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Kapittel 9 Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring 
 
Kommentarer til 9.11.2 Særskilt språkopplæring 
Minoritetsspråklige elever med kort botid i landet som velger yrkesfaglige 
utdanningsprogram får en stor utfordring dersom de får norskopplæring etter 
læreplanen i grunnleggende norsk. Yrkesfaglige utdanningsprogram innebærer 
hovedsakelig to år med opplæring i skole og to år som lærling i bedrift. I løpet av de 
to årene på skole får eleven to timer pr uke med norsk. Det viser seg å være alt for 
kort tid og for få timer til at elevene mestrer overgang til ordinær norskplan. Det blir 
hevdet at grunnleggende norsk ikke i så stort omfang vil gjelde elever i videregående 
skole. Det er imidlertid ikke aldersgrense for innvandring, så det kan ikke overses at 
det er et stort antall elever som kommer til videregående skole med kort botid i 
landet. Et annet argument har vært at 25 % regelen om omdisponering av timetallet 
kan anvendes. Det er ikke grunn til å tro at elever har mindre behov for undervisning i 
et fag enn noe annet når de har kort botid i landet. Dersom omdisponeringen 
medfører muligheten til måloppnåelse i faget, skal det dessuten foreligge et 
enkeltvedtak.  
 
Grunnleggende norsk skal ikke vurderes med karakter og eleven vil dermed ikke få 
vitnemål, men et kompetansebevis. Dette fører til at en elevgruppe som i 
utgangspunktet er stigmatisert, vil få ytterligere utfordringer med å skaffe seg 
læreplass når søknaden ikke ledsages av et vitnemål men av et kompetansebevis 
som i tillegg ikke viser karakter i norsk. Norsklærere i yrkesfaglige 
utdanningsprogram vurderer det derfor som mer hensiktsmessig at eleven følger 
ordinærlæreplan i norsk selv om det kan medføre lav måloppnåelse. En svak 
karakter er bedre enn ingen karakter når eleven skal søke på de begrensede antall 
læreplasser i konkurranse med elever med majoritetsspråket som morsmål. 
Forslaget om at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for justering av læreplanen i 
norsk slik at språklærings- og andrespråkperspektivet integreres blir derfor i denne 
sammenhengen meget viktig. For øvrig bør forslaget om generell studiekompetanse 
eller yrkeskompetanse uten eksamen etter ordinær læreplan i norsk (egne 
språktester), ikke utelate elevenes mulighet til å få fullt vitnemål. Det er også viktig at 
muligheten til å ta eksamen etter NOA-planen videreføres inntil ny særskilt ordning 
foreligger. 
 
Forslaget om at det skal gis anledning til særskilt språkopplæring (§ 3-12) etter at 
eleven er overført til ordinær undervisning støttes, men det bør altså vurderes hvilke 
konsekvenser det medfører å følge en alternativ læreplan.  
 
Vektlegging av arbeid med grunnleggende ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk i alle 
fag er viktig for alle elever, men konsekvensen av ikke å gjøre det blir større for 
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elever med annet morsmål enn norsk, fordi det er viktig å ta i bruk alle muligheter for 
å bruke og å lære seg målspråket.  
 
Ny læreplan i morsmål som fag som kan velges gjennom hele skoleløpet og mulighet 
til å velge ikke-vestlige språk som 2. fremmedspråk på ungdomstrinnet og i 
videregående opplæring støttes. Det er viktig å fremme alle tiltak som ivaretar 
tospråklighet som ressurs. 
 
Videreutvikling av digitale læringsressurser støttes. Det gir gode muligheter for å 
understøtte tekst med lenker til ordforklaringer både på norsk og morsmål, men 
kanskje aller viktigst er muligheten dette gir for ikonisk representasjon eller 
illustrasjon av begrepsinnhold ved hjelp av bilder, tegninger og korte filmsekvenser. 
Digitale læringsressurser gjør det enklere å få lest opp tekst. På denne måten kan 
både lyd og bilde bidra til vokabularutvidelse. Dette kan være et viktig hjelpemiddel 
for at elever kan lære fag samtidig som de lærer språk.  
 
