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Svar på høringsbrev: NOU 2010:7 Mangfold og mestring – Flerspråklige barn, 

unge og voksne i opplæringssystemet 
 

Vox viser til høringsbrev av 21. juni 2010 fra Kunnskapsdepartementet. Vox vil 

konsentrere sine vurderinger om kapitlene 11 og 12.  
 
 

Generelle kommentarer knyttet til kapittel 11 og 12 
 

Voksenopplæring 
Voksenopplæring brukes ofte som en samlebetegnelse for den opplæringen 
kommunene har ansvar og som retter seg mot voksne. I rapporten brukes begrepet 

med vekslende betydning. Dette kan være uheldig hvis det blir tolket som om alle 
flyktninger og innvandrere, i tillegg til norskopplæring, har behov for opplæring på 

grunnskolens område. Vox ønsker å understreke at norskopplæring etter 
introduksjonsloven er vesensforskjellig fra grunnopplæring. Den er verken utdanning 
eller grunnleggende kompetanse, men opplæring i norsk språk og kunnskap om det 

norske samfunnet.   
 

Basiskompetanse 
Slik Vox oppfatter det er basiskompetanse, basis og grunnleggende ferdigheter brukt 
synonymt i kapittel 11 og 12 og betegner ferdigheter og kunnskaper på et 

begynnernivå I læreplanene til grunn- og videregående opplæring, Kunnskapsløftet, 
brukes imidlertid begrepet grunnleggende ferdigheter som en samlebetegnelse for 

ferdigheter som er viktige for å lære andre fag. Ferdighetene kan være på ulike 
nivåer, ikke bare på et begynnernivå, for eks grunnleggende leseferdigheter på 10. 
trinn. Dette er også den betydningen som ligger til grunn for Kompetansemål for 

grunnleggende ferdigheter for voksne utarbeidet av Vox. Basiskompetanse brukes ofte 
som en samlebetegnelse for grunnleggende ferdigheter. Navnet på den lokale 

læreplanen som Oslo voksenopplæring har utviklet for personer med kort eller ingen 
skolegang, kalles Basis. Denne lokale planen inneholder elementer fra Læreplan i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, læreplanene i enkelte 

grunnskolefag og kompetansemål for grunnleggende ferdigheter. 
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Læremidler mv på nynorsk 
Som utvalget påpeker, er spørsmålet om målform ikke tatt opp i Læreplan i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er oversatt et begrenset utvalg 
læremidler til nynorsk ved hjelp av tilskudd bevilget gjennom Utdanningsdirektoratet 
og Vox. For opplæring etter opplæringsloven er det imidlertid krav om 

parallellutgaver. Siden læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i norsk og 
samfunnskunnskap bygger på det europeiske rammeverket og derfor har mange felles 

elementer, bør Vox og Utdanningsdirektoratet samarbeide for å utnytte de 
mulighetene som dette gir for å øke omfanget av læremidler på nynorsk.  
 

Vox ønsker for øvrig å påpeke at Norskprøve 2 og Norskprøve 3 foreligger både på 
bokmål og nynorsk. 

 
 

Kapittel 11 Opplæring spesielt organisert for voksne etter opplæringsloven  
 
Kommentarene til kapittelet tar utgangspunkt i utvalgets forslag til tiltak s. 264 – 265.  

 
- Voksenopplæringens organisering og innhold herunder alle tiltak rettet mot 

minoritetsspråklige, må vurderes samlet for å sikre en tjenlig ansvarsplassering 

(kapittel 11.2-3 og 11.6) 

 

Vox støtter utvalgets vurdering om at det er nødvendig å gjennomgå 
ansvarsfordelingen mellom kommune og fylkeskommune når det gjelder ansvar for og 

organisering av tilbudet til voksne. Det er nødvendig å finne gode og hensiktsmessige 
måter å samordne opplæring etter opplæringsloven med norskopplæringen etter 

introduksjonsloven slik at tilbudet blir bedre tilbasset de ulike gruppers behov enn det 
er i dag. Utvalget viser til Tron-utvalgets forslag om å etablere større enheter. Dette 
kan i noen tilfeller være gunstig, men geografiske realiteter og målgruppens mulighet 

til mobilitet vil ha betydning for hvor hensiktsmessig en slik omorganisering vil være.  
 

