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Bakgrunnen for Fleksibel opplæring

• Rapporter har vist at mange elever 
ikke får tospråklig fagopplæring selv 
om de både har krav på og behov for 
det.

• En del kommuner i Norge får ikke 
tak i tospråklige lærere.

• Mange elever som kommer sent til 
Norge, blir hengende etter faglig, 
fordi de ikke får en forståelig 
fagundervisning. 

• Prosjektet bygger på infrastrukturen 
til Den virtuelle matematikkskolen

Kilde: Colorbox.com



Opplæringsloven §2-8

• Elever i grunnskolen med annet morsmål 
enn norsk og samisk har rett til særskilt 
norskopplæring til de har tilstrekkelige 
ferdigheter i norsk til å følge den vanlige 
opplæringen i skolen. Om nødvendig har 
slike elever også rett til 
morsmålsopplæring, tospråklig 
fagopplæring eller begge deler.

• Når morsmålsopplæring og tospråklig 
fagopplæring ikke kan gis av egnet 
undervisningspersonale, skal kommunen 
så langt det er mulig legge til rette for 
annen opplæring tilpasset 
forutsetningene til elevene.

Kilde: Colorbox.com

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg sier noe muntlig om elevgruppa her



Hva er tospråklig fagopplæring?

• Tospråklig fagopplæring er undervisning i ett eller flere fag (for 
eksempel matematikk, naturfag, samfunnsfag) på norsk og 
elevens morsmål eller et annet språk eleven kan. Undervisningen 
blir gitt av tospråklige lærere, og det er læreplanen i det enkelte fag 
som skal brukes.

• Målet er at den tospråklige undervisningen skal bidra til en faglig 
progresjon mens elevene er i en norskinnlærerfase.



Om Fleksibel opplæring

• FO tilbyr tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag på 8. og 
9. trinn i språkene arabisk, somali og tigrinja.

• Det har vært en utprøvingsperiode fra januar 2017-nå.

• I løpet av utprøvingen er målgruppa utvidet til å gjelde både elever 
fra grunnskole, voksenopplæring og kombinasjonsklasser.

• Pilotering skoleåret 2018/19: Ca 200 elever skal være med

• Pilotering skoleåret 2019/20: Ca. 300 elever skal være med



Hvordan har vi løst utfordringen?

 Den virtuelle matematikkskolen har 
lyktes med nettbasert undervisning.
 Virtuelt klasserom
 Plattform: Moodle (106 658 registrerte 

installasjoner i 220 land).
 Læringspakker i matematikk
 Erfaring om administrasjon og 

nettpedagogikk/nettdidaktikk. 

 DVM manglet:
 Språkhåndtering

 Ordbok
 Fokusordlister

 Lyd- og videostøtte



Virtuelt klasserom



Oversetting av plattformen



Språkhåndtering -



Ordbok

• Språkhåndtering
• Autolinking

• Problem: homonymer
• Synonymer

• Multimediainnhold
• Forfatterverktøy



Lyd- og videokommunikasjon (asynkron)

• Mange elever i målgruppen 
har manglende lese- og 
skrivekunnskaper.

• Mulighet for nettlære og 
elever å kommunisere 
muntlig. 



Tilbakemeldinger på prosjektet
• Elever og lærere er godt fornøyd met tilbudet: Da jeg lærte på morsmålet, kunne 

jeg forstå det jeg ikke klarte å forstå i klassen.
• Forespørsel fra mange kommuner og fylkeskommuner om å få være med.
• Fagmiljøer i andrespråk i Norge, Sverige og Danmark er svært interesserte og 

positive til FO.
• Fleksibel opplæring ble valgt ut som promising practice av en internasjonal 

forskergruppe som heter Act Now. I den forbindelse ble det laget en film om 
Fleksibel opplæring: Film om Fleksibel opplæring

• 18.januar fikk vi beskjeden om at Kunnskapsdepartementet har bestemt at 
Fleksibel opplæring skal fortsette til en toårig pilot.

Det viktigste:
120 elever får nå et tilbud om tospråklig tilrettelegging i matematikk og naturfag 
som de ellers ikke ville ha fått.

https://www.youtube.com/watch?v=u9H0TvvmLb4


Kriterier for å være med på piloten

• For at kommunen skal kunne bli med, må elever i 8. og/eller 9. 
trinn med vedtak om tospråklig fagopplæring delta. I tillegg kan 
elever i innføringstilbud i vgo og/eller deltakere i grunnskole for 
voksne med behov for tospråklig fagopplæring i samme område 
(kommune) delta.

• Kommunen/fylkeskommunen må ha forsøkt å få tak i tospråklige 
lærere, men ikke klart det i ett eller flere av språkene (arabisk, 
somali og tigrinja). Kommunen kan bare melde på elever i de 
språkene de ikke har tospråklig lærer i.

• Kommunen/fylkeskommunen må være Feide-verifisert.
• Elevene som er med på den enkelte skole må jevnlig være med på 

nettundervisning, og de stedlige lærerne har ansvar for at de 
oppsummerer det de har lært i etterkant av nettundervisningen.



Hva har vi oppnådd og hvilke utfordringer har vi?

Hva har vi oppnådd:
• Vi har funnet ut at det er mulig å gi tospråklig støtte via nettbaserte tjenester.
• Vi har funnet en velfungerende modell å tilby nettbasert tospråklig opplæring 

på.
• Vi har utviklet flerspråklige ressurser (ordforklaringer, opplæringsvideoer og 

tekster) som kan brukes av mange elever.
• Flere stedlige lærere ser nytten av å bruke elevenes morsmål.

Utfordringer
• Risiko: At kommunen vil bruke Fleksibel opplæring i stedet for å ansette 

tospråklige lærere.
• Vi har ikke tatt i bruk alle funksjonene på plattformen. Dette kan vi 

videreutvikle.
• Vi har ingen veiledning for tospråklig fagopplæring i Norge. 
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