk arbeid med vætna,
forelesninger, veiledning, seminarer osv.) og halvparten selvstendig arbeid (vytnesjidh/
praktisk arbeid med vætna, lesing, løsning av arbeidsoppgaver, refleksjon osv.).

9. Krav for å gå opp til eksamen
For å kunne gå opp til eksamen skal studenten ha fått følgende arbeidskrav godkjent:
- Deltatt i minst 75% av organisert undervisning
- Fullført to vætnaprosjekter med utgangspunkt i gitte arbeidsoppgaver

10. Eksamen
Eksamen er i to deler:
1. Portfolio (arbeidsmappe og vætnaprodukt). Vektlegges 80 % av endelig karakter.
2. Muntlig eksamen med utgangspunkt i vætnautstillingen studentene setter opp.
Vektlegges 20 % av endelig karakter.
Eksamenskarakterene gis ut ifra ECTS systemet, der A er beste karakter, E er laveste
ståkarakter og F er det samme som stryk. Det vises ellers til eksamensreglementet for
Samisk høgskole.
11. Privatister
Det er ikke mulig å gjennomføre emnet som privatist.
12. Kvalitetssikring
Det vises til kvalitetssikringssystemet ved Sámi allaskuvla, og hvilke
muligheter/forpliktelser studenter har til å evaluere studietilbudet og kvaliteten på
tjenestene ved Sámi allaskuvla.
På studentnivå evalueres studiet på et evalueringsmøte, og studentene fyller ut et
evalueringsskjema mot slutten av semesteret. På institusjonsnivå evalueres studiet på
grunnlag av studentevalueringer, eksamensrapporter, sensorrapporter og fagrapport.
13. Pensum
Godkjennes separat.

