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Begrepsavklaringer
I dette dokumentet nyttes – når ikke annet er sagt – begrep på følgende måte

Analfabet En person som ikke kan lese eller skrive med forståelse
noe språk (UNESCO) 

Andrespråk Et minoritetsbarns andrespråk er et språk som primært 
egnes gjennom direkte kontakt med det samfunnet der s
ket tales, som oftest av majoriteten i samfunnet. Sekund
læres andrespråket gjennom undervisning i skolen. And
språket læres i utgangspunktet fordi det brukes i person
omgivelser og derfor er nødvendig i hverdagen. I skolen
undervises andrespråket fordi det er nødvendig for at pe
nen skal kunne kvalifisere seg for arbeids- og samfunnsli
i majoritetssamfunnet (Se "Morsmålsopplæring" i kap. 4). 

Apartheidpluralisme er beskrevet i "Ulike former for pluralisme" i kap. 2.3 
Assimilering Den prosess som gjør at minoritetens kultur utslettes og

svinner slik at gruppen mister sin etniske identitet, og de
medlemmer blir, kulturelt sett, identiske med medlemme
av vertssamfunnet. Utvalget knytter denne definisjonen 
drøfting av pluralismebegrepet "Ulike former for plura-
lisme" i kap. 2.3 og skiller mellom Intolerant / hard assimi-
lering og Humanistisk / myk assimilering. 

Asylsøker Person som ber myndighetene om beskyttelse og anerk
nelse som flyktning, kalles asylsøker inntil søknaden er 
avgjort. 

Begrenset pluralisme er beskrevet i "Ulike former for pluralisme" i kap. 2.3 
Didaktisk håndbok Utvalget foreslår å utarbeide en didaktisk håndbok, en læ

plananalyse og veiledning, med vekt på minoritetseleven
opplæringsbehov og opplæringsbetingelsene i det plura
tiske samfunnet

Familiegjenforening kan innvilges den nærmeste familie til en innvandrer, no
malt ektefelle og barn under 18 år. 

Flyktning omfatter både overføringsflyktninger og asylsøkere som 
innvilget asyl i Norge etter utlendingsloven, som bygger 
FN's flyktningkonvensjon. 

Fremmedspråk Språk som brukes utenfor det landet der en bor. Fremm
språk læres primært gjennom undervisning med et best
formål for øye, for eksempel utdanning eller yrke. 

Fullverdig pluralisme er beskrevet i "Ulike former for pluralisme" i kap. 2.3 
Funksjonell tospråklig-
het er ferdigheter i å forstå, snakke, lese og skrive på to spr

og leve i to kulturer. Gruppepluralisme – er beskrevet i 
"Ulike former for pluralisme" i kap. 2.3 

Individpluralisme er beskrevet i "Ulike former for pluralisme" i kap. 2.3 
Innvandrer Fellesbetegnelse for personer med utenlandsk bakgrun

som er bosatt i Norge, uansett opprinnelig årsak til innva
ring

Integrering Det at en «fremmed» gruppe blir en funksjonsdyktig del 
vertssamfunnet, men uten at den mister sin kulturelle el
etniske identitet. Utvalget knytter denne definisjonen til 
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drøfting av pluralismebegrepet "Ulike former for plura-
lisme" i kap. 2.3 som den prosess som skal virkeliggjøre
gruppepluralisme . 

Lokalkultur er kulturer som på en eller annen måte er knyttet til en s
interesse, og som mangler makt til å gjøre seg gjeldend
det offentlige fellesrommet og fellesinstitusjonene. 

Midlertidig beskyttelse 
på kollektivt grunnlag Flyktninger som er kommet til Norge, enten som asylsøk

eller etter avtale med FN's høykommisær for flyktninger, 
har fått midlertidig beskyttelse. De har fått en midlertidig
oppholdstillatelse som fornyes så lenge det vurderes so
utrygt for dem å vende tilbake til hjemlandet. 

Migrasjon Emigrasjon = Det å flytte ut av et land.-Immigrasjon = Det 
å flytte til  et annet land 

Migrasjonspedagogikk Lærerutdanningsfag som kvalifiserer for pedagogisk arb
i flerkulturelle barne / elevgrupper. 

Morsmål Morsmålet til et minoritetsbarn er språket som snakkes 
barnets hjem, enten av begge foreldrene eller av den en
foreldrene i kommunikasjon med barnet. Barnet kan der
ha to morsmål (se "Konklusjon om rett til morsmål" i kap. 
4.3). Barn med svensk og dansk morsmål har til nå ikke h
rett til morsmålsopplæring og ekstra norskundervisning 
norsk skole. Det utredes av departementet høsten 1994
EØS-avtalen vil gi slik rett. 

Norsk som andrespråk er norsk som læres i Norge av person som har et annet m
mål enn norsk (se "Konklusjon om rett til morsmål" i kap. 
4.3). Barn med svensk og dansk morsmål har til nå ikke h
rett til opplæring i norsk som andrespråk i norsk skole, m
har vært fritatt for vurdering i norsk sidemål. 

Opphold på humanitært 
grunnlag gis til asylsøkere som ikke fyller kravene til å få innvilge

asyl, men som er i en flyktningliknende situasjon eller d
som andre sterke menneskelige hensyn foreligger. Tilla
sen kan være midlertidig eller gi grunnlag for varig opp-
hold. 

Oppholdstillatelse Alle utlendinger – unntatt nordiske borgere – må ha opp
holdstillatelse hvis oppholdet i landet skal vare utover 3
måneder. 

Overføringsflyktning Personer som kommer til Norge gjennom et organisert t
tak, vanligvis i samarbeid med FN's høykommisær for 
flyktninger. Regjeringen fastsetter årlig hvor mange som
kan tas imot i Norge. Kvoten har de siste årene vært på 1
flyktninger årlig. 

Pluralisme Utvalget beskriver fire ulike former for pluralisme i "Ulike 
former for pluralisme" i kap. 2.3 med ulik grad av assimile
ringspress og rettigheter for individ og grupper: Under-
grunnspluralisme, individpluralisme / begrenset pluralism
gruppepluralisme / fullverdig pluralisme, apartheidplura-
lisme (se "Ulike former for pluralisme" i kap. 2.3). 

Rikskultur er et sett av felles normer, verdier, regler og prosedyrer s
må finnes i et levedyktig pluralistisk samfunn og som m
respekteres av alle. Rikskulturen settes sammen i en pol
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demokratisk prosess og nedfelles i lærerplaner (Se "Ulike 
former for pluralisme" i kap. 2.3). 

Sentralkultur er kulturer som har fått utbredelse i kraft av økonomisk 
eller politisk makt og innflytelse. 

Tospråklig minoritets-
elev er en elev som kommer fra en språklig minoritet i Norge

med et annet morsmål enn norsk og samisk og som har
norsk som sitt andrespråk (se morsmål). Samisk og nors
de to offisielle språk i Norge 

Undergrunnsplura-
lisme er beskrevet i "Ulike former for pluralisme" i kap. 2.3 
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Oppnevning og mandat for utvalget som skal vurdere 
opplæringstilbud tilrettela gt for fremmedspråkli ge

0.1 DEPARTEMENTETS BEGRUNNELSE FOR Å NEDSETTE UTVAL-
GET

I innledningen til utvalgets mandat er følgende momenter påpekt:
Det blir stadig trukket fram at fremmedspråklige har så svake norskkunnsk

at de
– har problemer, rent praktisk med å fungere i det norske samfunnet
– har vansker med å følge tilfredsstillende undervisningsprogresjon
– faller ut av videregående skole eller går «på tvers» i systemet
– ikke kan følge kurs innenfor arbeidsmarkedsetaten
– ikke klarer å konkurrere på arbeidsmarkedet
– i økende grad blir sosialklienter.

Selv om ikke alle forhold utelukkende skyldes manglende norskkunnskape
dette spørsmålet så alvorlig at det er grunn til å rette søkelyset på forholdet.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 1994 sa statsråd Gud
Hernes i Stortinget at departementet ville «oppnevne et utvalg som skal se næ
på erfaringene så langt i forhold til støtteordningen og det faglige utbyttet so
ulike grupper har fått både innenfor grunnskoleundervisning, videregående o
ring og voksenopplæring. Utvalget vil også få i oppgave å vurdere alternative m
å forbedre tilskuddsordningene på.»

I tillegg til ovennevnte bør utvalgets arbeid også omfatte deler av opplæri
ved universiteter og høgskoler.

Representasjon

Utvalget settes sammen med en representant for KUF, KAD, BFD, UDI, en l
henholdsvis fra grunnskolen og fra den videregående skolen, en representa
Oslo kommune, Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Lærerorganisasjonene, Høgskolene og Forskningsmiljøene.

Departementet oppnevner leder blant utvalgets medlemmer.
Sekretariat legges til Statens utdanningskontor i Buskerud.

Mandat

Utvalget får følgende mandat

Bakgrunnen for at det nedsettes et utvalg til å vurdere opplæringstilbud tilrett
for fremmedspråklige, er blant annet at den fremmedspråklige befolkningen
endret seg vesentlig siden retningslinjer for, organisering av og innhold i opplæ
stilbudene ble lagt. I tillegg har antall fremmedspåklige innbyggere økt betydel
senere årene. En del endringer er gjennomført, men undervisningstilbudene e
grad bygd opp for de gruppene som var i landet på slutten av 1970- og begyn
av 1980-tallet.

En har ikke fullt ut tatt konsekvensene av at en i dag – i tillegg til arbeids
vandrere, flyktninger som kommer gjennom FNs høykommissær eller som as
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familiegjenforening og personer med forskjellige oppholdsgrunnlag i Norge.

Hensikten med arbeidet er å få en samlet gjennomgang av problemstillin
som gjelder undervisning av fremmedspråklige på alle nivå i utdanningssyste

Utvalget skal
1. Kartlegge inntakskrav til ulike utdanningsnivå, vurdere konsekvenser og f

slå eventuelle endringer.
2. Gjennomgå organisering (lov og regelverk) av undervisningen for fremm

språklige på alle nivåer i utdanningssystemet (grunnskole, videregående 
voksenopplæring og universitets- og høgskoleundervisning.) Utvalgets a
på dette punktet skal kunne nyttes som innspill til det arbeidet som utfør
utvalget som gjennomgår utdanningslovene.

