Hva er nytt i grunnleggende norsk for språklige minoriteter?
Elevene skal få solide kommunikative ferdigheter, både muntlig og
skriftlig, gjennom språklæring som en kreativ, utforskende prosess.
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Den nye læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og i
videregående opplæring. Opplæringen skal fremme tilpasset opplæring og ivareta språklige minoriteters
behov for særskilt norskopplæring. Elever med rett til særskilt norskopplæring har denne retten fram til de har
tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Om nødvendig har de
også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.
Læreplanen legger til rette for at elevene skal få lære fagspråk i alle skolens fag. Språkopplæringen må sees i
sammenheng med opplæring i fag. Dette er et viktig språkdidaktisk prinsipp, og det er viktig for å sikre god
læring både i språk og fag. Elevenes språk- og kulturkompetanse og de erfaringene og ferdighetene de tar
med seg inn i skolen, er en ressurs for egen læring, og for medelever, skolen og samfunnet. Dette innebærer
blant annet at elevenes språkkompetanse i morsmål og andre språk skal anerkjennes og brukes som ressurs
i opplæringen.
Læreplanen skal gi elevene solide kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig, gjennom språklæring
som en kreativ, utforskende prosess. Nivået er justert ned sammenlignet med dagens læreplan, for å
imøtekomme nyankomne elevers behov helt fra begynnernivå og til det nivået de bør være på for å gå over i
ordinær opplæring.
Siden læreplanen er aldersuavhengig, er målene relativt åpne, slik at lærerne selv kan fylle dem med faglig
innhold. På denne måten vil nyankomne elever få rom til å gå i dybden i fagene, se sammenhenger mellom
fagområder og utvikle evnen til å reflektere og tenke kritisk, samtidig som de lærer det norske språket.
De viktigste endringene i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er også oppsummert i denne filmen.

Side 1 av 2

Hva er nytt i norsk for språklige minoriteter?
from Utdanningsdirektoratet

06:02

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-grunnleggende-norsk-for-spraklige-min
oriteter/
Side 2 av 2