Vox mener det er behov for en annen og mer fleksibel innretning av tilbudene som gis 
etter § 4A i opplæringsloven. Det er mange i målgruppen som ikke får et egnet tilbud. 
 

Dagens grunnskole for voksne (GFV) er i hovedsak eksamensrettet og tilbys som kurs 
av varierende lengde, ofte fra 1-3 år. Som utvalget påpeker, er sammensetningen av 

målgruppen blitt endret siden rett til GFV ble innført i 2002. Flyktninger og 
innvandrere med svært kort eller ingen skolegang fra hjemlandet utgjør en stor andel 
av målgruppen.1 Dette skaper behov for mer fleksible tilbud enn det som stort sett 

tilbys i dag.  
 

Alle over 16 år med behov for grunnskoleopplæring, er i målgruppen, men ut fra 
alder, livsfase og tidligere skolegang vil de ha svært ulike opplæringsbehov. I denne 
målgruppen kan vi blant annet finne: 

 
 Ungdom (16-22 år) med liten eller ingen skolegang 

 Ungdom med en del skolegang tilsvarende for eksempel 7-8 år 

 Ungdom/voksne som bare mangler noen fag, for eksempel engelsk 

                                                      
1
 Deltakere registrert på spor 1 i 2009-2010 utgjør ca 24 prosent av det totale deltakerantallet. Dette tilsvarer ca 8 000 

(Kilde: GSI) 
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 Voksne med liten eller ingen skolegang 

 
Noen, ofte yngre personer, har behov for eksamensrettet grunnskole med rask 

progresjon, mens andre som også har behov for eksamen vil trenge mer tid. For 
andre igjen, vil det imidlertid være urealistisk å sikte mot å fullføre 

grunnskoleeksamen, både på grunn av tidsperspektiv, manglende forutsetninger og 
fordi grunnskoleeksamen ikke kvalifiserer for arbeidslivet i seg selv. 
 

Vox foreslår at forskriften for opplæringsloven endres slik at rettighetene til opplæring 
etter § 4A-1 og 3 knyttes til behov og gjelder uavhengig av alder. I opplæringsloven 

er rettigheter knyttet til ulike aldersgrenser. Rett til grunnskole for voksne inntrer ved 
fylte 16 år, mens tilsvarende voksenrett for videregående opplæring inntrer ved 25 år. 
Ungdomsretten til videregående opplæring gjelder ut det året vedkommende fyller 24 

år. Ungdommer som kommer inn under voksenretten i GFV, har ikke rett til særskilt 
norskopplæring. Ungdom mellom 16 og 24 år som går i videregående opplæring, har 

derimot rett til en slik tilrettelegging.  
 
Ungdomsretten er også knyttet til fullføringsrett. I noen fylkeskommuner praktiseres 

det derfor en øvre grense på 22 år for inntak etter ungdomsretten. Rettighet knyttet 
til alder skaper et uoversiktlig bilde for alle aktører. Det er derfor en risiko for at 

personer mellom 22 og 25 år med rett til videregående opplæring, ikke får tilbud i 
påvente av at voksenretten skal tre i kraft.   
 

 
- Det må etableres ordninger som sikrer midler til livsopphold i form av stipend 

eller annen støtte, f. eks gjennom Nav.  

 
Vox ønsker å skille mellom grunnskole og videregående opplæring når det gjelder 
finansiering av livsopphold. Vox mener at alle som har behov for 

grunnskoleopplæring, bør få støtte fra det offentlige i form av stipend eller 
tilsvarende. Grunnskole kvalifiserer verken til videreutdanning eller jobb og er en 

grunnleggende kvalifisering. Det er derfor urimelig at personer må søke om studielån 
på dette opplæringsnivået med de konsekvenser dette kan få for fremtidig økonomi. 
 

Når det gjelder støtte til videregående opplæring, må eventuelle nye ordninger 
utredes nøye slik at det ikke etableres parallelle systemer som skiller mellom 

innvandrere og andre med samme behov.  
 
 

- Det må satses på et kompetanseløft i voksenopplæringen, både når det gjelder 

voksenpedagogikk generelt og andrespråks-/flerkulturell pedagogikk spesielt, jf 

kap. 20. 

 

Vox støtter tanken om et kompetanseløft for de som underviser voksne både i 

grunnopplæringen og i norskopplæringen, både når det gjelder kompetansegivende 
videreutdanning og etterutdanning. Vox anser at det er særlig behov for kompetanse 
innenfor norsk som andrespråk. 