3.
a) Vurdere dagens opplæringstilbud – i første rekke norsk- og morsmåls

læringen, mens opplæringstilbudene i andre fag kan trekkes inn for å b
fremmedspråkliges totale faglige utbytte.

b) Definere hva som ligger i begrepet morsmål.
c) Vurdere barnehage- og fritidstilbudenes betydning for fremmedspråkl

tilpasning til og progresjon i grunnskolen.
d) Foreslå eventuelle endringer i opplæringens innhold og tilrettelegging 

sikte på å gi fremmedspråklige et bedre faglig utbytte av opplæringen

4. Med bakgrunn i dagens tilbud vurdere hvordan lærerutdanningen kvalifis
lærerne til å undervise fremmedspråklige og eventuelt komme med forsl
endringer.

5. Med utgangspunkt i det utvalget har gjennomgått, peke ut områder der e
behov for forsknings- og / eller utviklingsarbeid på feltet.

6. Beskrive de eksisterende tilskuddsordningene for undervisning av frem
språklige.

7. Peke på eventuelle problemer i forhold til tilskuddsordningene og bl.a. vur
om
a) ordningene omfatter / når de ulike grupper.
b) ordningene bør differensieres ut fra elevenes bakgrunn og / eller kom

nenes muligheter for å etablere mest mulig homogene klasser / und
ningsgrupper.

8. Foreslå eventuelle endringer i tilskuddsordningene som kan
a) gi bedre sammenheng i undervisningstilbudene.
b) medføre bedre utnyttelse av ressursene.

Utvalgets arbeid skal munne ut i en rapport som skal omhandle nåværende o
ger og med bakgrunn i disse, og innenfor nåværende økonomiske rammer, f
konkrete endringer.

0.2 MEDLEMMER
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet oppnevnte følgende person
utvalget til å vurdere opplæringstilbud tilrettelagt for fremmedspråklige:
Jan Moen, leder, Undervisningsinspektør, Fjell skole, Drammen
Nils Oddvar Bergheim, Rektor, Fagernes vidaregåande skule, Fagernes
Trond Borgersen, 1.konsulent, Utlendingsdirektoratet, Lysaker
Iracles Boumbouras, Konsulent, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Oslo
Thor Ola Engen, 1.amanuensis, Høgskolen i Hedmark avd. for lærerutdan
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Lise Grette, 1.konsulent, Barne- og familedepartementet, Oslo
Lisa Hartmark, 1.konsulent, Utlendingsdirektoratet, Regionkontor Øst, Oslo
An-Magritt Hauge, 1.amanuensis, Høgskolen i Oslo, avd. for lærerutdanning
Stig Klingstedt, Ekspedisjonssjef, Kirke-, utdannings- og forskningsdeparteme

Oslo
Rita Kumar, Konsulent, Sør-Trøndelag fylkesarbeidskontor, Trondheim og K

taktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter.
Jorun Sandsmark, Rådgiver, Oslo kommune, Oslo
Gro Standnes, Forbundsleder, Skolenes landsforbund, Oslo
Greta Undersrud, Spesialkonsulent, Kommunenes Sentralforbund, Oslo
Tove Ness, sekretær, Utdanningsdirektør, Statens utdanningskontor i Busker
Asle Kristiansen, 1.konsulent, Statens utdanningskontor i Buskerud

0.3 ARBEIDET I UTVALGET

Tidsbruk

Utvalget ble opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i bre
28. mars 1994. Arbeidet skulle være ferdig innen utgangen av oktober 1994, s
forlenget til årskiftet 1994 / 1995. Sekretariatet har vært lagt til Statens utdann
kontor i Buskerud.

Sekretariatet fikk melding om oppnevning av utvalgsmedlemmene 12 a
melding om lederoppnevnelse den 18., og brev gikk til utvalgsmedlemmen
utdanningskontoret 20. april med innkalling til første utvalgsmøte 6. mai. Det 
alt vært 10 samlinger, to før sommerferien og åtte etter, fem av disse over to 
Mellom møtene har mindre arbeidsgrupper møttes for å forberede saksframle
utrede deloppgaver. Siste utvalgsmøte ble holdt 15. desember 1994 og rappor
ferdig 1. februar 1995.

Mandatet har vært svært omfattende. Utvalget vil peke på at tidsramme
vært stram og at man derfor ikke har kunnet finpusse så mye på stoffet som ø
lig. Produktet vil bære preg av dette.

Tema som ikke er behandlet.

Universitets- og høgskolesektoren

På grunn av de stramme tidsrammer og det omfattende mandat har utvalge
nødt til å prioritere nøye hva det kunne rekke å behandle. Universitet- og høgs
sektoren har utvalget valgt IKKE å ta opp i sin fulle bredde. Mandatet ber utvalg
«gjennomgå organisering (lov og regelverk) av undervisningen for fremmeds
lige på alle nivåer i utdanningssystemet (grunnskole, videregående skole, vo
opplæring og universitets- og høgskoleundervisning)». Utvalget har valgt å la l
utdanningen i høgskolesysstemet tjene som eksempel for andre studieområd

Fritidstilbudene

Utvalget har i begrenset grad tatt opp fritidstilbudene slik mandatet ber om: «Vur-
dere barnehage- og fritidstilbudenes betydning for fremmedspråkliges tilpasni
og progresjon i grunnskolen». I samband med grunnskolekapitlet er skolefritid
ningen behandlet. Det er ikke egne tilskuddsordninger for utvikling av fritidstil
til tospråklige. Fritidstilbudenes betydning for tospråkliges tilpasning til og prog
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sjon i grunnskolen er vanskelig å dokumentere. Innenfor den tildelte tidsram
var det derfor ikke mulig å gå seriøst inn i denne problemstillingen.

Arbeidsmåte

Utvalget startet arbeidet med en bred tilnærming til området for å forsø
avgrense sentrale problemer. Fra dette vide perspektivet etablerte utvalget et
tisk fundament som utgangspunkt for å beskrive og analysere de ulike utdann
nivåene. Utvalget tok utgangspunkt i en drøfting av det pluralistiske samfun
begrepene likestilling / integrering på gruppenivå og på individnivå. Hvis en 
integrering mener at en fremmed gruppe skal bli en funksjonsdyktig del av verts
samfunnet, så vil tiltak som skal sikre dette, bli annerledes enn om man tenke
grering på individnivå.

Det er forsøkt en felles firedelt grunnstruktur på kapitlene om utdanningsn
ene. Innledningsvis knyttes nivået til det pluralistiske samfunnet, så beskrives
asjonene, dernest en drøfting av problemene og til sist fremmes forslag til tiltak
må gjøres for å bedre situasjonen.

I behandlingen av de ulike utdanningsnivåene har utvalget begynt med vo
opplæringen for så å ta de andre utdanningsnivåene i rekkefølge etter syn
alder. Ved å belyse utdanningsnivåene ovenfra og ned vil en lettere kunne 
forbindelser mellom problemområder i ett nivå til tiltak i nivået under. Endel av 
slagene berører flere opplæringsnivåer. For å synliggjøre det enkelte nivås
Har utvalget valgt å gjenta forslagene i alle de berørte kapitler.

Andre arbeidsgrupper i virksomhet

Parallelt med dette utvalgets arbeid har et departementalt prosjekt i Kirke-, u
nings-, og forskningsdepartementet arbeidet med spørsmålet om norskopp
for voksne innvandrere og flyktninger, det såkalte Nivåprosjektet.

Innstilling forelå i september 1994. Arbeidet har vært kjent for dette utva
Noen av nivåprosjektets konklusjoner er kommentert i denne innstillingen.

Samtidig med disse utvalgenes arbeid foregår det en samlet gjennomgan
utdanningslover under ledelse av professor Eivind Smith. Deres arbeid er ber
ferdig i 1995. Alle framlegg til lovendringer, og temaer som trenger juridisk vur
ring omkring lov- eller regelfesting, forutsettes behandlet av Opplæringslovu
get.

0.4 HOVEDLINJER I UTVALGSRAPPORTEN
Del I: Generell del er en gjennomgang av grunnleggende forutsetninger utva
mener må legges til grunn for en utdanning i et pluralistisk perspektiv. Utvalget
senterer en modell og en grunnforståelse for utformingen av utdanningspolitik
pluralistisk samfunn og setter drøftingen av morsmålsopplæring inn i denne 
menhengen.

"På vei mot det flerkulturelle samfunn" i Kapittel 1 På veg mot det flerkulturelle
samfunn presenterer Norges utvikling i retning av et stadig mer pluralistisk sam
og hvordan denne utviklingen er møtt med tilpasninger i skolelovgivning og m
sterplanrevisjoner. I innvandrerstatistikken presenteres den plass og fordelin
vandrerbefolkningen har i det norske samfunn med 5 % av folketallet. Til slut
det et kort historisk riss av opplæring av språklige minoritetselever.

"Det flerkulturelle samfunnet" i Kapittel 2 Det flerkulturelle samfunnet gjen-
nomgår et sett av de mest sentrale offentlige dokumenter som har gitt føring
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innvandringspolitikken. 'Integrering' og 'likestilling' har vært ledetråden i norsk 
vandringspolitikk gjennom de siste to tiår. Spenningen mellom den uttalte po
ken og de praktisk utformede tiltakene har i praksis ofte virket assimilerende. U
get drøfter pluralismebegrepet og presenterer en modell som politikk kan måle
imot. Sist i kapitlet presenteres en læreplanmodell hvor begrepene lokalkultur og
sentralkultur drøftes opp mot utvalgets definisjon av rikskultur, som den felles
kjerne av verdier og kunnskap som i et pluralistisk samfunn må være felles fo

"Sentrale faktorer som innvirker på læring og sosialisering i en minoritetss
asjon" i Kapittel 3 Sentrale faktorer som innvirker på læring og sosialisering i
minoritetssituasjon drøfter fem områder hvor ulikheter mellom grupper kan ska
forskjellige læringsforhold. Kulturelle faktorer som verdi- og interessesamsvar 
lom skole og hjem påvirker læring. Det samme gjør familiesituasjonen, sosio
nomisk status, utdanning og yrkeserfaring og familiens fremmedrettslige st
Elevens språksituasjon, det sosiale nettverket og individuelle forhold som kjøn
geografi påvirker også læringsforløpet. Slike faktorer virker på alle mennesker
de påvirker minoritets- og majoritetsbefolkning ulikt.

