
 

 

Gjøvik, 14.09.2011  

 

K:\data\IKVO\Hoering_rev_laereplan_i_ norsk_2011.doc 

Kto.nr:      

4280.05.45751 

 

  

Telefon: 

Telefax: 

61 18 97 25 / 12 

61 17 63 68 

Epost: jan.tambs-lyche@gjovik. kommune .no  

 

 

 

VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 
 
 

HØRING 
REVISJON AV LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP 

FOR  VOKSNE INNVANDRERE. 
 

 
Styret i IKVO – Interesseorganisasjon for Kommunal Voksenopplæring – har drøftet 
forslaget til ny læreplan for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 
Generelt kan sies at vi ser relativt små endringer, og vi tror mange lærere vil nikke 
gjenkjennende og mene at dette ser greit ut. Vi mener det er mye positivt i planen, 
men vi har likevel noen kommentarer, og vi ser at det er flere forhold som krever 
avklaringer før planen settes i verk.  
 
Norskplanen: 

 IKVO mener planen har for stort fokus på språklige ferdigheter, og savner noe 
mer om overordnete målsettinger. Vi leter etter og savner bl.a. noe eksplisitt 
om integreringsperspektivet i planen og mener det burde vært en generell del 
som ser helhetsperspektivet i integreringsarbeidet og norskfagets del av dette. 

 Vi savner også tydeliggjøring av enkelte tema som vi er bedt om å vektlegge, 
bl.a. vold i nære relasjoner.  

 Vi ser det som positivt at det er laget kompetansemål for digitale ferdigheter 
og at disse er lagt inn i planen, bl.a. rettet mot viktige deler av samfunnsfaget, 
mot jobbsøking, skriving av CV osv.  

 Vi ser det som positivt at domenene i norskfaget er knyttet opp mot emnene i 
samfunnsfag. Domenene er gode og sikrer at deltakerne kommer innom de 
ulike oppgavene. Vi ser på domenene og innholdet (emnene) som det 
viktigste signalet i planen.  

 IKVO er positive til skille mellom skolerettet og arbeidsrettet løp, men  vi ser at 
det kan være særlig krevende for små skoler.  

 
Alfabetiseringsmodulen: 

 IKVO mener det er positivt med en egen del for alfabetisering. Vi ser det er 
positivt, og nødvendig med en egen satsing på denne gruppen, og håper det 
vil bli tilbudt kurser for lærere som arbeider med disse deltakerne. 

 IKVO støtter utsagnet: ”Morsmålet vil være viktig redskap i arbeidet med å 
tilegne seg skriftspråklige ferdigheter”. Vi stiller imidlertid spørsmål om 
hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Skal morsmålslærerne gjennomføre 
alfabetiseringen, eller skal de arbeide som tolærer sammen med norsklærer? 
Vil det tas høyde for merkostnadene som vil knytte seg til dette? IKVO mener 
det ikke er rom for dette med de gjeldende satsene. 
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Samfunnsfagplanen: 

 Vi ser det som positivt at det er egne målformuleringer for samfunnsfaget.  
Men selv om samfunnsfagemner også flettes mer inn i norskfaget, er vi 
skeptiske til om kommunene vil ha muligheter til lå gjennomføre alt dette innen 
rammen av 50 timer på ulike språk. Intensjonene er svært gode, men vi tror 
målene her er urealistiske i forhold til den rammen som er gitt. Vi tror det vil gi 
lite tid til viktige temaer og vanskelig å få tid til refleksjon. 

 Vi tror mange av temaene er så krevende at man bør ha vært en stund i Norge 
før man får kurset. Samtidig er intensjonene at kurset gis så fort som mulig 
etter bosetting.  

 Vi har en del spørsmål i forbindelse med eksamen: Hvordan skal prøven 
organiseres? Vil det bli anledning for de svakeste – f.eks. alfabetiseringselever 
å ta prøven  muntlig? Hva skjer om en deltaker ikke består prøven?  

 

 
Med vennlig hilsen for styret i IKVO 
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