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Ny læreplan,
nye muligheter?
Et didaktisk
perspektiv

Marianne Berg-Stølen,
Geiranger, 25.- 26.oktober 2022

"Skoleutvikling skjer
gjennom læreplantolkning
og læreplanarbeid"

-Bjørn Bolstad-

Mål for kurset
• B li bedre kjent med sentr ale endringer i ny læ repla n
i no rsk for voksne innvandrere

• F å ø ving i å bruke læreplanen som arbeidsverktøy
i k o nkre t tolknings- og pla nleggingsa rbeid

• U t v ikle e t læringsopplegg sam men med
d y k tige fagfolk ve d hje lp av kre ative m etoder
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Kl. 11.30: Ny læreplan: sentrale endringer og litt bakgrunn
Kl. 12.00: Introduksjon til workshop 1

Tidsplan
tirsdag

Kl. 12.15: Pause
Kl. 12.30: Workshop 1
Kl. 13.15: Lunsj

Kl. 14.15: Introduksjon til workshop 2
Kl. 14.30: Workshop 2
Kl. 15.00: Pause
Kl. 15.15: Introduksjon til workshop 3
Kl. 15.45: Workshop 3
Kl. 17.00: Ferdig for dagen

Sentrale endringer I ny læreplan -og litt
bakgrunn

Hvorfor ny læreplan?
• Integreringsstrategien Integrering gjennom ny kunnskap og
ny integreringslov:
• V a r ig til knytnin g til arbei dsli vet

• S a ts ing på form ell kom petans e
• F l e re integrerte k vali fi seri ngsl øp

• F r a antall tim er til s pråk li g niv å

• Behov for fleksibel læreplan med språklig nivå som sluttmål
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Ny struktur, nye begreper, nytt innhold

Struktur og begreper
som i grunnopplæringa
• NOU 2015:8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag
og kompetanser.

• NOU 2014:7:Elevenes læring i fremtidens skole
• Meld. St. 28 (2015- 2016): Fag- fordypningforståelse - en fornyelse av kunnskapsløftet
• Forsknings- og utredningsarbeid knyttet til
kompetanser for det 21. århundre

Samfunnstrekk i det 21.
århundre

- kompleksitet
- teknologisk utvikling
- høy endringstakt
- mangfold og globalisering
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Hvilke kompetanser trenger vi
i det 21. århundre?
NO U 2 01 4:7/ 2015 :87

Endringer i læreplanen

M e l d. St. 28 (201 5- 201 6)
• Komplekse utfordringer -tverrfaglighet

• Tverrfaglige temaer

• Dybdekompetanse i fag

• Kjerneelementer

• Kompetanse i å lære- livslang læring

• Kompetansedefinisjonen, kompetansemål

• Kritiske tenkning og problemløsning

• Kompetansedefinisjonen, kompetansemål

• Digital kompetanse

• Grunnleggende ferdighet, kompetansemål

• Flerspråklig og flerkulturell kompetanse

• Om faget: ressursperspektiv

• Kommunikasjon og deltakelse

• Hele faget :-)

Hva tenker du
om vurderingene av et endret
kompetansebehov framover
og endringene det har
medført I læreplanen?

Endringer på innholdssida
F ø r inger fra Kompetanse Norge

E n dri nge r i læ replanen

Blant annet:
1. Kompetansedefinisjonen i Meld. St. 28
(2015- 2016) skal inn

1. Ny kompetansedefinisjon
2. Domener og temaer i læreplanen i mer
overordnet form

2. Domener i ny form, ikke
tematiske lister

3. Spor nevnes ikke under organisering

3. Sporbegrepet skal ut

Nå organisering ut fra læringsfremmende
fellesskap med utgangspunkt i hva
deltakerne har felles
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Endringer på innholdssida
Tillegg til Det europeiske
rammeverket for språk (2018)

E n dri nge r i læ replanen

• Nye og mer utfyllende beskrivelser på
nivåene

•

Kjerneelementene:

➢ språklæringsstrategier,

➢ M e diering

resepsjon,

produksjon, samhandling, mediering

➢ S pråklæringsstrategier
➢ S pråklig- digitale mål oppdatert
➢ F l erkulturell kompetanse og
f l erspråklighet

➢Nye og endrede kompetansemål

➢ ++

Endringer i synet på språkbrukeren

-Brian North,
2018-

Hva fanger interessen din
mest ift. endringene som er
løftet fram her?
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Læreplannivåer -Goodlad
Den ideologiske læreplanen
Den formelle læreplanen

Den tolkede læreplanen
Den iverksatte læreplanen
Den erfarte læreplanen

Introduksjon til workshop 1:
Mål for opplæringa i norsk for voksne
innvandrere

Hvordan nærme seg en læreplan som et
arbeidsverktøy?
L e s e fra st art...?