"Morsmålsopplæring" i Kapittel 4 Morsmålsopplæring drøfter og definerer hva
utvalget legger i begrepet 'morsmål'. Utvalgets flertall foreslår at det etter en
søksperiode, gis lovfestet rett til morsmålsopplæring for alle tospråklige minor
barn i grunnskolen. Et mindretall tar ikke stilling til spørsmål om lovfestet ret
morsmålsopplæring. Dernest drøftes 'funksjonell tospråklighet' og definisjon a
tospråklig minoritetselev.

Del II: De ulike utdanningsnivåer er en gjennomgang av de ulike utdanning
nivåer.

"Voksenopplæring" i Kapittel 5 Voksenopplæring understreker viktigheten av
norskkunnskaper for at voksne innvandrere skal kunne delta i et flerkulturelt 
funn. Dagens ordninger beskrives, og utvalget peker på at de viktigste proble
knytter seg til målet for opplæringen, rett og plikt til opplæring, lite differensie
opplæringstilbud og manglende samfunnskunnskap. Utvalget tilrår nivåb
norskopplæring for alle innvandrere og anbefaler at departementet utreder hv
ordningen bør settes i verk. Videre tilrår utvalget ordningen med heldagstilbud 
reutviklet og tilrår lovfestet krav til lærerkompetanse.

"Videregående opplæring" i Kapittel 6 Videregående opplæring beskriver for-
hold som er av spesiell betydning for tospråklige minoritetselever. De største 
dringene for videregående opplæring er knyttet til å utvikle en flerkulturell skol
å utnytte den språklige og kulturelle kompetansen de tospråklige minoritetsele
har. For å ivareta deres spesielle behov for å kunne nyttiggjøre seg retten
utvalget en rekke tiltak og ordninger som vil bedre mulighetene for elevene til å
føre videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse; rett til språk
rettelagt opplæring, inntak av søkere uten tilstrekkelig grunnskole, norskopplæ
engelsk og mulighet til å ta B- og C-språk til i morsmål, overgang grunnsko
videregående, inntak og gjennomstrømning og ressurstildelingssystemet.

"Grunnskolen" i Kapittel 7 Grunnskolen i et fullverdig pluralistisk samfunn må
formidle trygghet og møte utfordringene i ulikhet. Både flertalls- og mindretalls
folkningen skal kunne finne seg til rette i skolesamfunnet, og undervisningen
skape grunnlag for integrering. Utvalget legger fram og ber departementet vu
en ny fleksibel, vektet tilskuddsmodell for tilrettelagt undervisning i morsm
norsk og fagundervisning på morsmål som bygger på grunnskolestatistikken. U
get drøfter innholdet i fagplaner for morsmål og norsk som andrespråk, s
arbeidsmåter og samarbeid skole og hjem. Utvalget drøfter og foreslår tiltak 
lærerkvalifikasjoner, læremidler og evaluering. Til slutt behandles ulike sosialp
gogiske støtteordninger og veiledningstjeneste.
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"Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen" i Kapittel 8 Barnehager begrunner
at deltakelse i barnehage og 6-årstilbud kan bidra til å bedre rammevilkåren
tospråklige barn. Utfordringen for barnehagen er å gi barna språkstimulering u
virke assimilerende. Kapitlet gir en situasjonsbeskrivelse for tospråklige i barn
gen, barnehagens mål og beskriver eksisterende tilskuddsordninger. Den be
innhold og organisering, arbeidsmåter og personalets kvalifikasjoner. I drøfti
av problemområder fokuserer utvalget på behov for større fleksibilitet i orga
sjonsmodeller og en tilskuddsordning som fremmer mer fleksibel bruk av pers
til tospråklig assistanse og foreslår utprøving av modeller. Til slutt foreslås tilta
kompetanseheving for personalet.

"Lærerutdanning" i Kapittel 9 Lærerutdanning har utvalget begrenset til å
gjelde allmennlærerutdanning. Forslagene her er til gjengjeld gjort relativt d
jerte slik at disse kan fungere som typeeksempel for andre profesjonsutdann
Det fordres lærere som kan sette det generelle lærestoffet i skolefagene i et f
turelt lys og som har bevissthet om betydningen av morsmålsopplæring båd
minoritetsrettighet og pedagogisk virkemiddel. Det bør skje endringer i innhol
lærerstudiene og med adgangen til studiet for tospråklige lærere. Kapitlet bes
målgrupper, mål og organisering i allmennlærerutdanninga. Deretter besk
videre- og etterutdanningstilbud i det regionale høgskolesystemet og univers
før viktige tiltak drøftes. Utvalget har flere forslag til tiltak

Del III: Tilrådinger og forslag. Utvalget drøfter organisatoriske, administrativ
og økonomiske konsekvenser av de ulike tiltak og tar inn vedlegg som utvalge
derer som verdifulle å formidle. Alle litteraturhenvisninger er samlet i vedleggs
itlet.

"Nettverk- / Knutepunktinstitusjoner" i Kapittel 10 Nettverk og knutepunktinst
tusjoner er et konkret framlegg til organisering av et kontaktnett blant de som a
der med flerkulturelle elevgrupper. Forslaget begrunnes og utvalget skisserer 
tem hvor enkeltinstitusjoner gis anledning til å utvikles til knutepunktinstitusjo
som kan fungere som ressurssentra for andre skoler. Ett av de statlige utdan
kontorene foreslås å få ansvar for koordinering og oppfølging av nettverket i a
samarbeid med lærerhøgskolen.

"Administrative og økonomiske konsekevenser" i Kapittel 11 Administrative og
økonomiske konsekvenser drøfter organisatoriske, administrative og økonomis
konsekvenser av tiltakene som er fremmet i de ulike kapitlene. Utvalget har i
hold til sitt mandat foreslått omprioritetringer og endringer innenfor dagens øk
miske ramme for opplæring av tospråklige minoritetsbarn, ungdom og voksne

Del IV Vedlegg, referanser og litteraturhenvisninger har 8 vedlegg.
Litteraturliste.

i. CEFISEM – et fransk opplærings- og informasjonssenter for undervisnings
sonale som arbeider med elever fra språklige minoriteter.

ii. Ulike tospråklige undervisningsmodeller i grunnskolen.
iii. En beskrivelse av migrasjonspedagogisk innhold i allmennlærerutdanning
iv. Modell for beregning av tilskudd til tospråklig undervisning.
v. En drøfting av spørsmålet om det skal være «rett og plikt» til norskopplæ

for voksne innvandrere fra språklige minoriteter.
vi. Fra GSI-statistikken 1993.
vii. Inntak til videregående opplæring i Oslo kommune.
viii. Sammendrag av rapporten «NIVÅBASERT NORSKOPPLÆRING – Tilrette-

legging av og utgifter ved å gi fremmedspråklige voksne norskopplæring 
fastsatt og målbart nivå».
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På vei mot det flerkulturelle samfunn

1.1 PÅ VEI MOT ET FLERKULTURELT SAMFUNN
Norge har i verdenssammenheng etnisk og språklig vært et svært homogen
funn, med samer og kvener som de eneste minoritetene av en viss størrels
siden slutten av forrige århundre har vi bygd opp en enhetsskole på grunnsko
net som skulle skape størst mulig likhet mellom borgerne og være et redskap n
gjaldt å utjevne geografiske, sosiale og økonomiske forskjeller mellom elev
Denne skolen skulle skape lik mulighet til å skaffe seg videregående og h
utdanning for alle, uavhengig av bosted, familiebakgrunn og kjønn. Fram til be
nelsen av 1970-tallet hadde enhetsskolen et svært ensartet innhold, med det 
nale fellesstoffet» som dominerende i forhold til lærestoff med lokal tilknytnin
denne perioden fungerte derfor den norske enhetsskolen også sterkt assimile
forhold til elevgrupper som avvek fra den nasjonale skolekulturen, og som ide
serte seg med andre verdier enn denne. Særlig var samene utsatt for sterk und
king, både språklig og kulturelt, men også fra en geografisk lokalkulturell syns
kel ble skolekulturen kritisert.

Etter at gjenoppbyggingen etter krigen var fullført, skjedde det store og r
strukturendringer i det norske samfunnet. Samfunnet ble gjennomgripende m
nisert, avansert teknologi og kommunikasjonsmedier fikk stor utbredelse og m
liteten økte både geografisk og sosialt. I tillegg ble samfunnslivet og nærings
internasjonalisert. Dette skapte nye betingelser og nye behov for kompetans
ble stilt nye krav til utdanningssystemet, som ble bygd ut både i høyden og i 
den. Den sjuårige folkeskolen ble omgjort til en niårig grunnskole, og gymna
yrkesskoler ble integrert i en ny videregående skole. Det ble også gjennomfør
innholdsmessige endringer. Erkjennelsen av at elevene kunne ha ulike foruts
ger og behov avhengig av sin sosiale og geografiske bakgrunn, fikk stort gjen
slag i den faglige og fagpolitiske debatten og de geografiske lokalkulturene fik
legitim status i skolens innhold. Samtidig fikk samene utdanningsmessige rett
ter som minoritet, og assimileringslinjen overfor minoriteten ble forlatt. Med M
ble det større lokal frihet til å forme deler av skolens innhold.

