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Monokulturāls:  

Minoritātes valoda, kultūra un izcelsme netiek 

atzītas. Ir normāli būt līdzīgai majoritātei un nav 

normāli atšķirties no majoritātes.  

 

Multikulturāls:  

Jūs izprotat citas kultūras izcelsmes un jūs varat 

saprasties ar citiem. Turklāt tiek atzīta gan kultūras, 

gan valodas dažādība, un visām valodām un 

kultūrām ir vienlīdzīgs statuss.  

Sabiedrību ietekmē tās daudzkultūru sastāvs.   
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Komunikācija 

Ja to pilnībā neizprot, var rasties: 

 Stereotipi: vispārinājums, kas nepieļauj 

atšķirības 

 

 Aizspriedumi: negatīvs viedoklis 

 Diskriminācija: nevienlīdzība 

 Rasisms: Aizspriedumi + Vara 
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Minority                                 Majority  
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Asimilācija 

 

  

Segregācija 

 

Integrācija 



Imigrācija Norvēģijā 

 

Turpmākajos slaidos par 

imigrāciju Norvēģijā 
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Migrācija skaitļos: Atšļirība starp imigrāciju no ārvalstīm un emigrāciju uz ārvalstīm 
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Lielākā imigrācija joprojām ir no Polijas, 

Lietuvas un Zviedrijas 

 

Divas trešdaļas imigrantu ir Eiropas pilsoņi.   

 

Kopš 2007.gada  nodarbinātība ir bijusi galvenais 

imigrācijas cēlonis.  

 

Polijas, Lietuvas un Zviedrijas pilsoņi veido pusi no 

eiropiešu imigrācijas.  
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• Imigranti 

Uz 2016.gada 1.janvāri apmēram 848 000  cilvēku, kas 

dzīvo Norvēģijā, bija imigranti (699 000) vai dzimuši 

Norvēģijā diviem imigrantu vecākiem (150 000).  Šīs 

grupas kopā sastāda  16 % no Norvēģijas iedzīvotāju 

skaita.  

 

 

• No daudzām un dažādām valstīm 

Norvēģijā dzīvo cilvēki, kas dzimuši 223 dažādās valstīs 

un autonomos reģionos. Lielākās imigrantu grupas ir no 

Polijas, Lietuvas un Somālijas.  
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• Daudz gados jaunu imigrantu 
Imigranti un Norvēģijā imigrantu vecākiem dzimušie vidēji 
ir daudz jaunāki nekā iedzīvotāji kopumā Norvēģijā. Puse no 
visiem imigrantiem ir vecumā no 20 līdz 40 gadiem. Tikai 
9% ir vecāki par 60 gadiem.  
 
• Dzīvošanas ilgums Norvēģijā 
 
Dažas grupas, ieskaitot imigrantus no Pakistānas, 
Vjetnamas, Turcijas un Marokas, jau daudzus gadus dzīvo 
Norvēģijā, kamēr imigranti no ES valstīm, it īpaši no Polijas 
un Lietuvas, dzīvo īsāku laika periodu; vairumā gadījumu 
mazāk par pieciem gadiem. Bēgļi no Somālijas, Irākas un 
Afganistānas arī dzīvo Norvēģijā salīdzinoši neilgu laiku.  
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• Migrācijas dažādie iemesli 

 

Imigranti pārceļas uz dzīvi Norvēģijā, 

lai atrastu darbu, apvienotos ar ģimeni, 

studētu vai kā bēgļi.  

 

Kopš 2007.gada darba meklējumi ir 

bijis visbiežākais migrācijas iemesls. 
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Imigrantu vairākums dzīvo valsts 

galvaspilsētā Oslo, sastādot 30,4 % 

no kopējā galvaspilsētas iedzīvotāju 

skaita 

 

Norvēģijā tiek runāts vairāk nekā 

200 valodās 
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Attieksme pret imigrantiem un imigrāciju, 2015 



Apgalvojums ”vairums imigrantu ļaunprātīgi izmanto 

sociālās labklājības sistēmu”.  

 

Puse respondentu nepiekrīt šim apgalvojumam, bet trešdaļa 

uzskata to par patiesu.  

 

Attieksme pret apgalvojumu  “imigranti ir nedrošības avots 

sabiedrībā” ir apmēram tāda pati.  

