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HØRING AV NOU 2010:7  MANGFOLD OG MESTRING. FLERSPRÅKLIGE BARN, 

UNGE OG VOKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET. 

 

Ad. Pkt: 9.11.2 Særskilt språkopplæring i videregående opplæring 
Ingen motforestillinger til utvalgets forslag til tiltak med unntak av følgende.  

 

Kommentar til følgende forslag til tiltak:  

 Opplæringsloven § 3-12 presiseres slik at det blir klart hva retten kan innebære når 

det gjelder avvik fra fag- og timefordelingen, omfang, organisering, kompetanse, m.v. 

Presiseringen må omfatte både særskilt norskopplæring, tospråklig opplæring i fag og 

morsmålsopplæring. 

Kommentar: Det må kunne legges til rette for at særskilt språkopplæring kan gis som en del 

av faget prosjekt til fordyping på yrkesfag.  

 

 Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt 

kartleggingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for 

skoler og lærere. 

Kommentar: Svært viktig å vektlegge hvilke muligheter digitale læringsressurser gir.  Vi har 

merket oss at den såkalte NDLA – plattformen ikke er tilrettelagt for språklige minoriteter, 

blant annet.  

 

 Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeiere. 

 Det må etableres støtteordninger for innkjøp av fjernundervisningsutstyr. 

Kommentar: Et viktig og nødvendig tiltak for å kunne gi likeverdig opplæring ved alle 

landets skoler. Tospråklig fagundervisning er vanskelig å tilby med mindre skolene kan 

benytte videokonferanseutstyr og lignende.  

 

 

Ad Pkt: Bruk av ny læreplan for sent ankomne og voksne 
Ingen motforestillinger til utvalgets forslag til tiltak med unntak av følgende.  
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Kommentar til følgende forslag til tiltak:  

 Læreplanen i grunnleggende norsk skal være en overgangsordning, og siktemålet må 

være at elevene skal over på ordinær plan i norsk. 

Kommentar: Ideelt sett ja, men for elever som kommer seint i skoleløpet, er den ordinære 

planen i norsk et umulig prosjekt. Læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter 

sier ” Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær 

norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne”. Læreplanens nivå 3 tilsvarer et nivå 

mellom B1 og B2 iht. CEFRL.  B2 tilsvarer 450 poeng i Bergenstesten, som i dag er 

kompetansekrav for inntak til høgskole og universitet. Dessuten er B2 - nivået 

sammenlignbart med eksamensnivået i faget norsk som andrespråk ( R – 94 ) i videregående 

opplæring. Med andre ord: nivå 3 er høyt nivå, og betegnes som selvstendig nivå.  

Skal eleven inn i ordinær norskundervisning og bli vurdert ut fra samme grunnlag som 

morsmålselevene, må selvfølgelig kompetansen i norsk tilsvare ”selvstendig nivå”. 

Spørsmålet er hvorvidt den minoritetsspråklige eleven kan klare det i løpet av årene i 

videregående opplæring, eller på hvilket tidspunkt eleven er klar for å integreres i ordinær 

norskundervisning?   

 

 Det må etableres en særskilt ordning for elever som kommer i ungdomsskolealder 

eller senere. Ordningen må gi dem mulighet til å oppnå generell studiekompetanse 

eller yrkeskompetanse uten eksamen etter ordinær læreplan i norsk. 

 En særskilt ordning må bestå av en egen test i norsk, der bestått test erstatter kravet 

om bestått ordinær norsk for å få generell studiekompetanse. Testen må kartlegge om 

eleven har ferdigheter i, og kunnskaper om, norsk som setter hun eller han i stand til å 

starte på og kunne gjennomføre høyere utdanning. 

Kommentar: Et fag tilsvarende Norsk som andrespråk for språklige minoriteter er ideelt for 

denne elevgruppa, et fag med eksamen og formell dokumentasjon, og  som gir 

studiekompetanse.. Da NOA – planen blei fjerna blei mulighetene for fagbrev eller studier 

ved høyskoler og universiteter vesentlig forringet for innvandrere med kort botid i Norge. Det 

er et uomtvistelig faktum! Med en tilrettelagt læreplan i norsk hadde elevene tidligere kunnet 

gå opp til en eksamen som tok hensyn til at de hadde et annet morsmål, og at de ikke hadde 

samme kulturkompetanse som innfødte nordmenn. Nå skal alle opp til samme eksamen i 

norsk, og det blir ikke lenger tatt hensyn til språklig og kulturell bakgrunn. I praksis må 

elevene ha morsmålskompetanse i norsk for å kunne mestre de kravene som settes i norsk 

skriftlig. Det virker som om det er sett bort fra at det ordinære norskfaget krever en 

innforståtthet i spesielt norsk, men også europeisk / vestlig kunst og kultur. I den gamle NOA 

- planen hadde man en slags betrakterposisjon overfor det norske, og et fag med en slik 

innfallsvinkel trenges fortsatt for elever med kort botid i Norge.  

 

Utvalget foreslår at elever som vil studere videre og ikke består norskfaget, kan ta en slags 

språktest eller noe liknende Bergenstesten. Med det løsrives undervisning fra dokumentasjon, 

og det blir i tillegg uvesentlig om man velger GNO eller ordinær norsk. Det er ikke noe godt 

forslag. 