Idealet om en mest mulig ensartet skole ble dermed også forlatt, og det b
til rette for å supplere det nasjonale fellesinnholdet med elementer både fra de
nale lokalkulturene og fra de etniske minoritetskulturene. Dette fikk sin første k
manifestering i M 87, som innførte lokal læreplanlegging som et sentralt virke
del til kulturell differensiering, og som dessuten rommet egne fagplaner båd
morsmålsundervisning og for norsk som andrespråk.

Gjennom hele 80- og 90-tallet har endringsprosessene i samfunnet fortsa
tendensene til kulturell pluralisme er blitt styrket. Som en følge av dette er vi på
ene siden blitt mer oppmerksomme på de flerkulturelle trekkene i det norske
funnet som vi tidligere overså eller tilslørte. Vi er ikke minst blitt mer og mer o
merksomme på at innvandring har skapt nye kulturelle og språklige minorite
Norge. Slik har det også vokst fram elevgrupper med andre behov for tilpasse
læring. Disse elevene har behov og forutsetninger som først og fremst er kny
deres primærtilhørighet i en kulturell og språklig minoritet.
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1.1.1 Statistikk og tall for innvandrerbefolkningen
Pr. 1. januar 1994 utgjorde «innvandrer-befolkningen» i Norge 211 200 pers
Dette er 5% av befolkningen. Statistisk sentralbyrå har definert begrepet 'inn
drerbefolkningen' som personer bosatt i Norge med to utenlandsfødte foreldre
let omfatter dermed både 1. og 2. generasjons innvandrere dersom begge fore
er født i utlandet. Personer som omfattes av dette begrepet kan både være
Norge og ha norsk statsborgerskap. Tallene for 'utenlandsfødte' og 'utenla
statsborgere' er henholdsvis 216.200 og 162.300.1

Statistikkbegrepet 'innvandrerbefolkningen' ligger nær en folkelig forståels
begrepet 'innvandrer' og er på linje med den vide definisjonen i St.meld. nr. 3
meldingen brukes begrepet innvandrer som fellesbetegnelse på personer med ut
landsk bakgrunn som er bosatt i Norge, uansett opprinnelig årsak til innvan
(arbeid, familie, flukt e.l.)». (s.7)

20% av innvandrerbefolkningen kommer fra Norden, 14% fra resten av V
Europa, 12% fra Øst-Europa og 6% fra Nord-Amerika og Oceania. Persone
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia utgjør 46%.

10% av innvandrerbefolkningen (21.200) er i alderen 0-6 år, med om lag 3
barn pr. årstrinn. 22.600 er i alderen 7-15 og 8.800 er mellom 16 og 19. Til sam
er det 52.600 innvandrerbarn og -ungdom fra 0-19 i Norge.

Om lag 50% av innvandrerne i Norge bor i de 10 største kommunene. 45
innvandrerne fra land utenom Europa og Nord-Amerika bor i Oslo.

15% av befolkningen i Oslo tilhører innvandrerbefolkningen, 9% i Dramm
og Stavanger, 7% i Kristiansand, 5% i Bergen og 4,5% i Trondheim.

1.1.2 Tall for andre personer med «innvandringsbakgrunn»
Ytterligere 156.600 personer bosatt i Norge kan også sies å ha en form for
vandringsbakgrunn». 9.800 personer er utenlandsadopterte, 14.000 er født i u
med en norskfødt forelder, 123.000 er født i Norge med en utenlandsfødt fo
og 8.800 er født i utlandet med to norske foreldre.

1.1.3 Tabeller
Tabell 1.1 og 1.2 viser fordelingen av innvandrerbefolkningen og andre pers
med «innvandringsbakgrunn» fordelt på land. Tabell 1.3 gir aldersfordelingen 
vandrerbefolkningen. Tabell 1.4 og 1.5 gir størrelsen på og den prosentvise an
av innvandrerbefolkningen i de største innvandrerkommunene.

Som vedlegg har vi tatt med utvalgte tabeller og grafiske oversikter fra gr
skolestatistikken 1993 (se vedlegg 7).

1. Alle tall er hentet fra Statistisk sentralbyrås «Særtrykk fra Ukens statistikk» nr. 42, 1994.
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Tabell 1.1: Landfordeling av innvandrerbefolkning og personer med annen innvandringsbakg
1.1.94

Landbakgrunn Innvandrerbefolkningen Annen innvandringsbakgrunn

I alt

Første 
generasjo

ns 
innvandre

re uten 
norsk 

bakgrunn

Andre 
generasjo

ns 
innvandre

re

I alt
Utenlands
adopterte

Utenlands
fødte med 
en norsk 
forelder

Norskfødt
e med en 

utenlandsf
ødt 

forelder

Født i 
utlandet 

av 
norskfødt
e foreldre

Med innvandrerbak-
grunn i alt

211215 18574 27641 155934 9788 14057 123331 8758

Norden 41085 38530 2555 56701 110 5465 48097 3029

Vest-Europa ellers 
unntatt Tyrkia

30448 28366 2082 37217 93 4141 35566 1417

Øst-Europa 26285 23751 2534 6796 54 177 6468 97

Nord-Amerika og 
Oceania

12475 11864 611 23507 243 2565 17694 3005

Asia, Afrika, Sør- og 
Mellom-Amerika, 
Tyrkia

100922 81063 19859 29713 9288 1709 17506 1210

Tabell 1.2: Innvandrerbefolkningen delt på regioner 1.1.94

Norden 41085 38530 2555 56701 110 5465 48097 3029

EØS utenfor Norden 29649 27635 2014 37858 89 3955 35509 1305

Andre land 140481 117409 23072 61375 9589 4637 42725 4424

Tabell 1.3: Innvandrerbefolkningen etter alder 1.1.94

I alt 0-6 7-15 16-19 20-66 67-
Gjennoms
nittsalder

I alt 211215 21151 22581 8856 145128 13499 33,4

Tabell 1.4: De største innvandrerkommuner etter innvandrerbefolkning i absolutte tall og i pro

Kommune Innvandrerbefolkning Prosent av folketall

Oslo 70170 14,7

Bergen 11554 5,3

Stavanger 9103 8,9

Bærum 7102 7,5

Trondheim 6437 4,5

Kristiansand 4766 7,0

Drammen 4666 8,9

Asker 3169 7,4
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55% av alle innvandrere i Norge bor i de ti kommunene som er nevnt i tab
over. Fordelingen etter opprinnelsesland er mer skjev. 45% av innvandrerne fr
utenom Europa og Nord-Amerika bor i Oslo, 41964 personer.

Innvandrerprosenten av befolkningen i kommunene gir en annen fordeli2 .
De ti kommunene med prosentandel høyest innvandrerbefolkning er listet 
tabell 5.

1.2 NORGE SOM INNVANDRINGSLAND
Bakgrunnen for at Norge utviklet seg til et innvandrerland var behovene for arb
kraft innenfor yrker som ikke krevde fagutdanning. Arbeidsmarkedet var stram
slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, da den hjemlige industrien fo
var ekspansiv, og fordi ekspansjonen var større enn det den innfødte arbeidsk
kunne dekke. Kvinnene hadde funnet sin plass i arbeidsmarkedet, likeledes fo
landsbygda som hadde flyttet inn til byene som en følge av strukturrasjonalis
innen jordbruks- og fiskerinæringen. På grunn av et relativt høyt generelt u
ningsnivå i den innfødte befolkningen var det de ufaglærte jobbene som ble st
ledig.

På slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet rekrutterte norsk industri i sa
beid med norske myndigheter arbeidskraft fra land som Pakistan, Tyrkia
Marokko, nettopp til lavtlønnsyrker som ikke krevde fagutdanning – arbeidspla
kvinner tidligere for en stor del hadde dekket. På denne måten overtok innvand
innfødte kvinners plass i den økonomiske og næringsmessige strukturen s
arbeidskraftreserve.

De arbeidsplassene innvandrerne inntok er i stor grad ømfintlige for stru
endringer og rasjonalisering i arbeidslivet. Det faktum at norsk industri, som ve

2. Det var to store statlige flyktningemottak i Våler i 1993-94

Sandnes 2267 4,7

Fredrikstad 2137 3,3

Sum 116284

Tabell 1.5: 

Kommune Innvandrerbefolkning i % av folketall

Oslo 14,7%

Våler (Ø) 11,3%

Drammen 8,9%

Stavanger 8,8%

Rælingen 8,2%

Ås 8,0%

Bærum 7,5%

Moss 7,5%

Asker 7,2%

Kristiansand 7,0%

Tabell 1.4: De største innvandrerkommuner etter innvandrerbefolkning i absolutte tall og i pro

Kommune Innvandrerbefolkning Prosent av folketall
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industri generelt, delvis flyttet sine investeringer til utlandet – slik at arbeid 
ikke krever kompetanse skaffet gjennom utdanning, i stor grad utføres i utlan
gjorde at arbeidsløsheten i særlig grad rammet innvandrere fra den tredje ver
flyktninger bosatt i Norge.

Utvalget ser det som et faresignal dersom annen og tredje generasjons in
drere som gruppe får en tilsvarende plass som første generasjons innvand
arbeidsmarkedet. Som et ledd i en pluralismemodell, som ivaretar hele gru
interesser, er det nødvendig å føre en utdanningspolitikk som motvirker utvikli
av et etnisk stratifisert arbeidsmarked. En indikasjon på en vellykket integrer
politikk er at det finnes en andel av innvandrere og flyktninger i alle lag av arb
markedet som svarer til deres prosentvise andel av den norske befolkning.

1.3 OPPLÆRING AV MINORITETSELEVER I ET HISTORISK PER-
SPEKTIV

I skolesektoren har de formelle målene når det gjelder språklige minoriteter e
seg fra 50-60-tallet og fram til i dag. Barn av ungarske flyktninger som kom
Norge på 50-tallet, fikk ingen spesiell hjelp verken til å lære norsk eller andre
Morsmålsundervisning var heller ikke på tale. De fikk gå sammen med norsks
lige elever for å lære norsk og «bli norske» fortest mulig.

