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HØRING – AV NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING 
 

Samordna opptak (SO) viser til høringsbrev datert 21. juni 2010. Styret for Samordna opptak har 

behandlet saken i møte 19. oktober. Styret avgrenser sin høringsuttalelse til de forslag som har 

betydning for opptak til høyere utdanning, og avgir følgende uttalelse: 

 

1) Utvikling av ny norsktest. 

 

I kapittel 9 foreslår utvalget at det utvikles en ny test i norsk som skal vise at elevene har ferdigheter 

og kunnskaper i norsk som setter vedkommende i stand til å starte på og gjennomføre høyere 

utdanning. Det understrekes at dette ikke skal være en test som skal stille lave krav til kompetanse i 

norsk. Det er foreslått at denne testen skal kunne erstatte norskopplæring i videregeånde skole for 

elever som kommertil Norge  i ungdomsskolealder. 

  

Etter gjeldende regelverk for opptak til høyere utdanning er det bare de søkerne som har fullført  

utenlandsk videregående opplæring på nivå med studieforberedende utdanningsprogram som gis 

anledning til å dokumentere norskkunnskaper ved hjelp av test. For  alle andre søkere blir det stilt mer 

omfattende krav i norsk. For disse søkerne gjelder kravet om bestått norsk på Vg3, enten etter ordinær 

læreplan eller etter den videreførte læreplanen for norsk som andrespråk. Disse kravene er resultatet av 

en vurdering av behovet for norskkunnskaper.  

Dersom hovedargumentet for å erstatte norskeksamen evt. opplæring med en test er at ordinær plan er 

for omfattende for disse  elevene, bør heller ordningen med særskilt læreplan eller eksamen i norsk 

som andrespråk videreføres. Dette vil gi elevene bedre forutsetninger for å studere ved norske 

universiteter og høgskoler. 

 

2) Gjennomføring av Vg1 i videregående opplæring.  

 

I kapittel 9 foreslås det at minoritetsspråklige elever som har språklige behov for det, skal kunne velge 

å ta Vg1 over to år. Samordna opptak vil bare peke på at et slikt valg vil føre til at de ikke vil kunne 

konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål ved opptak til høyere utdanning.  
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