
 
Til  

Utdanningsdirektoratet. 

 

 

URIOs høringsuttalelse til NOU 2010:7 Mangfold og mestring. 
 

Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring (URIO) viser til innstillingen fra Østberg-

utvalget som har sett på flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. URIO har en 

rådgivende funksjon overfor Utdanningsdirektoratet i saker som gjelder grunnopplæringen og har et 

spesielt fokus på barn, unge og voksne med spesielle opplæringsbehov. Rådet mener utredningen 

berører så sentrale problemstillinger og har så vidt overgripende forslag til tiltak at vi ber om at 

direktoratet videresender URIOs høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet i sin helhet. 
 

Utvalget har mange gode forslag til tiltak som på ulike måter kan bidra til at barnehage og skole 

i større grad kan iverksette treffsikre tiltak overfor flerspråklige barn, unge og voksne i 

opplæringssystemet på et tidlig tidspunkt. Tidlig innsats har stor betydning for gode læreprosesser  

og språklig utvikling, og er viktig for at minoritetsspråklige barn, unge og voksne kan få et 

tilfredsstillende læringsutbytte innenfor det norske skolesystemet. Samtidig kan det bidra til å 

forhindre utvikling av sekundære vansker, og forhindre at det iverksettes spesialundervisning når 

vanskene utelukkende skyldes manglende norskspråklig kompetanse. Man vet at minoritetsspråklige 

har dårligere læringsutbytte i grunnskolen, spesielt de med kortest oppholdstid og mange steder får 

ikke elevene den språkopplæringen de har krav på. 
 

Utredningens kapittel 16 omhandler minoritetsspråklige og spesialundervisning. Der understrekes 

behovet for økt kompetanse for å kunne skille mellom spesialpedagogiske behov hjemlet i 

opplæringslovens kapittel 5 og behov for særskilt språkopplæring hjemlet i lovens §§ 2-8 og 3-12. 

URIO støtter og understreker behovet for økt kompetanse i PPT og Statped i forhold til å avdekke 

spesifikke vansker hos minoritetsspråklige, samt behovet for økt forskning og utviklingsarbeid i 

forhold til effektive tiltak og to-språklige spesialpedagogiske metoder. I dag overses ofte ulike 

språk- eller lærevansker som kvalifiserer for spesialundervisning hos minoritetsspråklige, mens 

andre elever uriktig gis tilbud om spesialundervisning når det utelukkende er snakk om sviktende 

norskferdigheter.  
 

For URIO er det imidlertid uklart hvordan disse problemstillingene blir fulgt opp. Midtlyngutvalget 

henviste i sin tid til Østbergutvalget når det gjelder minoritetsspråklige barn, unge og voksne med 

spesielle behov, mens Østbergutvalget nå avgrenser seg til et knapt kapittel som nesten utelukkende 

refererer til Midtlyngutvalget. Kunnskapsdepartementet har bebudet at de vil følge opp 

Midtlyngutvalgets innstilling med en stortingsmelding i 2011. Vi forventer da at de 

problemstillingene som her er behandlet følges opp samtidig.  
 

URIO sier seg enig i utvalgets forslag om å bruke muligheten til å gi ungdommer som kommer til 

Norge sent i skoleløpet, forlenget tid i grunnskolen etter § 4a-1. Å gi ekstra år i grunnskolen i tillegg 

til et år 0 (null) i videregående skole for elever med mangelfull grunnskoleutdanning, kan være et 

avgjørende tiltak for å forhindre frafall i videregående opplæring.  
 

Minoritetsspråklige elever er ekstra utsatt i forhold til frafall, herunder gutter som velger yrkesfag 

spesielt. Blant annet er det avdekket store mangler ved tilbudet i videregående opplæring og tiltak 

for å gi disse elevene et godt og holdbart opplæringstilbud bør prioriteres høyt.  
 

I et flerkulturelt samfunn er flerspråklighet en verdi i seg selv og man trenger forståelse for at det 

å tilegne seg et andrespråk er en langvarig prosess. 

 

Kristiansand, 20. oktober 2010. 

 

Trine Lise Systad /s 

Nestleder, URIO 
 