F o ku sere på én t ing...?
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Mål for opplæringa

Deltakernes
erfaringsbakgrunn,
ressurser, behov,
framtidsplaner

Innhold

Arbeidsmåter

Vurdering

Rammer for opplæringa
-Tilpasset fra Bjørndal og Lieberg, 1978-

Mål for opplæringa

Deltakernes
erfaringsbakgrunn,
ressurser, behov,
framtidsplaner

Innhold

Arbeidsmåter

Vurdering

Rammer for opplæringa
-Tilpasset fra Bjørndal og Lieberg, 1978-

Overordende mål
«Faget norsk for voksne innvandrere skal sammen
med faget samfunnskunnskap gjøre voksne
innvandrere best mulig rustet for hverdagsliv,
utdanning og arbeidsliv i Norge.»
- Fagets relevans og sentrale verdier, LP-
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Overordnede mål

«Faget skal bidra til at de lærer språket de trenger for å
ta aktivt del i det norske samfunnet, skape seg gode
liv og bidra med sine ressurser.»

- Fagets relevans og sentrale verdier, LP-

Kjerneelementene..

..beskriver det mest vesentlige deltakerne må lære for
å kunne mestre og bruke faget

Kjerneelementene i norsk for voksne
innvandrere
S prå klæ rin gss trate gier
R e s e psjo n (lytte, lese)
P ro du ksjo n (snakke, skrive)
S a m h andling (muntlig og skriftlig)
M e di ering (legge til rette for og bidra til forståelse og kommunikasjon)
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Kjerneelement kompetansemål
• Utgangspunkt for utforming av kompetansemål

• Utdypet og konkretisert i kompetansemålene
• Skal til sammen gi retning og skape sammenheng i
arbeidet med kompetansemålene på tvers av
ferdigheter og nivåer

• Å se kjerneelement og kompetansemål i sammenheng
kan gi en bedre forståelse av begge deler

Kompetansemål
• Beskriver språkhandlinger -hva en skal kunne gjøre med språket

Deltakeren skal kunne samarbeide om enkle oppgaver ved å
komme med forslag, spørre hva andre mener og be om
repetisjon eller omformulering.
(muntlig, A2)

Kompetansemål- kjerneelement
D e ltakeren skal kunne skrive og svare på enkle meldinger.
-A2, skrive-
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Hvilke typer meldinger
må deltakerne kunne
skrive og svare på når
de skal...

« ( … ) lære s pråket de trenger for å
t a a kt ivt del i det no rs ke
s a m f unne t, s kape seg go de liv
o g bi dra m ed sin e ress urs er.»?
-Fagets relevans og sentrale verdier-

Overordnede mål

Kjerneelementer

Kompetansemål

Workshop 1:
Mål for
opplæringa
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Grupper
• Antall per gruppe, ca 4-5 (samme
grupper hele dagen og i morgen)
• Finn et bord med nivået du jobber
på
• Dere har fått tilsendt oppgaver på
e- post
• Det ligger også oppgaver i
papirformat ved..

Kl. 11.30: Ny læreplan: sentrale endringer og litt bakgrunn

Kl. 12.00: Introduksjon til workshop 1

Tidsplan
tirsdag

Kl. 12.15: Pause
Kl. 12.30: Workshop 1
Kl. 13.15: Lunsj
Kl. 14.15: Introduksjon til workshop 2
Kl. 14.30: Workshop 2
Kl. 15.00: Pause

Kl. 15.15: Introduksjon til workshop 3
Kl. 15.45: Workshop 3
Kl. 17.00: Ferdig for dagen

Introduksjon til workshop 2:
Deltakernes erfaringsbakgrunn, behov, ressurser
og framtidsplaner