I og med at dette innebar at de ikke direkte kunne nyttiggjøre seg sitt mor
og annen kompetanse de hadde fra før, var dette en assimilatorisk politikk. V
skolefolk eller politikere var på den tiden opptatt av at flyktningene kunne ha b
for spesiell tilrettelegging eller at de kunne nyttiggjøre seg morsmålet sitt i læ
sprosessen.

Dette synet er på ingen måte forsvunnet fra dagens debatt, men det er ikk
ger understøttet av de offisielle målene for verken innvandrerpolitikken eller sk
politikken. Med Mønsterplanen av 1987 kom et gjennombrudd for integrerings
settingen i skolesektoren. Gjennom en målsetting som omfatter funksjonell tos
lighet, gjennom å vektlegge samlet språklig kompetanse ved at en skal se no
morsmål i sammenheng, er minoritetenes behov synliggjort på en ny måte.
Mønsterplanen av 1987 har likevel ikke sikret at de undervisningstilbudene p
anbefaler for språklige minoriteter i grunnskolen, blir realisert.

Læreplanen for den videregående skolen har aldri på samme måten som
sterplanen for grunnskolen omtalt språklige minoriteter. I den videregående s
ble det imidlertid på 80-tallet åpnet for at elever med andre morsmål enn n
kunne gå opp til eksamen etter en alternativ fagplan i norsk, og at de kunne ta
men som privatist i sitt morsmål som B- eller C-språk, enten med eller uten u
visning.

Med bakgrunn i integreringsmålsettingen har Stortinget fra begynnelsen a
tallet årlig bevilget øremerkede midler til en rekke innvandrerpolitiske tiltak i s
lesektoren. Viktigst er tilskudd til norskundervisning for voksne, norsk som an
språk i videregående opplæring, morsmåls- og norsk som andrespråkundervi
grunnskolen og til kommunale integreringstiltak. Disse tilskuddene går til kom
ner eller fylker – avhengig av skoleslag – etter at disse har sendt inn dokumen
for at tiltakene er i gang.

I den perioden tilskuddene har vært en ordning, har det vist seg at det er
kvalitetsmessige variasjoner på de tiltakene kommunene eller fylkene iverk
for disse midlene. Man kan finne eksempler på at kommuner som har gode m
heter til å gi morsmålsundervisning til språklige minoriteter, unndrar seg de
økende grad uten at departementet reagerer. I rundskrivet som regulerer tils
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ordningen for grunnskolen er det til og med presisert at departementet forutse
det iverksettes morsmålsundervisning der det er mulig.

Departementet har muligheter til å holde tilbake statstilskuddet dersom
ningslinjene ikke blir fulgt.

I 1994 skriver utdanningsdirektøren i Hedmark i sin regionale tiltstandsrap
for 1993 – 1994: «Statens utdanningskontor i Hedmark er bekymret for de f
medspråklige elevenes situasjon i grunnskolen. Det er for denne elevgruppen
kommende etter måten store forskjeller i forståelsen av ressurstildeling og re
bruk fra kommune til kommune. Kontoret erkjenner at til tross for høynede kva
kasjoner blant lærerne og samvittighetsfullt arbeid med tilrettelegging av unde
ningen, er det i mange sammenhenger langt fram til at denne elevgruppen ka
å få et «likeverdig og tilpasset» undervisningstilbud. Statens utdanningskont
ikke noe enkelt område i grunnskolen i Hedmark som tilnærmelsesvis så be
ringsfullt som dette feltet.»
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Det flerkulturelle samfunnet

2.1 NASJONALE FØRINGER FOR INNVANDRINGSPOLITIKKEN
Debatten om pluralisme og integrering har vært ført i offentlige dokumenter s
NOU 1973:17 Innvandringspolitikk. I den norske innvandringsdebatten har integre-
ring, assimilering, segregering og likestilling vært hovedbegreper. Utvalget vil i de
følgende presentere måten disse begrepene er blitt brukt på i ulike meldinger o
etter legge fram utvalgets forståelse av disse definisjonene. Disse er formuler
utdype utvalgets forståelse av pluralismebegrepet.

EØS-avtalen gir føringer for innvandringspolitikken. Utvalget er kjent med
Opplæringslovutvalget behandler spørsmålet om hvilke konsekvenser disse 
opplæringssektoren. En har derfor ikke gått nærmere inn på denne problema

2.1.1 NOU 1973: 17 «Innvandringspolitikk» (Danielsen-utvalget)
Begrepene assimilering og integrering ble introdusert og definert av Danie
utvalget i arbeidet med NOU 1973: 17 Innvandringspolitikk. Utvalget hadde føl-
gende definisjoner av assimilering og integrering (integrasjon):

«ASSIMILERING
Med assimilering forstår utvalget i denne forbindelse det at en ut

ding blir mest mulig lik en nordmann. En assimilert utlending vil være la
på vei lik en nordmann i sinn og skinn, han taler og tenker som nordm
flest, han har norsk, men ikke nødvendigvis bare norsk, omgangskrets
deltar i det norske samfunnsliv som nordmann, han har et ønske om
betraktet som nordmann og blir også i stor utstrekning det, og han betr
Norge som sitt nye fedreland.»

«INTEGRERING
Integrering er en langt svakere form for innlemmelse i samfunnet 

assimilering. Med integrasjon forstår utvalget det at en utlending er en a
kjent og funksjonsdyktig del av samfunnet uten nødvendigvis å bli lik s
funnsmedlemmene for øvrig. Han kan beholde sin nasjonale identite
eget språk, sine nære forbindelser med hjemlandet, og i en viss gra
hjemlands skikker og livsmønster. Han kan bo i landet uten å ønske 
seg ned her for godt, og han kan ønske at hans barn vender tilbake til 
landet. Like fullt kan han være en funksjonsdyktig del av samfunnet og
ne seg til rette i det. » (NOU 1973:17)

2.1.2 St.meld.nr.39 (1973-74) «Om innvandringspolitikken»
St.meld.nr.39 (1973-74) bygger på Danielsenutvalgets utredning og definisjo
blir sitert ordrett i meldinga. Utvalgets definisjoner ble med dette norske myndi
ters offisielle. Det at Danielsen-utvalgets utredning fikk aksept, førte etter ma
syn til et linjeskifte i norsk innvandringspolitikk; assimilering skulle unngås. N
ske innvandringsmyndigheter fikk et mer bevisst forhold til begreper og prose
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2.1.3 St.meld. nr.74 (1979-80) «Om innvandrere i Norge»
St.meld.nr.74 (1979-80) «Om innvandrere i Norge» viderefører integreringslinjen
og understreker valgfriheten i graden av tilknytning til majoritetssamfunnet og
å videreutvikle eget språk og egen kultur som sentrale virkemidler i en integre
sprosess som skal føre til målet om et flerkulturelt / pluralistisk samfunn. Melding
introduserer også likestillingsbegrepet i norsk innvandringspolitikk:

«Et slikt flerkulturelt samfunn må etter Regjeringens mening bygge på p
sippet om likestilling og like muligheter for grupper og kulturer. Den enk
te innvandrer må likestilles med norske borgere med hensyn til rettigh
og plikter. De ulike innvandrer- og minoritetsgruppers kulturelle, sosiale
religiøse særtrekk må dessuten respekteres og gis muligheter til utfol
på lik linje med majoritetssamfunnets kultur. Skal et slikt likestillingspr
sipp kunne virke i praksis, vil det ofte være nødvendig med særtiltak 
hjelpe og «ruste opp» innvandreren og innvandrergruppene slik at de
en overgangsfase på egen hånd kan ivareta sine interesser.» (s.28)

Morsmålsundervisning blir i denne meldinga sett på som et sentralt virkemiddel
å motvirke assimilering. Det vises til et rundskriv fra KUF av 20.04.79:

«Departementet har med dette ment at kommunene bør anse seg for
til å tilby morsmålsundervisning så sant lærere kan skaffes» (St.m. s. 

2.1.4 NOU, 1986: 8; «Flyktningers tilpasning til det norske samfunnet»
De noe upresise definisjonene blir stående fram til neste sentrale NOU, 19
Flyktningers tilpasning til det norske samfunn, et arbeid som ble ledet av Julian Kra
mer. Her blir det presentert to kortere, mer pragmatiske definisjoner:

«Med assimilering mener man vanligvis at minoritetens kultur utslettes 
forsvinner slik at gruppen mister sin etniske identitet, og dens medlem
blir, kulturelt sett, identiske med medlemmer av vertssamfunnet.»

«Integrering på den annen side betyr vanligvis at en «fremmed» gru
blir en funksjonsdyktig del av vertssamfunnet, men uten at den miste
kulturelle eller etniske identitet. »

Denne integreringsdefinisjonen ble brukt som innvandringsmyndighetenes o
elle og regnes i dag som den beste i KAD. Det er ikke gjort forsøk på å forbe
endre denne i seinere NOU'er eller stortingsmeldinger. Svakheten med definis
er at formuleringene «fremmed gruppe» og «funksjonsdyktig del av vertssam
net» trenger en nærmere avgrensing eller definering.

Utvalget vil imidlertid påpeke at definisjonene omtaler minoritetene som g
per, og dermed understreker en grupperelatert forståelse av tilpasningsprose

2.1.5 St.meld. nr. 39 (1987-88) «Om innvandringspolitikken»
Dette dokumententet legger fortsatt grunnlaget for dagens innvandringspo
Her nevnes ikke integrering i det hele tatt, men det slås fast at «De grunnleg
mål og prinsipper for politikken overfor innvandrere bosatt i Norge, nedfe
St.meld. nr. 74 (1979-80), skal videreføres». (s. 9) Någjeldende stortingsme
setter opp likestilling mellom nordmenn og innvandrere som målet for innvand-
ringspolitikken.

Det kan se ut som man nettopp har grepet fatt i et udefinert begrep i int
ringsdefinisjonen og sier at funksjonsdyktig del av vertssamfunnet blir inn
drerne gjennom likestilling:
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«Likestilling mellom innvandrere og nordmenn innebærer at innvandre
så langt det er mulig skal ha samme muligheter, rettigheter og plikter
resten av befolkningen.

