Vedlegg 2 – Handlingsplan for internasjonalisering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane

Internasjonalisering i læreplanar
Læreplanen - generell del 1
«Det blir ustanseleg bygt nettverk av kunnskap som bind organisasjonar og bedrifter, land og
kontinent saman. Noregs evne til å gjere seg gjeldande og komme med i dei for å utvikle velferd og
bevare miljø, avheng av dei bidrag landet kan yte internasjonalt. Det krev også god kunnskap om
andre lands kultur og språk.»
Læreplan i norsk 2
Norskfaget befinner seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det
globale. Å se norsk språk, kultur og litteratur i et historisk og internasjonalt perspektiv kan gi elevene
større forståelse for det samfunnet de er en del av
Læreplan i geografi 3
«Geografi skal og skape forståing for kvifor ressursane er viktige for den globale produksjonen,
arbeidsdelinga og busetnaden. Befolkningsutvikling og globale økonomiske prosessar påverkar den
økonomiske utviklinga og den globale fordelinga av goda»
Læreplan i fremmedspråk 4
«Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjonale sammenhenger og bidrar til å gi et mer
nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser. I en verden med økende mobilitet og digital
samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for
kommunikasjon og deltakelse på mange områder.»
Læreplan i engelsk 5
«I tillegg til språklæring skal engelskfaget bidra til å gi innsikt i levesett og kulturer der engelsk er
hovedspråk eller et offisielt språk. Faget skal gi innsikt i hvordan engelsk brukes som et internasjonalt
kommunikasjonsmiddel. Å lære om engelskspråklige land og den stadig økende bruken av engelsk i
ulike internasjonale kontekster, vil gi et godt grunnlag for å forstå verden omkring oss og utviklingen
av engelsk som et verdensspråk.»
Læreplan i matematikk 6
«Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår.»
Læreplan i samfunnsfag 7
«I samfunnsfaget skal elevane lære om det kulturelle mangfaldet i verda i fortid og samtid, og lære seg
å reflektere omkring det tradisjonelle og det moderne. Såleis skal faget medverke til medviten
identitetsdanning og trygg forankring i eige samfunn og eigen kultur for alle elevar.»
Læreplan i historie 8
«Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi
innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. «
Læreplan i felles programfag i Vg1 Helse og oppvekstfag 9
«Eit fleirkulturelt samfunn krev kunnskap om og respekt for norsk, samisk og andre kulturar og
tradisjonar. Eit viktig føremål med opplæringa skal vere å medverke til fleirkulturell forståing på
oppvekst-, helse- og sosialfeltet.»
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