 

Septiņi no desmit respondentiem piekrīt, ka vairums 

imigrantu “bagātina kultūras dzīvi Norvēģijā”.  

 

42 % uzskata, ka  nosacījumiem, lai iegūtu uzturēšanās 

atļauju Norvēģijā, ir jābūt sarežģītākiem, bet  47 % domā, ka 

nosacījumiem jābūt tādiem pašiem kā līdz šim. 7 % uzskata, 

ka nosacījumus jāatvieglo.  
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Attieksmju dažādība, balstoties uz 
izcelsmes faktoriem   
Kopumā sievietēm un vīriešiem ir līdzīga attieksme pret 
imigrantiem, tomēr sievietes ir nedaudz liberālākas 
attiecībā uz dažiem aspektiem. Tas tomēr neattiecas uz 
jautājumiem, kas saistās ar darbu.  
 
Gados vecāki cilvēki kopumā ir daudz skeptiskāki pret 
imigrantiem un migrāciju nekā citu vecuma grupu 
pārstāvji.  
 

Imigrantus vislabāk pieņem cilvēki ar augstāku izglītības 
līmeni.  
 
Pieņemšana atšķiras arī atkarībā no pilsētas/lauku 
domensiijas. Pilsētās dzīvojošajiem ir pozitīvāka 
attieksme.  
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Latviešu imigranti Norvēģijā 

 
 Norvēģijā ir apmēram 8000 imigrantu no Latvijas.  

 Skolēnu skaits Norvēģijas pamatizglītībā, kuru dzimtā valoda 

ir latviešu valoda un kuriem ir nepieciešama speciālā valodas 

izglītība: 133 skolēni.  
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Izglītība Norvēģijā 
 
Vienlīdzīgas tiesības izglītības ieguvei  
Visa valsts izglītība ir bezmaksas 
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Agrīna skolas pamešana ir aktuāla un 

nopietna problēma 

 

Skolēnu atbirums vidusskolā ir viens no 

lielākajiem izaicinājumiem 

 

Atbiruma līmenis ir īpaši augsts 

imigrantu zēnu vidū 
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Tiesības uz diferencētu izglītību 

 
Visiem skolēniem obligātās izglītības un 
vidusskolas posmā ir tiesības uz adaptētu 
izglītību.  
 
Skolēniem imigrantiem sākumizglītības un 
pamatizglītības posmā ir tiesības uz speciālo 
valodas izglītību.  
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Izglītības likums, 2.-8. sadaļa attiecībā uz 

sākumizglītību un pamatizglītību 

 

Izglītības likums, 3.-12. sadaļa attiecībā uz 

vidējo izglītību 
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2.- 8. sadaļa  

Adaptētā valodas izglītība valodu 

minoritāšu skolēniem 
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Speciālā valodas apmācība valodu minoritāšu skolēniem.   
 
Sākumizglītības un pamatizglītības skolēniem, kuriem 
norvēģu vai sāmu valoda nav dzimtā valoda, ir jānodrošina 
speciāla norvēģu valodas apguve līdz viņiem ir pietiekamas 
norvēģu valodas zināšanas, lai piedalītos skolas mācību 
procesā. Ja nepieciešams, šādiem skolēniem ir jānodrošina 
arī dzimtās valodas mācības, nodrošinot mācību priekšmetu 
apguvi gan dzimtajā, gan norvēģu valodās.  
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Bilingvālā izglītība 
 
Mācības 

 valodā              &                par valodu 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Mācības skolēna 
dzimtajā valodā   
Mācības norvēģu valodā 

Mācības par skolēna 
dzimto valodu  
Mācības par norvēģu 
valodu 
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Speciālā valodas izglītība 

 

Lai gan skolēnu norvēģu valodas prasmes ir 

ierobežotas, tas nedrīkst aizkavēt mācību 

priekšmetu apguvi.  