Når det gjelder kartlegging er materiellet tilknyttet læreplanen i grunnleggende norsk 
mer å anse som en del av opplæringen enn en diagnostisk kartlegging. Den 
innebærer mye av tankegodset i språkperm (European language portfolio) og er mer 
en undervisningsmetode og en metode for elevens egenvurdering, enn en 
kartlegging. Dessuten er materialet for kartlegging av skolefaglige ferdigheter for 
nyankomne minoritetsspråklige elever som NAFO har utarbeidet på oppdrag av 
Utdanningsdirektoratet, foreløpig bare oversatt til somali, engelsk og karen. Dette gir 
en meget begrenset bruk. På vår skole er 22 % av elevene minoritetsspråklige fordelt 
på 34 språkgrupper der kurdisk, thai og polsk er de største. Det er derfor ikke et 
spørsmål om kartleggingsmaterialet er digitalt eller ikke, men snarere om 
kartleggingsmaterialet er relevant og om det er oversatt til aktuelle språk. Forslaget 
om utvikling av et sett tester for vurdering av minoritetsspråkliges norskferdigheter på 
ulike nivåer i opplæringssystemet imøteses. Utforming av testene er imidlertid viktig 
sett i lys av øvrige kommentarer. 
 
Kommentar til 9.11.4 Om inntak til videregående opplæring 
Vår skole har siden 2006 hatt innføringsklasse og har meget god erfaring med dette 
som en forberedelse for det videre løpet i videregående skole. Vår modell innebærer 
et fokus på norskopplæring, yrkes og utdanningsveiledning så vel som opplæring i 
hvilke krav det er forbundet med å være elev i en norsk videregående skole med alt 
det innebærer av kulturell og sosial handlingskompetanse. Dersom det avdekkes 
behov for særskilte tiltak kan dette forberedes i løpet av året i innføringsklassen I så 
måte innebærer ikke tilbudet om å ta Vg1 over to år noe nytt. Det er en eksisterende 
ordning som vi bruker innføringsåret til å forberede. Mindretallets forslag om å stille 
krav til gjennomført norskopplæring støttes. Det er i stadig større grad elever som 
kommer direkte til skolen uten norskopplæring. Retten til videregående opplæring er 
bare knyttet til alder og gjennomført grunnskole og dermed tar ikke 
hjemstedskommunen ansvar for norskopplæring for ungdom som oppfyller disse 
kravene. Dersom man tolker loven bokstavelig vil det kunne hevdes at kravet til 
gjennomført grunnskole også kan gjelde krav til grunnskoleopplæring i alle fag 
inkludert norsk. 
 
Kommentar til 9.11.9 Tiltak for bedre gjennomføring 
Forslaget om at kommuner i større grad bør tilby ett ekstra år i grunnskolen til elever 
som ankommer ungdomsskolealder med liten eller ingen skolebakgrunn støttes med 
begrunnelse i kommentarene i avsnittet ovenfor. Dette innebærer at det er 
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hensiktmessig med forslaget om et tettere samarbeid mellom forvaltningsnivåene. 
Kompetanseheving innenfor det flerkulturelle og flerspråklige feltet støttes. 
 
Kommentarer til kap 10 Innføringstilbud for nyankomne elever 
Som nevnt tidligere har vår skole hatt tilbud om innføringsklasse for 
minoritetsspråklige elever siden 2006 og elevtallet er økt fra 8 til 36 elever på disse 
fire årene. Vi har hatt et sterkt fokus på yrkes- og utdanningsveiledning med blant 
annet utprøving og utstrakt samarbeid med foreldre og ressurspersoner i 
MiR(Multikulturelt Initiativ- og ressursnettverk) Fylkeskommunens inntaksreglement 
har dessuten innvilget elever som følger dette kurset en rett til å søke prioritert plass 
(ikke skole) på ønsket utdanningsprogram. Det er en viktig forutsetning fordi det gir 
liten mening i å bruke et helt år på å forberede seg på en utdanningsretning dersom 
man ikke kommer inn på dette programmet. 
 
Kommentar til 10.3.4.  
Det er grunn til å stille spørsmål ved om elever med svær mangelfulle 
norskkunnskaper, bør få mindre fagundervisning og mer norskopplæring for å få et 
språklig grunnlag til å følge fagopplæringen. Opplæringstilbudet må 
ha Grunnleggende norsk som overordnet plan for ALLE fag. Det samme gjelder 
for de grunnleggende ferdighetene som integreres i ALL fagopplæring.  
 
 
 
 
 
 
 