11

24.10.2022

Deltakernes
erfaringsbakgrunn,
ressurser, behov,
framtidsplaner

Mål for opplæringa

Innhold

Arbeidsmåter

Vurdering

Rammer for opplæringa
-Tilpasset fra Bjørndal og Lieberg, 1978-

Deltakernes erfaringer, ressurser,
behov og framtidsplaner
«De l takernes m edbrakte ko mpetanse o g
e rf a ringer, ulik e kulturelle bakgru nn og
f l e rspråklige ressurser skal ane rkjen nes og
da n n e grunnlag for v idere læ ring »
-Fagets relevans og sentrale verdier-

Deltakernes erfaringer, ressurser,
behov og framtidsplaner
«F o r at opplæ ringen skal bli effek tiv, m å den
t a u tgangspu nkt i deltak ern es
e rf a ringsbak grunn, be hov, ress urse r og

f ra m tids planer»
-Kartlegging og vurdering-
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Deltakernes erfaringer, ressurser,
behov og framtidsplaner

«F o r at opplæ ringen skal bli effek tiv, m å den
t a u tgangspu nkt i deltak ern es

e rf a ringsbakgrunn, be hov, ress urse r og
f ra m tids planer»
-Kartlegging og vurdering-

Deltakernes erfaringer, ressurser,
behov og framtidsplaner
«De l takern e skal blant an net kunn e trekke
v e k s ler på egn e flers pråklige o g
f l e rkult urelle re ssurser i språklærin ge n»

-Kjerneelementet

språklæring-

Voksne lærende har behov for å se
direkte anvendelsesmuligheter for
det de lærer. Personlig relevans og
opplevd nytteverdi påvirker
motivasjonen sterkt.

- Wahlgren, 2010-

13

24.10.2022

Våre identitetsprosjekter, våre
forestillinger om hvem vi ønsker å
være i framtiden, styrer
investeringene våre i
språklæringsarbeid.

- Norton, 2013-

Kjenner du deltakerne
dine så godt at
du kan spille på deres
erfaringsbakgrunn,
ressurser, behov og
framtidsplaner i
læringsarbeidet?

Trenger ikke å være så
vanskelig..
E k s e mp el:

• Alle i praksis med behov for å forstå beskjeder
og instruksjoner
• Flere med praksis som innebar kjøkkenarbeid
• Sosial gjeng som stadig kom inn på temaer
relatert til mat og måltider
• Mange med arabisk som morsmål -støttespråk
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Workshop 2
Deltakernes
erfaringsbakgrunn,
ressurser, behov og
framtidsplaner

Kl. 11.30: Ny læreplan: sentrale endringer og litt bakgrunn

Kl. 12.00: Introduksjon til workshop 1

Tidsplan
tirsdag

Kl. 12.15: Pause
Kl. 12.30: Workshop 1
Kl. 13.15: Lunsj
Kl. 14.15: Introduksjon til workshop 2
Kl. 14.30: Workshop 2
Kl. 15.00: Pause

Kl. 15.15: Introduksjon til workshop 3
Kl. 15.45: Workshop 3
Kl. 17.00: Ferdig for dagen

Introduksjon til workshop 3:
Innhold og arbeidsmåter
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Deltakernes
erfaringsbakgrunn,
ressurser, behov,
framtidsplaner

Mål for opplæringa

Innhold

Arbeidsmåter

Vurdering

Rammer for opplæringa
-Tilpasset fra Bjørndal og Lieberg, 1978-

Temaer og domener i ny læreplan

Tverrfaglige
temaer

Nivåbeskrivelser

Kompetansemål
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Tverrfaglige temaer
–overordnede
tematiske rammer

1.Folkehelse og livsmestring
2.Demokrati og medborgerskap
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Innholdsdimensjonen i faget
er dermed mer åpen enn
før..
• Gir fleksibilitet i opplæringa
• Lærere og profesjonsfelleskap blir
sentrale ift. å velge temaer som er
relevante for deltakerne
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Deltakernes
erfaringsbakgrunn,
ressurser, behov,
framtidsplaner

Mål for opplæringa

Arbeidsmåter

Innhold

Vurdering

Rammer for opplæringa
-Tilpasset fra Bjørndal og Lieberg, 1978-

Språklæringssynet i
læreplanen
"Rammeverket legger til grunn at
språk utvikles gjennom
deltakelse i kommunikasjon og
samhandling i varierte og
meningsfulle sammenhenger."
-Språkkompetanse og språklæring-

-Brian North, 2018-
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-Brian North, 2018-

Kompetanseforståelsen i
læreplanen
«Kompetanse forstås som det
å kunne tilegne seg og anvende
kunnskaper og ferdigheter

til å mestre utfordringer og løse oppgaver
i kjente og ukjente sammenhenger og
situasjoner.