Speciālā valodas izglītība palīdz attīstīt gan 

norvēģu valodas prasmi, gan  profesionālās 

prasmes.  
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KAS 
 
 

•Speciāla norvēģu valodas apguve   
•Bilingvālās mācības dažādos mācību 
priekšmetos  
•Dzimtās valodas apguve   
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KĀPĒC 
 

• Iesaistīšanās kopienas dzīvē   
• Terminoloģijas apguvei 

valodā nepieciešams laiks   
• Dzimtās valodas nozīme  
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KĀ 
 
 

• Skolēnu zināšanu un prasmju kartēšana  
• Augstas ekspektācijas un labs atbalsts   
• Sadarbība  
• Kompetence 
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Dzimtās valodas apguve 

 

 
Galvenais uzdevums ir stiprināt skolēnu spējas 

apgūt norvēģu valodu un tādējādi paplašināt viņu 

mācīšanās iespējas.  

 

Dzimtās valodas mācību programma minoritāšu 

pārstāvjiem ir 3 līmeņos, un  tā nav sasaistīta ar 

audzēkņu vecumu.  Tai ir tāda pati struktūra kā  

pamata līmeņa norvēģu valodas programmai.   
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Dzimtā valoda: 
 
Izglītības pamatprincipi: 

1) balstīties uz to, ko bērns var apgūt   

2) samazina distanci starp skolu un ģimeni  
Nozīmīga intelektuālajai attīstībai   
Atbalsts otrās valodas apguvei  
Būtiska skolēnu identitātei un kultūras  
piederībai  
Kopienas vajadzības 
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Bilingvālās mācības dažādos skolas mācību 
priekšmetos 
 
Bilingvālās mācības dažādos skolas mācību 
priekšmetos ir domātas, lai nodrošinātu skolēnu 
satura zināšanu apguvi vienā vai vairākos mācību 
priekšmetos.  
 
Lai gan skolēnu norvēģu valodas zināšanas ir 
ierobežotas, mācību priekšmetu apguve nedrīkst 
kavēties.  Veiksmīgas izglītības priekšnosacījums ir, 
lai skolēni izprastu mācību saturu. Tas nozīmē, ka 
skolēni vienā vai vairākos mācību priekšmetos 
mācās divās valodās.  
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Triangulārā sadarbība 
 

Ļoti svarīgs bilingvālās izglītības veiksmes 
elements ir sadarbība starp bilingvālās izglītības 
skolotāju, mācību priekšmeta skolotāju un 
norvēģu valodas skolotāju.  
Lai skolēni no bilingvālās izglītības gūtu 
vislielāko labumu, skolotāju sadarbība ir 
visbūtiskākā.  
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Triangulārā sadarbība 

Bilingvālais skolotājs 

Mācību 
priekšmeta 
skolotājs 

Norvēģu 
valodas 
skolotājs 



Saleh Mousavi, NAFO. "Dažādība kā izglītības un kopienas resurss". 
Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija 

37 

Bilingvālā skolotāja loma 

•  Nozīmīga skolēnu mācību sasniegumiem  
•  Veido tiltu starp zināmo un vēl nezināmo  
•  Sadarbība ar ģimeni,  informē, veido tiltu  
•  Sadarbība ar citiem skolotājiem  
•  Nozīmīgs lomu modelis – visiem skolēniem un kolēģiem 

Bilingvālie skolotāji Norvēģijā 
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Mans pētījums: 

 

Es veicu pētījumu trīs Norvēģijas skolās.   

 

Es izvēlējos kvalitatīvās pētījuma metodes,t.i., 

intervēšanu un novērošanu.   

 

Visa pētījuma laikā uzmanības centrā bija bilingvālās 

izglītības skolotāji. 
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Saskaņā ar Nacionālo Izglītības likumu un  
Izglītības programmu bilingvālajiem skolēniem 
ir tiesības uz adaptēto izglītību, kas balstās uz 
skolēna vajadzībām.  Tā kā ne visiem 
bilingvālajiem skolēniem Norvēģijas skolās ir 
pietiekamas norvēģu valodas zināšanas, tad 
daudziem no viņiem pirmajos četros 
sākumizglības gados ir nepieciešamas īpašas 
norvēģu valodas mācības, kā arī dzimtās 
valodas apguve. Tas ir būtisks iemesls, kāpēc 
mums nepieciešami bilingvāli skolotāji.   
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Lai bilingvālā izglītība noritētu atbilstoši plānotajam, ir 
nepieciešama ļoti cieša un laba sadarbība starp 
bilingvālajiem un citiem skolotājiem.  
Mans pētījums parāda, ka šīs sadarbības nav. Dažkārt 
bilingvālie skolotāji darbojas tikai kā skolotāja palīgi, jo 
viņi izpilda tikai galvenā skolotāja norādījumus un 
plānus. Šajās situācijās bilingvālā skolotāja loma ir 
pazemināta.  
Vienā no mana pētījuma skolām skolēnu lielākā daļa 
bija bilingvāli. Šajā skolā bija daudz labāka sadarbība, 
un bilingvālie skolotāji uzskatīja, ka viņi tiek augstāk 
vērtēti.  
Divās citās pētījuma skolās, kurās bija mazāk bilingvālo 
skolēnu, bilingvālie skolotāji jutās marginalizēti un 
mazākas vērtības nekā citi skolotāji.  
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Pieredze un pārdomas 
 