 

Kritikken mot NOA – planen gikk primært på at den virket stigmatiserende og at visse 

elevgrupper blei værende i særskilte NOA – grupper hele skoleløpet uansett elevens 

språkkompetanse. Regimet rundt læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter  

er kanskje tilpasset store elevgrupper i sentrale strøk av landet. For de fleste 

minoritetsspråklige elever i landet for øvrig er planen er klart tilbakeskritt med hensyn til 

minoritetsspråkliges muligheter til kompetansevurdering og til høyere utdanning. 

 

 Overgangsordningen, som i 2010 gir elever i yrkesfaglige og studiespesialiserende 

utdanningsprogram mulighet til å ta eksamen etter NOA-planen, videreføres inntil ny 

særskilt ordning foreligger. 
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Kommentar: Ingen motforestilling mot det, men ordningen må ikke bli en sovepute i åra 

framover. Hvilke andre elevgrupper har måttet finne seg i å avlegge eksamen i et fag som er 

løsrevet fra opplæringen i norsk for øvrig?  

 

 Det bør utvikles ett sett tester for vurdering av minoritetsspråkliges norskferdigheter 

på ulike nivå i opplæringssystemet og i introduksjonsordningen. Testen for den 

særskilte ordningen utvalget forslår, må inngå i dette settet av tester. 

Kommentar: Ingen motforestilling. 
 

Ad pkt 9.11.4 Om inntak til videregående opplæring 
Ingen motforestillinger til utvalgets forslag til tiltak med unntak av følgende.  

 

Kommentar til følgende forslag til tiltak:  

 Flertallets forslag til tiltak: Minoritetsspråklige elever som har språklige behov for 

det, skal tilbys et år i innføringsklasse innen de går videre til Vg1. 

Kommentar: Et godt alternativ er grunnskole for voksne etter opplæringslova §4A – 1, men  

organisert i den videregående skolen. Der er særdeles viktig å ivareta minoritetsspråklige 

elevers behov for samhandling med norske elever. Et voksenopplæringssenter kan i mindre 

grad tilrettelegge for det.   

 

 Minoritetsspråklige elever som har språklige behov for det, skal kunne velge å ta Vg1 

over to år. 

Kommentar: Opplæringsloven § 3 – 1 eller rundskriv Udir - 7 - 2009 ivaretar ikke den 

minoritetsspråklige elevens behov for utvidet tid tidlig i videregående skoleløp. Man kan altså 

ikke bruke 2 år på Vg1 eller Vg2. Utvidet tid kommer etter Vg3; som et 4. og. evt 5. år.  

Vi finner denne regelen ytterst urimelig og i dårlig samsvar med intensjoner om tilpasset 

opplæring for minoritetsspråklige elever med store behov for språklig tilrettelegging. 

Utfordringene er uomtvistelig størst for den minoritetsspråklige eleven i starten av 

opplæringsløpet. Blir læringsoppgaven for stor, består ikke eleven fag, eller i verste fall slutter 

før han / hun kommer til Vg3. Da hjelper det ikke med et 4. eller 5. år.  

Intensjonen med Opplæringslovens §3 – 12 og §3 – 1 femte ledd  er å sikre en 

minoritetsspråklig elev  med svake kunnskaper og ferdigheter  en individuell rett til bedre 

tilpasset opplæring, ikke det motsatte. 

 

 Mindretallets forslag til tiltak: Forskrift til opplæringsloven § 6-10 endres ved at det 

stilles krav til gjennomført norskopplæring før retten til videregående utløses. 

Kommentar: Ikke enig. Det vil frata store grupper minoritetsspråklige elever som har 

kommet til Norge seint i skoleløpet mulighet til å ta ut retten til videregående opplæring før 

fylte 24 år.  

 

 

Ad pkt. 9.11.5 Rådgivning 
Ingen motforestillinger til utvalgets forslag til tiltak.  

 

Ad pkt 9.11.6 Om justeringer av læreplaner i fellesfag 
Ingen motforestillinger til utvalgets forslag til tiltak. 

 

Ad pkt 9.11.7 Flerkulturelle perspektiver i fag 
Ingen motforestillinger til utvalgets forslag til tiltak. 

 

Ad pkt 9.11.8 Økonomi 
Ingen motforestillinger til utvalgets forslag til tiltak. 
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Ad pkt. 9.11.9 Tiltak for bedre gjennomføring 
Ingen motforestillinger til utvalgets forslag til tiltak med unntak av følgende. 

 

Kommentar til følgende forslag til tiltak:  

 Kommuner bør i større grad tilby ett ekstra år i grunnskolen til elever som ankommer 

i ungdomsskolealder med liten eller ingen skolebakgrunn, jf. opplæringsloven § 2-1 

fjerde ledd. 

Kommentar: Grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslova §4A – 1  er et ideelt 

tiltak, men bør  organisert i den videregående skolen for elever i alderen 16 – 23 år. 

Ordningen krever tett samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Det er for øvrig 

uhensiktsmessig å omtale antall år. Den minoritetsspråklige eleven må tilbys mer enn 1 år 

grunnskole for voksne etter grunnskolen der han / hun har et individuelt behov for det.  

 

 Minoritetsspråklige elever som har behov for det, skal kunne velge å ta Vg1 over to år. 

Kommentar: Ingen motforestilling. Nødvendig tiltak. Se pkt. 9. 11. 4. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjarne Indset 

Rektor        Asbjørg Johnsbøen 

Avdelingsleder  

 

 

 

 