Kompetanse innebærer å forstå
og ha evne til refleksjon og kritisk tenkning»
-Språkkompetanse og språklæring, lp-

Baklengs planlegging av læringsaktiviteter

Hvilket innhold og
hvilke arbeidsmåter
er hensiktsmessige for
at akkurat disse
deltakerne skal klare å
mestre denne
språkhandlingen?

D e ltakeren skal kunne
f o rstå hovedinnholdet i
k o rte, enkle meldinger,
be skjeder, instruksjoner
o g tids- og
ste dsanvisninger.
(Lytte, A2)
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Eksempel: innhold og arbeidsmåter

Workshop 3:
Innhold og
arbeidsmåter

Kl. 11.30: Ny læreplan: sentrale endringer og litt bakgrunn
Kl. 12.00: Introduksjon til workshop 1

Tidsplan
tirsdag

Kl. 12.15: Pause
Kl. 12.30: Workshop 1

Kl. 13.15: Lunsj
Kl. 14.15: Introduksjon til workshop 2
Kl. 14.30: Workshop 2
Kl. 15.00: Pause
Kl. 15.15: Introduksjon til workshop 3
Kl. 15.45: Workshop 3
Kl. 17.00: Ferdig for dagen
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Introduksjon til workshop 4:
Vurdering

Kl. 08.30: Fortsettelse gruppearbeid fra i går

Tidsplan
onsdag

Kl. 09.15: Pause

Kl. 09.30: Introduksjon til workshop 4
Kl. 09.45: Workshop 4

Kl.: 10.15:Pause
Kl. 10.25: Oppsummering og avslutning
Kl. 11: Lunsj/ pause

Mål for opplæringa

Deltakernes
erfaringsbakgrunn,
ressurser, behov,
framtidsplaner

Innhold

Vurdering

Arbeidsmåter

Rammer for opplæringa
-Tilpasset fra Bjørndal og Lieberg, 1978-

22

24.10.2022

Vurdering i læreplanen
"Konkrete og systematiske tilbakemeldinger til
deltakerne underveis i opplæringen, der det går
fram både hva deltakerne mestrer, og hva de bør
øve mer på, virker bevisstgjørende og
motiverende. "
(Kartlegging og vurdering, lp)

Vurdering i læreplanen
"(…) Slik underveisvurdering gir også læreren et
grunnlag for å justere progresjon, arbeidsmåter,
innhold og mål for opplæringen underveis i
løpet."
(Kartlegging og vurdering, lp)

Å vurdere oppnåelse av kompetansemål
• Hvordan vurderer vi deltakernes oppnåelse av
kompetansemål?
• Vil den nye kompetanseforståelsen ha
betydning for hvordan vi vurderer?
• Får deltakerne mulighet til å vise kompetansen
sin på flere og varierte måter?

• Er dette noe vi har lite erfaring
med? Kapitteltestene er jo mye brukt..
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Refleksjon:
Hvor styrende skal norskprøvene
være for vurderingspraksisen på
fagfeltet vårt?
"Faget skal bidra til at de lærer språket de
trenger for å ta aktivt del i det norske
samfunnet, skape seg gode liv og bidra med

sine ressurser."

Workshop 4:

Vurdering

Oppsummering

Vi deler oppleggene med hverandre, ca 10
minutter per gruppe

Gi respons på det de andre gruppene
legger fram –gjerne med referanse til
læreplanen!
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Veien videre...
Gjennomføre oppleggene...

Tilbakemeldinger fra deltakerne..
Evaluering med kollegene...
Også prøve igjen...

Takk for i dag!
Kontakt: Marianne.berg-stolen@kristiansand.kommune.no
Prosjektside: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
82976577064
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