 
 

- Voksne må gjøres bedre kjent med sine rettigheter og de tilbud som finnes 
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Vox støtter dette. 
- Det må rettes et fokus på å avdekke spesialundervisningsbehov hos voksne 

 

Vox ønsker å understreke betydningen av å avdekke behov for spesialundervisning for 
voksne utover tilbud gitt på grunnlag av sykdom, skade eller ulykke. Blant annet er 

det behov for mer kunnskap om spesifikke lese- og skrivevansker/dysleksi hos voksne 
minoritetsspråklige og kartleggingsverktøy som kan bidra til skille lese- og 
skrivevansker fra det å ha kommet kort i språkinnlæringsprosessen.  

 
Vox mener imidlertid at det er uheldig dersom retten til spesialundervisning på 

grunnskolens område, der det kreves sakkyndig vurdering, blir den eneste måten den 
voksne deltakeren kan få tilbud om særskilt språkopplæring på. Behov for særskilt 
språkopplæring vil gjelde de fleste minoritetsspråklige som går i GFV. Vox mener 

derfor at dette behovet må dekkes gjennom regelendring, jf. punktet om særskilt 
språkopplæring.  

 
 

- Det må sikres lik praksis når det gjelder realkompetansevurdering 

 
Realkompetansevurdering (RKV), var et av de sentrale tiltakene i 
Kompetansereformen. Vox er enig i at det er behov for en mer enhetlig praksis både 

når det gjelder forståelse og praktisering av voksnes rett til realkompetansevurdering.  
Yrkesprøving er en metode innenfor RKV som består av en praktisk prøve. Denne 

metoden er særlig godt egnet for innvandrere, og bør brukes mer.  
 
 

- Det må innføres rett til særskilt språkopplæring for voksne, både på 

grunnskolenivå og i videregående opplæring 

 
Vox støtter forslaget om særskilt språkopplæring og tospråklig fagopplæring også for 

de som får tilbud etter voksenretten, men foreslår at tiltaket heller knyttes til behov 
enn til alder, jf. kommentarer knyttet til første tiltak. Alle som har mangelfulle 

norskkunnskaper har behov for særskilt tilpasning i form av norsk som andrespråk. 
Det er nødvendig at det legges til rette for et tilbud for den enkelte som gir en 
tilstrekkelig språkkompetanse til å kunne følge med i fagene. 

  
 

- Det bør ses på muligheten for fritak for engelsk og fleksible ordninger i denne 

sammenhengen 

 
Vox støtter de vurderinger utvalget gjør når det gjelder engelsk. I tillegg til å vurdere 

muligheter for fritak, bør man også utforske de muligheter som finnes i 
Kunnskapsløftet for en komprimert og intensiv engelskmodul for personer som 

mangler engelsk for å komme videre i utdanningen, men som ellers ikke har behov for 
grunnskoleopplæring. For denne gruppen bør det være et offentlig finansiert tilbud 
tilpasset gruppens behov. 

 
 

- Det må stimuleres til interkommunalt samarbeid på voksenopplæringsfeltet, 

inkludert samarbeid mellom kommune og fylke. 
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Vox støtter dette. 
 

- Modellutviklingen når det gjelder basiskompetanse kombinert norskopplæring 

og helsefagarbeider kombinert med norskopplæring i Oslo kommune, må følges 

nøye for å se om dette kan utvikles til nasjonale modeller. 

 
Vox er enig i at det er nødvendig å utvikle nye modeller innenfor all opplæring etter § 

4A, både på grunnskolenivå og i videregående opplæring. Vox ser positivt på 
kombinasjonen mellom norskopplæring og opplæring etter opplæringsloven.  

 
Det vil være gunstig om modeller som omfatter norskopplæring i kombinasjon med 
ulike fagutdanninger blir vurdert på samme måte. Både Oslo, Bergen, Bærum, Tromsø 

og flere andre kommuner i landet har utviklet modeller som burde kunne gå inn i det 
ordinære tilbudet. En kunne også tenke seg at høyere utdanning kunne kombineres 

med norskopplæring. 
 
Når det gjelder GFV, er Basis2 ett svar på utfordringen knyttet til den store andelen av 

personer med liten eller ingen skolegang fra opprinnelsesland. På nåværende 
tidspunkt har Basis status som lokal læreplan. Mange har uttrykt overfor Vox at det er 

stort behov for en plan som er mindre omfattende enn den som gjelder i 
Kunnskapsløftet.  
 