En likeverdig tilværelse og samme muligheter for deltaking i samfun
for innvandrerne er avhengig av at samfunnet på enkelte felter tilbyr 
skilte tiltak, for eksempel utdanning / opplæringstiltak, tiltak på arbe
markedet, boligtiltak, samt helse- og sosialtiltak som tar hensyn
innvandrernes forutsetninger.

Slike tiltak kan derfor ikke oppfattes som særfordeler for innvandre
Hensikten med dem er å fjerne eller redusere hindringer og vanskelig
som innvandrere møter i det nye og fremmede miljø, slik at de komme
reell likestillingsposisjon i forhold til befolkningen for øvrig(...).

(...) Regjeringens oppfatning er at det i minst mulig grad må bygges
særadministrasjon for innvandrere(...). Den enkelte fagmyndighet ska
samme ansvar for innvandrere som for den øvrige befolkning (...), ogs
svar for at nødvendige særtiltak iverksettes.»

Dette innebærer at innvandrernes behov i størst mulig grad skal imøtekom
innenfor rammene av den generelle velferdspolitikken. De ulike sektorene ska
betjene innvandrerne i tråd med prinsippet om sektoransvar. Reell likestilling 
bærer at dersom de ordinære tjenester som er laget for nordmenn ikke er tilst
lige, skal det gjøres tilpasninger for å oppnå samme sluttresultat. I den grad 
nødvendig, skal det opprettes særtiltak.

I forhold til valgfriheten som ble så sterkt poengtert i St.meld.nr. 74 blir d
St.meld. nr. 39 presisert noen begrensninger og vilkår for en slik frihet:

«Betegnelsen valgfrihet gir assosiasjoner om en mer omfattende valg
enn det som har vært hensikten(...) Det er departementets oppfatning
mer dekkende betegnelse for den intensjonen som ligger i valgfrihets
sippet er respekt for innvandrernes språk og kultur».

2.1.6 Retningslinjer fra Kommunaldepartementet / UDI, «Integreringslin-
jen»

I «Plandokument for kommunaldepartementet / utlendingsdirektoratets arbe
likestilling mellom innvandrere og nordmenn» fra 15.12.92 sys sentrale beg
sammen.

«Visjoner og mål»
«Innvandringsavdelingen har som visjon for sitt arbeid med innva

ringspolitikken: Det gode flerkulturelle samfunn. Visjonens funksjon er å
inspirere og mobilisere til innsats. KAD / UDI vil ikke være alene om å 
alisere visjonen om det gode flerkulturelle samfunn.

Det overordnede mål i innvandringspolitikken er når det gjelder «li
stillingsarbeidet»: Så langt mulig å sikre reell likestilling mellom innva
drere og nordmenn. (St.meld. nr. 39 (87-88) Om innvandringspolitikke

Dette innebærer at innvandrere så langt mulig skal ha de samme r
heter og plikter som nordmenn. Oppfatningen som ligger til grunn er a
norske samfunn ikke ønsker en utvikling der deler av den bosatte befol
gen skal ha færre rettigheter og færre muligheter enn befolkningen fo
rig.

I arbeidet for å nå målet skal det vises respekt for innvandrernes s
og kultur, være en aktiv holdning til å motvirke rasisme og en aktiv ho
ning til å fremme gode forhold mellom innvandrere og nordmenn.

Innvandrere skal med andre ord kunne delta i norsk samfunnsliv ut
det stilles krav til kulturell assimilering, det vil si at de skal bli «norske
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Det forutsettes også tilpasning fra majoritetens (nordmenns) side. Dette
tales gjerne som integreringslinjen i norsk innvandringspolitikk og som en
motsetning til den assimileringslinje som tidligere hadde vært rådende

2.1.7 Oppsummering
Utvalget har merket seg at integreringslinjen har vært ledetråden i norsk innvan
dringspolitikk gjennom hele den perioden som er beskrevet, og at denne utta
vært avgrenset i forhold til en assimileringslinje som tidligere var rådende. D
innebærer altså at innvandrere skal kunne delta i norsk samfunnsliv uten at d
les krav til kulturell assimilering. Det forutsettes også tilpasning til den flerku
relle situasjonen fra majoritetens side.

Integreringslinjen har imidlertid vært så generelt utformet at lokale myndig
ter har hatt vansker med å tolke den entydig. Mange av de tiltakene som er bl
i verk har derfor i stor grad vært påvirket av den tidligere rådende assimiler
holdningen, eller hatt en utilsiktet assimilerende virkning. På det formelle og in
sjonale planet har innvandringspolitikken gått inn for integrering, men i praksis
den ofte virket assimilerende eller til og med segregerende.

Videre har utvalget merket seg at likestilling ble innført som overgripende 
begrep i 1987. Når det hevdes at innvandrere «så langt mulig skal ha de samm
tigheter og plikter som nordmenn», vil utvalget presisere at dette i tråd med d
sjonene fra 1986, må gjelde både på gruppenivå og individnivå.

2.2 PLURALISME – DEN FLERDIMENSJONALE MAJORITETSKUL-
TUREN

Begrepet pluralt samfunn ble første gang brukt av den nederlandske økonome
nivall (1948) om samfunn i Asia:

«Det första som slår besökaren i Burma, liksom på Java, är det myll
folkslag – europèer, kineser, indier och infödda. Det är verkligen fråga
ett myller, ty de blandas men kombineras inte. Varje grupp håller fas
sin egen religion, sin egen kultur och sitt eget språk, sina egna idèer oc
der. Som individer möts de, men bara på marknaden som köpare och s
Det är et pluralt samhälle, där olika delar av samhället lever sida vid 
men åtskilda, inom samma politiska enhet» (ref. etter Barth i Schw
1971).

I en norsk landkommune vil pluralismen arte seg annerledes (eksemplet er 
fra Aagedal 1984). Fra å være samfunn der befolkningen kunne samles på tv
aldersgrenser og andre forskjeller, på et kulturgrunnlag som var nokså felle
kommunene blitt mer og mer preget av at ulike grupperinger holder seg for seg
De kan ikke lenger bli enige om fellesløsninger. Bildet kan som eksempel besk
slik: Ungdommer utvikler en kultur for seg selv. De blir ikke som før tidlig integr
i voksensamfunnet gjennom arbeid, og er lite sammen med de voksne i deres
ingsliv og sammenkomster.

Det er uenighet om hvordan disse utfordringene skal møtes. Noen men
hviler på hjemmene, andre tror på det etablerte kristelige ungdomsarbeidet, o
andre krever kommunale tilbud på et åpent grunnlag. Gjennom det hele går de
en ny og mer diffus konflikt i forhold til innflyttere, kanskje særlig de som gjenn
nøkkelstillinger eller organisasjonsposisjoner tar med seg nye verdier og løsn
inn i lokalsamfunnet. En del av innflytterne utvikler også sine egne institusjo
bygda. De er ikke å se på julefester og basarer, men du finner dem på jazzk
og i friundervisninga. Ei anna gruppe innflyttere er flyktningene som oftest blir 
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dert på avstand (Øvrelid 1992), men som også kan utløse åpne konflikter (Eid
1993). I vid forstand gjenspeiler også dette pluralisme, sjøl om det kan disku
(Øzerk 1993).

Men det går an å hevde at Norge også tidligere var et pluralistisk samfunn
var betydelige forskjeller på en rekke områder. Det har for eksempel vært grun
gende ulikheter mellom det indre Østlandet og Vestlandet i synet på avhold
målsak og religion (Østerber og Engelstad 1984, Try 1986, Øidne 1986, E
1989). Før eksisterte imidlertid forskjellene først og fremst mellom regione
lokalsamfunn, mens forholdene innad kunne være mer homogene (for en disk
se Haavelsrud og Hamran Hartvigsen 1983, Haavelsrud 1984). Dette ga grobu
en sterk vi-følelse med tilknytning til det lokale.

Samtidig har vi hatt en sterk tendens til å ville overse eller tilsløre kulturelle
skjeller. Vi har villet framstille oss selv som et utpreget homogent folk, med fe
verdier og interesser. Vi har villet se den kulturelle ensartetheten som en overo
verdi, og brukt blant annet utdanningssystemet som et aktivt virkemiddel i hom
niseringsprosessen (Rokkan 1971, Hoëm 1978, Høgmo, Solstad og Tiller 
Bråstad Jensen 1990). Derfor påpeker utenforstående at vi er oss våre stren
mer så ubevisste, at vi ikke merker selv når vi sensurerer fremmede for brudd
som folk ikke blitt konfrontert med vår identitet gjennom andres øyne (He
1982). Vi har derfor vært flinkest til å omgås dem som er oss selv like, og ulikh
har vi bortforklart og omdefinert på subtile måter. Likheten er blitt vevd inn i et 
sett av symboler, forkledninger og uttrykksformer som vi har utviklet kulturell ko
petanse i å mestre (Hompland 1987).

Først gjennom økt innvandring og medie-påvirkning har vi fått syn også for
pluralismen som alltid har vært en del av norsk kultur. I dag er flere derfor me
bøyelige til å mene at pluralismen kan ha betydelige fortrinn (Wahl 1990). M
fold er ikke lenger bare noe en må tolerere, og blir ikke lenger betraktet bare s
trussel. Mange ser også på verdivariasjon som en konstruktiv ressurs både p
vidnivået og samfunnsplanet (Ofstad 1971). Verdien ligger i at menneskene
nom konfrontasjon med norm- og verdipluralisme kommer løs fra vanetenkn
Det skapes en tilskyndelse til kritisk refleksjon som kan få betydning for samfu
i sin alminnelighet (Popper 1962, Necef 1989). Men dette gjelder likevel ikke u
enhver omstendighet. Derfor må vi heller ikke overse de farer som hefter ved
ralismen, dersom vi forveksler den med relativisme og et ideal om fullstendig f
og toleranse. Både graden og arten av frihet og mangfold må derfor balanseres
behovet for enhet og fellesskap (Crittenden 1982). Pluralismen må ikke motarbe
des, men likevel er det en bestemt form for pluralisme som må fremmes. De
vi komme tilbake til.