• Ir ļoti grūti, ja bilingvālie skolotāji tiek nodarbināti tikai uz gadu, un 
paralēli strādā vairākās skolās.  
•Vairums skolotāju ir apmierināti ar savu darbu.  Situācija varētu 
uzlaboties, ja viņiem būtu vairāk laika, lielāka pieredze un vairāk 
materiālu, piem., grāmatu un datoru, kas nepieciešams darbam.  
• Skolotāja apgalvo, ka viņa ir apmierināta, tomēr dažkārt viņa izjūt 
sirdsapziņas pārmetumus, jo uzskata, ka viņa būtu varējusi izdarīt labāk.  
• Daži  ir izjutuši tiešas huligāniskas rīcības.  
• Daži uzskata, ja norvēģu valodas skolotāji nesveicina viņus, 
nesadarbojas ar viņiem un neuztver viņus nopietni un kā līdztiesīgus 
kolēģus, tad tas ir pat sliktāk nekā tieša huligāniska rīcība.  
• Attiecības ar skolēniem ir ļoti labas. Skolēni respektē savus  bilingvālos 
skolotājus. 
• Bilingvālajiem skolotājiem ir ļoti ciešas attiecības un sadarbība ar 
vecākiem.  
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1. Secinājums 
 
Kas ir bilingvālie skolotāji?   
 
Viņiem  (13 skolotājiem) manā pētījumā kopā ir  
144 pieredzes gadi, strādājot norvēģu skolās, 
augsta profesionālā kompetence, kas iegūta gan 
dzimtenē, gan Norvēģijā.  
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2. Secinājums 
 
Skolotāji paši veido mācību grāmatas.  
 
Viņi palīdz gan skolēniem, gan skolotājiem un 
vecākiem kā tulki.  
Viņi kontaktējas ar vecākiem arī ārpus darba 
laika, lai padarītu skolēniem skolas dzīvi labāku.  
 
Klasē viņi darbojas kā norvēģu skolotāju palīgi 
nevis parasti skolotāji.  Tas gan atšķiras no skolas 
skolā un pašiem skolotājiem.   
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3. secinājums  
 

Runājot par pieredzi, esmu noskaidrojis, ka skolotājiem patīk 
viņu darbs, tomēr daudziem ir ar darbu saistītas problēmas.  
 
Tas attiecas uz nodarbinātību, jo daudziem jāstrādā vairākās 
skolās, sadarbība ar norvēģu skolotājiem ne vienmēr ir 
apmierinoša, skolu direktori un skolotāji neuztver viņus 
nopietni un kā parastus skolotājus, daudziem nav sava darba 
galda un darbavietas skolās.   
Daudzi skolotāji ir izjutuši diskrimināciju un aizskārumus 
skolās. Viņi atzīst, ka dzimtenē iegūtā izglītība netiek 
novērtēta, un ka viņi nevar mācīt skolas priekšmetus, kuros 
viņiem ir pieredze. Lielākā daļa izjūt, ka nav sadarbības starp 
bilingvālajiem skolotājiem un norvēģu skolotājiem.  
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4. Secinājums 
 
Lai izveidotos labas darba attiecības un būtu vienlīdzīgas 
lomas, ir nepieciešams labs dialogs starp visiem norvērģu 
skolotājiem, bilingvālajiem skolotājiem un skolas 
administrāciju.  
 