Vox foreslår at innholdet i Basis blir vurdert opp mot Kunnskapsløftet, slik at den på 
sikt eventuelt kan få status som nasjonal modell.  

 
 

- Arbeidet med å sikre flere deltakere vitnemål fra grunnskolen må målrettes. 

 
Vox har i det foregående uttrykt at det er behovet til den voksne deltakeren som må 
være styrende for det tilbudet som gis. For mange vil det være uaktuelt å sikte mot et 

fullstendig vitnemål fra GFV. Men for de som trenger det for å komme videre med 
skolegang og kvalifisering, er vitnemål nødvendig. Det er derfor av stor betydning at 

tilbudet er så målrettet som mulig. Progresjon i læringsforløpet må være tilpasset 
individuelle behov og forutsetninger.  
 

 
 

Kapittel 12: Introduksjonsordning og opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap 
 

Generelle problemstillinger som ikke er tatt opp i forslagene til tiltak under dette 
kapittelet:  

 
Rådgivning 

Rådgivning er rettighetsfestet for voksne i grunnopplæringen og bør også være det for 
deltakere i norskopplæringen. Vox mener det er viktig å etablere en 

                                                      
2 Basis er en lokal læreplan i basiskompetanse for voksne innvandrere i Oslo med lite eller ingen skolegang. Læreplanen gjelder for 
norskopplæring i kombinasjon med basisfagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og ikt som en grunnleggende ferdighet i alle fagene. 
Alle kompetansemålene er hentet fra Kunnskapsløftet trinn 1-7. Planen gjelder også for elever som får grunnskoleopplæring i 
kombinasjon med norskopplæring. Målet er å gå opp til Norskprøve 2 eller 3. Det er mulig å fortsette fram til grunnskoleeksamen, men da 
kreves det Norskprøve 3.  
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rådgivningstjeneste for alle som er omfattet av introduksjonsloven. Alle nyankomne 
vil ha behov for veiledning, men foreløpig er det bare deltakere i 

introduksjonsprogram som har en individuell plan som også omfatter en plan for 
kvalifisering. Det er også viktig at rådgivere i norskopplæringen har kompetanse 
tilpasset denne gruppa. 

 
Karriereveiledning bør være tilgjengelig for alle, ikke bare for deltakere med høyere 

utdanning, jf. punkt om kvalifiseringskurs.  
 
Digital kompetanse  

Digital kompetanse3 bør gå inn som en ferdighet i Læreplanen i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandre på samme måte som i Kunnskapsløftet. Ut 

fra et integreringsperspektiv er det helt nødvendig at innvandrere får samme mulighet 
til å ta del i det digitale samfunn som alle andre. 

 
 
Kommentarene nedenfor tar utgangspunkt utvalgets forslag til tiltak s 281 – 282.  

Vi har delt inn kommentarene etter 1) Introduksjonsordningen, 2) Norskopplæring og 
samfunnskunnskap og 3) Forholdet til grunnopplæringen for voksne: 

 

1) Introduksjonsordningen  

 

- Et helhetlig familieperspektiv må inngå som en del av de individuelle planene 

knyttet til introduksjonsordningen. Det må tilrettelegges bedre for at barns 

deltakelse i barnehage kan kombineres med foreldres deltakelse i 

introduksjonsprogrammet. 

 

Vox vil anbefale at det ses på muligheten for mer fleksible ordninger knyttet til kravet 
om tilstedeværelse i programmet i form av deltidsdeltakelse i avgrensete perioder. 
Vox mener tilrettelegging for sammenhengende deltakelse med færre timer per uke er 

bedre enn fullt brudd i deltakelsen i lengre perioder. 
 

Deltakelse i arbeidslivet er en viktig faktor for å unngå fattigdom og marginalisering. 
Det er derfor viktig at kvinner som får barn i løpet av programperioden, raskt kan 

komme tilbake og fullføre programmet for deretter å komme i arbeid. Vox ønsker å 
rette oppmerksomheten mot familielæring som tilnærming for kvinner som har 
svangerskapspermisjon i programperioden.  

 
 

- NAV må komme inn med sine ordninger parallelt med norskopplæringen i 

starten av introduksjonsprogrammet. 