2.3 ULIKE FORMER FOR PLURALISME
På bakgrunn av betraktninger om kulturell variasjon også innen majoritetsbe
ningen, har utvalget utarbeidet en egen pluralismemodell (jf. Burtonwood 1
Crittenden 1982). Modellen er illustrert i tabell 2.1, og er laget for analytiske for
i utvalget. Vi ønsker å beskrive pluralismebegrepet langs en skala fra full likest
mellom majoritet og minoriteter til sterk undertrykkelse av og diskriminering m
minoritetene. Posisjonene på denne skalaen kan gjenspeile helt ulike grunnleg
ideologier, som kan være mer eller mindre bevisste for bæreren. Dahlstrøm (
skiller i den sammenheng mellom konformitetsideologien, smeltedigelsideolo
og den pluralistiske ideologien.
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Konformitetsideologien hevder at ulike grupper så raskt som mulig bør lære 
majoritetsbefolkningens kulturmønster. Slik vil de etterhvert gå opp i en hom
befolkning.

Smeltedigelideologien tenker seg at minoriteter ganske fort vil smelte samm
med majoritetsbefolkningen, men at resultatet av prosessen vil bære preg b
majoritets- og minoritetskulturene.

Den pluralistiske ideologien tar utgangspunkt i at minoriteter finnes som sæ
egne samfunn og kulturer, og at det er mye å vinne på å bevare disse. Det le
minoritetsmedlemmenes tilpasning samtidig som det beriker samfunnet på 
måter.

Å betrakte pluralisme langs en skala gir utvalget gode holdepunkter for å
lysere begrepet generelt og i henhold til situasjonen i Norge i dag. På dette gru
vil utvalget legge fram anbefalinger for hva slags pluralisme vi mener samfu
bør bevege seg mot/realisere. Pluralismeskalaen gir også muligheter til å kon
sere innholdet i begrepet likestilling, og i begrepene assimilering, integrerin
segregering, som har vært gjennomgående i debatten om innvandringspolit
Modellen gir uttrykk for en allmenn holdning til de ulike pluralismeutgavene,
den konkrete iverksettelsen av modellene i et bestemt samfunn må tilpasses
riske og samfunnsmessige vilkår.

2.3.1 Individpluralisme / begrenset pluralisme
Av framstillingsmessige grunner tar vi utgangspunkt i kolonne 2 i tabell 2.1.
som i figuren er kalt «individpluralisme» (begrenset pluralisme) er en form for 
ralisme der majoritets- og minoritetsmedlemmene skal leve sammen på likeve
vilkår som enkeltindivider. Denne posisjonen er mest beslektet med smeltedig
ologien. Minoritetsmedlemmene har som enkeltindivider rettigheter og plikte
linje med majoritetsmedlemmene, og de gis dermed formelle muligheter til 
funksjonsdyktige medlemmer av storsamfunnet. Minoritetene har ikke rettigh
og plikter som gruppe. Man kan si at minoritetsmedlemmene har formell likesti
på individnivå, men at de mangler likestilling på gruppenivå når det gjelder sen
minoritetsrettigheter som rett til morsmålsundervisning og rett til å få sin egen
tur behandlet i skolen. I skolen får minoritetskulturene plass i den grad dette
lette adgangen til majoritetskulturen. Rikskulturen er innholdsmessig satt sam
på basis av majoritetsbefolkningens sentral- og lokalkultur (se 2.7.1). Undervi
gen i morsmål og minoritetskulturelle emner er eventuelt lagt opp for å lette m

Tabell 2.1: Utvalgets pluralismemodell. Pluralisme kan rangeres på en skala fra full likestillin
sterk undertrykkelse.

Undergrunnspluralisme Individpluralisme/
Begrenset pluralisme

Gruppepluralisme/
Fullverdig pluralisme

Apartheidpluralisme

Intolerant / hard assimile-
ring

Humanistisk / myk assimi-
lering

Integrering / inkorporering Segregering

Minoritetskulturer diskrimi-
neres

Minoritetskulturer tåles Minoritetskulturene støttesMinoritetskulturene 
undertrykkes

Formell likestilling på indi-
vidnivå. Sterkt konformi-
tetspress. 
Minoritetskulturer overle-
ver, men som undergrunn-
skulturer.

Full likestilling på individ-
nivå. På gruppenivå søkes 
ulikhet normalisert ut fra 
majoritetens norm. En sterkt 
dominerende majoritetskul-
tur gir assimileringspress.

Full likestilling både på 
individ- og gruppenivå. 
Kulturforskjeller søkes 
aktivt opprettholdt, men 
samtidig må kulturene inn-
ordne seg et overordnet fel-
leskap.

Ulike rettigheter til 
ulike grupper. Indivi-
duelle og grupperettig-
heter er knyttet til 
kulturtilhørighet.
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ritetenes overgang til majoritetsspråket og majoritetskulturen. Minoritetskult
betraktes som uvedkommende på fellesarenaene og i institusjonene, men 
dersom den kan innpasses i majoritetskulturen.

Samfunnet bygger ikke opp nye institusjoner, og endrer ikke eksisterende
tusjoner i forhold til den flerkulturelle situasjonen. I stedet gir det minoritetsm
lemmene adgang til de institusjonene som er bygd for å betjene majoriteten.
funnet hindrer imidlertid normalt ikke minoritetene på egen kostnad å danne
institusjoner og organisasjoner.

Minoritetskulturen undertrykkes ikke aktivt, og minoritetsmedlemmene tilla
å dyrke sin egen kultur innenfor sine egne lokalkulturelle rammer. Det vil s
minoritetskulturene tåles. Myndighetene har en indifferent holdning til minorit
kulturen så lenge den ikke bryter sterkt med majoritetskulturens regler og no
Majoritetssamfunnets grunnleggende lover og normer må respekteres av alle
tilpasning til minoritetenes behov. Den prosessen som fører fram til begrense
individpluralisme kan vi kalle myk eller humanistisk assimilering, eventuelt nor
lisering.

2.3.2 Undergrunnspluralisme
Undergrunnspluralisme går inn for at majoritets- og minoritetsmedlemmer ska
sammen på likeverdige vilkår som enkeltindivider. Minoritetsmedlemmene sk
formell likestilling på individnivå. Imidlertid godtas minoritetskulturen verken 
fellesarenaene, i institusjonene eller innenfor minoritetenes egne rammer. M
tetmedlemmene tillates ikke å dyrke sin egen kultur, og de gis derfor normalt
adgang til å danne egne institusjoner og organisasjoner. Minoritetskulturen d
mineres og undertrykkes dermed aktivt. Samfunnet gir minoritetsmedlemm
adgang til de samme institusjonene som er bygd for å betjene majoriteten. D
posisjonen gjenspeiler derfor konformitetsideologien. Den prosessen som fre
undergrunnspluralisme kan kalles hard, intolerant assimilering, og pluralis
overlever eventuelt som undergrunnskultur eller reservatkultur.

2.3.3 Gruppepluralisme / Fullverdig pluralisme
Den formen for pluralisme som i modellen er kalt gruppepluralisme har som m
majoriteten og minoriteten skal leve sammen på likeverdige vilkår. Gruppeplur
men gjenspeiler den pluralistiske ideologien. Inkorporeringsprosessen skal let
minoritetsmedlemmenes innlemmelse i storsamfunnet, samtidig som den gir
mulighet til å opprettholde og utdype medlemskapet i minoritetsgruppen, og 
nom dette berike storsamfunnet. Her har minoritetene både rettigheter og p
som gruppe. Som individer har minoritetsmedlemmene de samme rettighete
pliktene som majoritetsmedlemmene.

Minoritetsmedlemmene har formell likestilling på individnivå, og har likes
ling på gruppenivå når det gjelder sentrale utdanningsrettigheter som rett til m
målsundervisning og rett til å få opplæring i sin kultur i skolen (jf. "Morsmålsopp-
læring" i kapittel 4). Minoritetsmedlemmet får mulighet til å beholde og videre
vikle sitt språk og sin kulturelle tilhørighet.

I skolen får minoritetskulturene en rimelig plass, samtidig som det riksku
relle innholdet (se 2.8) er satt sammen for å yte rettferdighet både til majorite
minoritetselever. Undervisningen i språk og kulturelle emner er lagt opp ut fra
synet til gjensidig berikelse for begge (alle) parter. Både majoritets- og minor
kulturen kan utvikles gjennom utveksling på en felles arena.
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Samfunnet bestreber seg primært på å bygge ut felles institusjoner som
betjene både majoriteten og minoritetene samtidig. Institusjonene må derfor til
seg den flerkulturelle situasjonen. Samtidig gis minoritetene frihet og aktiv stø
å organisere egne institusjoner og organisasjoner når dette erkjennes som n
dig. Dette kan gjelde for eksempel på det religiøse området og livssynsom
Myndighetene har en positiv holdning til minoritetskulturen, og sørger for å tilp
lovverket slik at det tar hensyn til minoritetenes behov, men samtidig slik at til
ningene ikke kolliderer med storsamfunnets grunnleggende lover og normer
hensynet til den pluralistiske samfunnsordningen. Samtidig må minoritetene
plikte seg overfor et felles grunnlag av idealer, verdier, normer og prosedyre
være lojale mot fellesskapets overordnede interesser.

Den prosessen som fører fram til en slik pluralisme, kan vi kalle (pluralis
integrering eller inkorporering.