Nevienā no skolām nav tiešas sadarbības starp skolas 
direktoru un bilingvālajiem skolotājiem.  Izņēmums ir 
Solåsen skola, kurā skolas direktoram organizēja sanāksmi ar 
bilingvālajiem skolotājiem par viņu darbu. Vairums skolotāju 
manā pētījumā atzīst, ka viņus ne norvēģu skolotāji, ne 
skolas direktori neuzskata par līdzvērtīgiem.  
 
Mans pētījums parāda, ka  starp norvēģu skolotājiem un 
skolas direktoriem, no vienas puses, un bilingvālajiem 
skolotājiem, no otras puses, gandrīz nemaz nav dialoga.  



 

NAFO interneta resursi 

 

 

 

 

 

 

 

http://nafo.hioa.no/  

NAFO majaslapa 
Īpašas lapas: 

   pirmskolas izglītība 

   pamatizglītība 

   vidējā izglītība 

   NAFO fokuss- 

   tiklojums skolām   

   informatīvs izdevums 

   bērni un jaunieši patvēruma meklētāji 

   resursu banka 

   projektu prezentācijas  

     www.morsmal.no   

 

Mājaslapa ar daudzvalodu 

resursiem 

bērnudārziem un 

skolām dažādās 

valodās 
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http://nafo.hioa.no/
http://www.morsmal.no/


Divas mājaslapas 

Mājaslapa norvēģu valodā: www.morsmal.no 

Mājaslapa zviedru valodā: www.modersmal.skolverket.se 
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Theme mother tongue- Tēma dzimtā valoda 

 

Theme mother tongue ir valodas apguves un 

bilingvālās izglītibas mājaslapa. Šajā lapā ir 

multilingvāli resursi  15 valodās, raksti un 

informācija skolotājiem un vecākiem.   

http://www.morsmal.no/
http://www.modersmal.skolverket.se/


Theme mother-tongue: 

īsa vēsture 

 
 

• Zviedrija izveidoja mājaslapu  ar nosaukumu Tema modersmål 

2001.gadā   

• Mērķgrupa bija galvenokārt dzimtās valodas skolotāji. 

•  Mērķis bija piedāvāt nacionālu un starptautiski informāciju, izveidot 

tikšanās un resursu vietu dzimtās valodas mācīšanai un bilingvālajai 

izglītībai.  

• 2009. gadā Norvēģijas Izglītības ministrija uzdeva Izglītības un zinātnes 

direktorātam sadarboties ar Zviedrijas Izglīt;ibas direktorātu un izstrādāt 

līdzīgu mājaslapu.   
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• 2009. gada 22. oktobrī tika atvērta norvēģu Tema morsmål 

mājaslapa.  

• 2011. gadā atbildība par mājaslapas uzturēšanu tika deleģēta 

Nacionālajam Multikulturālās izglītības centram.  

• Abas mājaslapas kopā piedāvā informāciju un resursus 36 

valodās.  

• Resursi ir brīvi pieejami un tos var lejupielādēt personīgai 

lietošanai.  

• Tagad mērķgrupas ir: bilingvālie skolotāji, skolēni, vecāki, citi 

skolotāki, pirmsskolas iestāžu darbinieki, u.c.  
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www.morsmal.no 

 
 Šai mājas lapai ir četras sadaļas:  

1. Lapas augšējā daļā ir iedaļas par mājaslapas vispārējo informāciju.  

2. Otrā daļa: resursi, kurus vēlamies akcentēt: vārdnīcas, multilingvāli 

stāsti,  termini matemātikā, filmas, multilingvāla bibliotēka. 

3. Trešā daļa piedāvā pēdējos jaunumus, informāciju par multilingvālismu.  

4. Ceturtā un vissvarīgākā daļa 15 valodās: Norvēģijas bilingvālie 

skolotāji, kuri raksta gan norvēģu, gan piemēram, arābu valodās.   
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http://www.morsmal.no/


Izmanto visas iespējas, ko mums piedāvā dažādība 

Šodien ir grūti atrast sabiedrību, kurā nebūtu «atšķirību»  

Vislielākais grēks ir nevis ienīst cilvēkus, bet būt vienaldzīgam pret cilvēkiem  

/Džordžs Bernards Šovs/ 

 

Mums ir dažādības piedāvātā iespēja un  

mums tā ir jāizmanto  

 

   Paldies par uzmanību!  
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