 

Vox er enig i dette, dersom det menes at deltakerne i tillegg til norskopplæring skal 

tilbys andre fag. Utvalget skriver på side 279 at ”Deltakere med lite utdanning kan for 

eksempel i større grad tilbys andre fag enn norsk for å bedre sin allmennkunnskap. 

Deltakere kan blant annet tilbys grundig opplæring i IKT og personlig økonomi.” Vox 

                                                      
3
 Utvalget har skrevet om digital kompetanse i kapittel 11.6, men Vox finner det formålstjenlig å presisere at dette er en helt 

nødvendig kompetanse også i norskopplæringen.  
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slutter seg til vurderingen av viktigheten av opplæring i IKT og viser ellers til avsnittet 

om digital kompetanse. Vi viser også til avsnittet om Basis, kapittel 11. 

 

 

- Introduksjonsprogrammet må tilpasses og norskopplæringen innrettes mot den 

utdanningen deltakeren allerede besitter. 

 
Vox er enig i dette. En slik tilpasning er en av forutsetningene for utarbeidelsen av 

individuell plan, en plan alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha. 
 
Forslaget om statlig tilsyn og plikt til kommunal internkontroll vil kunne bidra til at 

flere deltakere får tilpasset opplæring slik introduksjonsloven krever. 
 

 
- Kvalifiseringskurs må innarbeides for de som ønsker å ta høyere utdanning i 

forbindelse med introduksjonsprogrammet. Deltakere med høy utdanning bør få 

umiddelbar karriereveiledning og kurs i jobbsøking.  

 

Introduksjonsprogrammet skal gi deltakerne grunnleggende opplæring og kvalifisering 
slik at de kan gå ut i ordinær utdanning eller jobb. Skolegang utover grunnskole 

regnes som ordinær utdanning, og i de fleste kommuner blir deltakere skrevet ut av 
programmet hvis de begynner i videregående opplæring. Det er heller ikke mulig å ta 
høyere utdanning i forbindelse med introduksjonsprogrammet.  

 
Personer som kommer til Norge og som er omfattet av introduksjonsloven skal, 

uavhengig av om de er omfattet av introduksjonsprogrammet eller ikke, tilbys 
norskopplæring som er tilpasset den utdanningsbakgrunnen og de 
læringsforutsetninger de har. Det offentlige tilbyr norskopplæring opp til nivå B1 

(Norskprøve 3) for deltakere som er omfattet av rett til norskopplæring. Dette nivået 
kvalifiserer imidlertid ikke til inntak til høyere utdanning. For inntak i UH-sektoren 

kreves bestått nivå B2 i Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten). Opplæring utover 
nivå B1 må deltakerne selv bekoste.4  
 

Den varslede økningen fra 300 til 600 timer kan føre til at flere personer oppnår B2-
nivået innenfor den offentlig finansierte norskopplæringen, men mange vil fremdeles 

ha behov for ytterligere opplæring. Vox mener derfor det burde være en rettighet for 
alle som er omfattet av introduksjonsloven, å få opplæring opp til nivå B2 dersom de 

har behov for det.   
 

 

- Satsning på grunnskoleopplæring i programmet må styrkes. Dette vil kunne 

føre til flere gjennomfører videregående opplæring etter avsluttet 

introduksjonsprogram.  

 
Vox er enig i dette og anser at manglende deltakelse kan skyldes manglende tilbud, 

og at GFV i for liten grad er tilpasset de som har behov for kvalifisering på et helt 
grunnleggende nivå. 

 

                                                      
4 I læreplanen inngår også en beskrivelse av nivå B2. Deltakere som oppnår dette nivået innenfor 300 timer, får imidlertid opplæringen 
gratis. 
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- Introduksjonsprogrammet må utvides for flere deltakere i inntil 3 år, for å sikre 

at flere deltakere kan ferdigstille grunnskoleopplæringen i programperioden 

 

Vox er enig i at det for mange vil være nødvendig og gunstig med en lenger periode 
enn to år i programmet. Det er imidlertid litt uklart hva som ligger i begrepet 

”ferdigstille grunnskoleopplæringen”. Hvis dette innebærer å ta grunnskoleeksamen, 
vil tre år kunne være for kort tid for grupper med svært liten skolebakgrunn. Vox 
mener at de som trenger grunnskole, må få et tilbud som er tilpasset dem, og de må 

få finansiert livsopphold i en bestemt periode mens de går på skole, jf. kommentarer 
til kapittel 11.  

 
 

- Det må tas hensyn til hvilke kvalifiseringstilbud kommunene kan være i stand til 

å tilby, og til muligheter for regionalt samarbeid i opplæringen for voksne når 

flyktninger skal bosettes. 

 
Vox mener det kan være gunstig, hvis det er mulig, å styre bosettingen slik at det kan 

bygges opp miljøer med spesiell kompetanse, for eksempel tilbud knyttet til 
hørselshemmede, synshemmede og lignende. Det kan være vanskelig å gi et godt 
tilbud til personer med funksjonshemming hvis de bor for spredt. 

 
En annen gruppe som vil kunne dra fordel av regionalt samarbeid, er deltakere med 

høy utdanning som vil kunne ha problemer med å finne egnede tilbud knyttet til 
tidligere utdanning på mindre steder. 

 
 

- Kunnskap om metoder i introduksjonsordningen og effekten av disse må 

systematiseres. 

 
Vox er enig i at kunnskap er nødvendig, men vil også tilføye at det allerede pågår 
omfattende følgeforskning knyttet til introduksjonsprogrammet. 

 
 

- Det er behov for ytterligere kunnskap om hva slags utdanning deltakerne tar 

etter endt program, i hvilken grad deltakerne får arbeid som tilsvarer deres 

kvalifikasjoner, og om hva som skjer med dem som ikke går over i arbeid eller 

utdanning.  

 
Vox støtter dette. 

 
 

2) Norskopplæring og samfunnskunnskap 

 

- Dagens regel om fullført pliktig opplæring innen tre år, bør vurderes erstattet 

med at opplæringen må være påbegynt innen et år etter at rett og plikt 

begynte å gjelde, og at dette kan knyttes sammen med et krav til 

gjennomstrømning satt til et visst antall timer pr år. 
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Vox mener det er behov for å utrede mulige konsekvenser av endringen utvalget 

foreslår, også sett i forbindelse med en varslet utvidelse av timetallet. En eventuell 
endring må ses i sammenheng med andre rettigheter som inntrer etter fullført pliktig 
opplæring innen tre år. I første rekke gjelder dette permanent oppholdstillatelse. 

 
Vox ønsker å påpeke at det bør være et krav til kommunene om å tilby tilstrekkelig 

antall timer per uke slik at plikten kan gjennomføres innen rimelig tid. Dette er særlig 
viktig for deltakere som har behov for ytterligere opplæring i løpet av de fem årene 
som retten til gratis opplæring gjelder. 

 

 

- Det er behov for å følge med på hvor stort antall det er som ikke har rett til 

gratis norskopplæring etter 1. september 2010, og hvilke konsekvenser dette 

får for dem det gjelder. 

 

Overgangsordningen utløp 1. september 2010. Dette innebærer at personer som fikk 
oppholdstillatelse før dette, ikke lenger har rett til gratis norskopplæring.  

Antallmessig er dette en gruppe som er stabil og derfor uproblematisk å følge med på. 
Det man vet mindre om, er i hvor stor grad personer som mistet rett til gratis 
opplæring fra 1. september 2010 vil ha behov for norskopplæring. Dette vil være 

personer som har bodd i Norge lenge. Noen vil imidlertid få sine opplæringsbehov 
dekket av et tilbud innenfor ”Ny sjanse” eller Kvalifiseringsprogrammet. 

 
En gruppe som ikke har rett til gratis norskopplæring, er personer som er omfattet av 

EØS-reglementet, det vil si arbeidsinnvandrere fra EU-området. Denne gruppen mistet 
retten til gratis norskopplæring før introduksjonsloven trådte i kraft. Tall fra UDI viser 
at mange bosetter seg i Norge, og de har derfor behov for å kunne norsk. Vox synes 

det er uheldig for integreringen og samfunnsutviklingen at arbeidsinnvandrere som 
omfattes av EØS-avtalen ikke har rett til gratis opplæring. 

 
 

- Det må utvikles tilbud om gratis nettbasert norskopplæring. Utvalget anser det 

som viktig at kommunene settes i stand til å tilby samfunnskunnskap på et 

språk deltakeren forstår 

 

Vox vil påpeke at det allerede finnes en rekke nettbaserte tilbud der det offentlige har 
bidratt med midler til utvikling. Flere av leverandørene er nylig blitt godkjent som 

private tilbydere av norskopplæring.5 Godkjenningen er gitt under forutsetning av at 
deltakerne får individuell veiledning på nett.  
 

Vox mener at tilbud om nettbasert opplæring bør være så rimelig som mulig for 
deltakerne, men ser at det kan bli problemer dersom leverandørene ikke får betalt for 

å drifte, vedlikeholde og videreutvikle programmene. En mulig løsning for de som har 
rett til gratis opplæring, kan være at utgifter til nettbasert opplæring dekkes av 
kommunen for personer som ikke ønsker eller har mulighet til å delta i ordinær 

opplæring.  
 

                                                      
5
 Se http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=3359&epslanguage=NO for mer informasjon. 

http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=3359&epslanguage=NO
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Når det gjelder opplæring i 50 timer samfunnskunnskap, er Vox usikker på hva 

utvalget legger i formuleringen ”settes i stand til å tilby”. Tilbakemeldinger, særlig fra 

mindre voksenopplæringssentre og kommuner, er at 50 timer samfunnskunnskap er 

vanskelig å gjennomføre på grunn av at deltakerne representerer mange ulike språk 

og det er få innenfor hver språkgruppe. Kursene blir derfor økonomisk vanskelig å 

gjennomføre. I tillegg melder mange kommuner at det er en utfordring å få tak i 

personer som kan undervise på de forskjellige språkene. 

 

Selv om det er vanskelig for mange kommuner å gjennomføre opplæring i 50 timer 

samfunnskunnskap i samsvar med forskriften, opprettholder Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet målsettingen om at 50 timer samfunnskunnskap skal 

gjennomføres slik den er beskrevet i læreplanen, det vil si med bruk av tospråklige 

ressurspersoner og en dialogisk fremstilling av fagstoffet knyttet til den enkeltes 

behov og interesse. Vox har fått i oppdrag å finne metoder som kan kompensere for 

problemene som er beskrevet ovenfor, for eksempel ved å ta i bruk 

likemannsmodellen, utnytte teknologiske løsninger eller andre muligheter. 

 

 

- 50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår bør sentraliseres og 

gjøres nettbasert, i tillegg til videreutvikling av fjernundervisningsmetoder og 

bedre tilgang på tospråklige lærere. 

 

Vox er enig med utvalget i at det er viktig at alle deltakere tilbys samfunnskunnskap 
på et språk de forstår, men vil påpeke at nettbasert opplæring alene ikke kan oppfylle 

fagets intensjoner slik det er beskrevet i læreplanen, jf. forrige avsnitt. Det kan være 
hensiktsmessig å utrede hvordan en sentralisert nettbasert opplæring kan kombineres 
med tilbud som gis lokalt. 

 
Et nettbasert tilbud vil kunne bli mer aktuelt i forbindelse med forslaget i Ot.prp. nr 1 

-2011 om innføring av obligatorisk prøve også i samfunnskunnskap. Dette innebærer 
at det må innføres læringsmål i læreplan for samfunnskunnskap. 
 

 
- Det bør satses mer på differensiering av, og fleksibilitet i norskopplæringen ut 

fra den enkeltes behov. Norskopplæringen bør sees i sammenheng med andre 

kvalifiseringstiltak. Det må bli tydeligere sammenheng mellom norskopplæring, 

opplæring for voksne etter opplæringsloven, høyere utdanning og annen 

kvalifisering. Særlig lavt utdannede bør få mer arbeidsrettet opplæring. 

 
Vox er enig i at differensiering og fleksibilitet er viktig for at tilbudet til den enkelte 

skal bli best mulig. Det er nødvendig å tenke nytt både når det gjelder organisering og 
innhold, jf. kommentarer knyttet til kapittel 11.  
 

Når det gjelder norskopplæringen, foreligger det føringer fra BLD om at denne 
opplæringen i større grad bør knyttes til arbeidslivet. Denne tilnærmingen er særlig 

egnet for personer med lavt utdanningsnivå. Vox mener at Nav bør trekkes mer inn i 
arbeidet med denne gruppen. 
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Vox ønsker også å fokusere på de behovene innvandrere med høyere utdanning  
har for tilrettelegging av norskopplæringen. Dette er en gruppe som vil kunne 

profitere på tilbud med rask progresjon. Målet for opplæringen bør være et nivå 
som gjør det mulig å ta Test i norsk – høyere nivå.  

 

 
- Det er behov for etterutdanning og profesjonalisering av lærere i opplæringen 

for voksne. 

 

Vox støtter dette og mener at det må stilles krav om norsk som andrespråk for lærere 
som skal undervise etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap.  

 
 

- Det er behov for kunnskapsutvikling på feltet, blant annet når det gjelder 

effekter av opplæringen som gis i norsk og samfunnskunnskap og 

sammenhengen mellom innholdet i opplæringen, pedagogikk og resultater. 

 
Vox støtter dette tiltaket. Vox ønsker å påpeke at forskning i tilknytning til skole og 

pedagogikk i liten grad har fokus på voksne.  Det er for eksempel nødvendig å utvikle 
et fagfelt rundt den første lese- og skriveopplæringen for voksne som har et annet 
morsmål enn norsk. Dette er en gruppe som ikke får optimale tilbud i dag. 

Fagmiljøene i UH-sektoren som jobber med lesing og skriving, fokuserer i hovedsak 
på den første leseopplæringen for barn.  

 
Generelt bør nye fagområder utvikles gjennom et samarbeid mellom forskere og 

praktikere, og tiltakene som iverksettes må være gjenstand for evaluering og 
forskning. 

 

 

3) Forholdet til grunnopplæringen for voksne 

 
- Det er behov for nærmere gjennomgang av den fremtidige organiseringen, og 

innholdet i opplæringen for voksne på alle nivåer. 

 

Vox er enig i dette. I læreplanen i norsk og samfunnskunnskap anbefales det å 
kombinere norskopplæring med annen skolegang. For personer som har behov for 
GFV, vil det være tidsbesparende å gjennomføre norskopplæringen i kombinasjon med 

grunnskolemoduler, jf. kapittel 11.  
 

Vox ønsker spesielt å ta opp konsekvensene av bortfallet av læreplan i norsk som 
andrespråk. Den nye ordningen innebærer at deltakere som ikke har norsk som 
morsmål, må gå opp til eksamen etter ordinær norskplan for å få en avsluttende 

karakter. Overgangsplanen Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter 
avsluttes som kjent uten vurdering med karakter. 

 
Dette kan få konsekvenser for personer som omfattes av introduksjonsloven, fordi 

300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap er en forutsetning for innvilgelse 
av permanent oppholdstillatelse. Dokumentasjon av gjennomført opplæring i norsk 
eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskole eller videregående 

opplæring med karakter i faget, gir grunnlag for fritak fra plikten. En samordning 
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mellom norskopplæring og GFV som i utgangspunktet er gunstig, kan dermed få 
uheldige konsekvenser dersom man ikke er oppmerksom på dette. Hvis man avslutter 

grunnskoleopplæring uten karakter, må innvandreren bestå Norskprøve 2 eller 3 for å 
kunne dokumentere at plikten er oppfylt.  
 

En annen problemstilling i tilknytning til bortfall av egen plan for norsk som 
andrespråk, er at mange ikke vil få mulighet til å konkurrere på like vilkår med elever 

og deltakere med norsk som morsmål ved opptak til høyere utdanning.  
 
Vox mener at det er nødvendig at det snarest mulig finnes en løsning slik at personer 

som avslutter GFV eller videregående opplæring får en sluttvurdering som også kan 
brukes som gyldig karakter i et vitnemål. Dette problemområdet diskuteres også av 

utvalget på s. 227 i rapporten. Vox finner forslaget for uferdig til å kunne ta stilling til 
det. 

 
Vox foreslår at det utvikles et kartleggingsverktøy som kan brukes både av 
norskopplæring og GFV. Både læreplan i norsk og samfunnskunnskap og læreplan i 

grunnleggende norsk bygger som tidligere nevnt på det europeiske rammeverkets 
nivåbeskrivelser for språkferdigheter. Det er behov for et digitalt kartleggingsverktøy 

for å plassere deltakere i GFV inn mot ordinær læreplan i norsk, for å plassere 
deltakere på riktig ferdighetsnivå i norskopplæringen og for å samordne opplæring 
etter ulike læreplaner. Det felles utgangspunktet bør gjøre det mulig å utvikle et felles 

verktøy. 
 
 

 

 

  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Jan Ellertsen        Bjørg Ilebekk 

direktør        avdelingsdirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