2.3.4 Apartheidpluralisme
Apartheidpluralisme er en form for pluralisme der majoritets- og minoritetsm
lemmer lever sammen på vilkår som ikke er likeverdige verken for enkeltindiv
eller grupper. Også apartheidpluralismen gjenspeiler den pluralistiske ideolo
Minoritetene har visse rettigheter og plikter som gruppe, men minoritetsindivid
har ikke de samme rettighetene og pliktene som majoritetsindividene. Minor
medlemmene har dermed ikke formell likestilling verken på individnivå eller
gruppenivå, men kan likevel ha rettigheter når det gjelder morsmålsundervisni
mulighet for å få undervisning i sin kultur i skolen. Dette innebærer at samfu
diskriminerer minoritetsmedlemmene når det gjelder adgang til de institusjo
som er bygd ut for å betjene majoriteten, men disse institusjonene er heller ik
passet den flerkulturelle situasjonen. I stedet kan majoriteten i visse tilfelle b
opp alternative institusjoner for minoritetene.

I majoritetsskolens innhold får minoritetskulturene liten plass, og rikskultu
er satt sammen på basis av majoritetsbefolkningens verdier og interesser. Un
ningen i morsmål og minoritetskulturelle emner er lagt opp først og fremst for å
lifisere minoritetselevene for minoritetskulturen, mens adgangen til majoritetss
ket og majoritetskulturen er begrenset. Minoritetskulturen betraktes som uved
mende eller uønsket på fellesarenaene og i institusjonene, med mindre den e
vendig for å betjene majoritetens behov. Minoritetskulturen diskrimineres ak
men minoritetsmedlemmene tillates å dyrke sin egen kultur innenfor sine 
minoritetskulturelle sammenhenger. Ofte er trykket fra majoritets- eller makts
funnet så sterkt at minoriteten mister både sine rettigheter og sin kultur. Da vil
ningen bli en glidning mot undergrunnspluralisme. Den prosessen som leder
til apartheidpluralisme kan vi kalle for segregering.

2.4 PEDAGOGISKE KONSEKVENSER AV ULIKE PLURALISMEMO-
DELLER

Utvalget har ønsket å presentere en bred pluralismemodell for å sette de ulik
mene i forhold til hverandre. Men i og med at utvalget mener at undergrunnsp
lisme og apartheidpluralisme ikke er aktuell norsk politikk, vil vi nedenfor begre
oss til å peke på noen pedagogiske konsekvenser av individpluralisme og gr
pluralisme.
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2.4.1 Integrering som normalisering – individpluralisme
Med individpluralisme som utgangspunkt vil utfordringene ved integrering bli 
søkt møtt først og fremst på individnivået. Tiltak som søkes iverksatt, vil kunn
preg av kompensatoriske ordninger ved at det fokuseres ensidig på det som o
tes som individuelle mangler hos individet. Et tiltak vil for eksempel kunne væ
gi morsmålsundervisning ut fra en individuell behovsprøving og «så lenge el
har behov for det». Perspektivet vil være at eleven skal «normaliseres» (jf. Sta
1987), med majoritetskulturen som underforstått referanseramme.

Kjennetegnet ved en slik forståelse av integrering er altså at normalisering
ken er utgangspunktet og at tiltakene blir kompensatoriske. Dette er analog
den måten integreringstanken er blitt utformet på innenfor spesialpedagogisk
ning. Rettigheter i denne sammenheng er knyttet til individet utfra behovsprøv

Man kan tenke seg en slik rekke med konsekvenser:

Figur 2.1 Integrering på individnivå gir normaliseringspress.

Implisitt i denne tankegangen ligger en målsetting om likhet – likestilling i 
forstand at man har fylt opp det som mangler for at individet skal bli lik (de an
Et tiltak i forlengelsen av denne forståelsen vil kunne være å utvikle kartlegg
materiell som skal identifisere de barna som trenger morsmålsundervisning
morsmålsopplæring gis som en overgangsordning – inntil elevene ikke treng
lenger, fordi de er normalisert (jf. Høringsutkastet til 10-årig grunnskole).

2.4.2 Integrering som grupperettighet – gruppepluralisme
Dersom man forstår integrering / likestilling på gruppenivået, dreier man fokus
gen til også å omfatte nødvendige endringer i skolen som institusjon. Hvert e
individ skal normalt ikke behovsprøves, og det er ikke potensielle mangler hos
videt som er det mest interessante. Like viktig er det hvordan man tilrettele
institusjonene i det flerkulturelle samfunnet. Morsmålsopplæring er ikke ment
en overgangsordning som skal lette normaliseringsprosessen, selv om det o
det. Først og fremst er morsmålsopplæring et tilbud som ivaretar rettigheter m
ritetene har som gruppe i det pluralistiske samfunnet (se "Morsmålsopplæring" i
kap. 4). Man kan tenke seg tankegangen framstilt slik:

Individpluralisme (begrenset pluralisme)

Integrering: ⇒ behovsanalyse ⇒ 
kompensasjon ⇒ normalisering
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Figur 2.2 Integrering på gruppenivå – finner sted som strukturtilpasning i samfunnet.

Endringer i lærerutdanninga ved bedre rekruttering fra minoriteter, er h
eksempel på strukturendring som letter pluralistisk integrering.

2.5 UTVALGETS FORSTÅELSE AV DEFINISJONENE
På bakgrunn av gjennomgangen av nasjonale føringer for innvandringspolit
("Nasjonale føringer for innvandringspolitikken" i kap. 2.1.) og av ulike former for
pluralisme, mener utvalget at den norske politikken overfor innvandrere i skole
ket kan plasseres mellom individpluralisme (begrenset pluralisme) og full p
lisme (gruppepluralisme). Formelt og intensjonalt ligger politikken nær gruppe
ralismen, men i praksis ligger den nærmest individpluralismen. Dette kan sk
at mange av de målene som er formulert i innvandrermeldinger, undervisning
ner og rundskriv ikke er forpliktende. Lokale myndigheter har derfor hatt en ten
til å velge løsninger som ligger nærmest individpluralisme. Dette kan igjen sky
at målene har vært uklart formulert, at det ikke har vært beskrevet mønstero
ger, at målene derfor ikke er blitt fullt ut erkjent på lokalnivået, og / eller at de
vært utilstrekkelige finansieringsordninger knyttet til målene.

Full likestilling oppnår en først når samfunnet anerkjenner at andre etn
grupper enn den norskspråklige gis rett til å leve som egen etnisk enhet innenfor
rammen av det norske samfunnet. Ettersom likestilling er et generelt mål for m
ritetsbefolkningen i det solidariske velferdssamfunnet, mener utvalgets flerta
det er viktig å påpeke dette. Utvalgets flertall mener videre at bare når likest
gjøres gjeldende både på individ- og gruppenivå, vil begrepet være i samsva
den overordnede integreringslinja. Dette krever særtiltak rettet både mot grupp
individer.

Representanten fra Oslo kommune er enig i at den norske politikken ov
innvandrere, i skoleverket kan plasseres mellom individpluralisme og full pl
lisme. Virkeligheten er imidlertid mer nyansert enn det modeller kan frems
Osloskolen har både endret seg og må fortsatt endres i takt med det elevgrun
man har. Situasjonen i Osloskolen og de erfaringene Oslo kommune har, tils
det nå må legges vekt på at innvandrerbefolkningen må lære seg majoritetsb
ningens kulturmønster, ikke for å gå opp i den, men for å lære å mestre den. A
ikke innebærer en ensidig tilpasning fra minoritetenes side, viser blant annet b
rets vedtak om å utrede muligheten for fagplaner i andre religioner og om fo
med felles holdningsfag på ungdomstrinnet.

Integreringslinja i norsk innvandringspolitikk vil, i utdanningssystemet, in
bære at tilbudene som gis til språklige minoriteter så langt som mulig skal sikre
likestilling med majoritetsbefolkningen. I St.meld. nr. 43 (1988/89) «Mer kunns
til flere» finner vi generelle formuleringer om reell likestilling i samfunnet:

«Overført til undervisningssektoren betyr Regjeringens mål om reell like
ling at fremmedspråklige skal gis samme muligheter som norskspråklige til å 

Integrering: identifisering av en gruppe

⇒ strukturelle endringer  ⇒ 
inkorporering / pluralistisk integrering
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i landets utdanningstilbud og at undervisningen skal bygge på gjensidig tole
og likeverd» (s.81).

Reell likestilling innebærer altså like muligheter for å mestre skolens ma
krav. I St.meld. nr. 43 (1988/89) pekes det på at skoleverket er innrettet på ba
unge med norsk kulturbakgrunn. Det krever endringer i institusjonene at delta
i større grad enn tidligere har annen bakgrunn både kulturelt og språklig. Mest
ikke det språket som undervisningen foregår på, kan man spørre om man h
muligheter til å tilegne seg det faglige innholdet som formidles, og om man de
har «de samme mulighetene til å ta del i landets utdanningstilbud».

Dersom politikken legges opp ensidig med sikte på å sikre «integrering
«likestilling» av individene, legges hovedansvaret for å tilpasse seg på minor
medlemmene. Men hvis «pluralisme» og «flerkulturelle løsninger» settes opp
mål for det norske samfunnet, vil et godt resultat forutsette gjensidige tilpasn
mellom majoritet og minoriteter.

Utvalgets flertall vil legge gruppepluralisme til grunn for sine forslag og vur
ringer i del II av innstillingen. Når flertallet har valgt å legge denne pluralismev
anten til grunn for sitt arbeid, er det fordi flertallet i utvalget mener at dette er i
med hovedlinjen i innvandringspolitikken. Valget av gruppepluralisme som g
rell modell innebærer imidlertid ikke at enhver gruppe til enhver tid kan kreve 
interesser ivaretatt. Disse må hele tida vurderes mot fellesskapsinteressene
løpende politiske prosessen. Men gruppene kan hele tida argumentere for a
verdier og interesser er så legitime og viktige at fellesskapet bør ta hensyn til

Representanten fra Oslo kommune mener mange innvandreres mang
kunnskaper i norsk og om utdanningssystemet, er til hinder for reell likestilling.
bør derfor fortsatt være en løpende debatt om forholdet mellom individplural
og gruppepluralisme. Denne representanten mener imidlertid at det på det 
rende tidspunkt er viktig at innvandrerbefolkningen gis mulighet til å mestre
samfunnet de allerede er en del av. Norskkunnskaper og kunnskap om utdan
systemet og andre tjenester for barn og unge, er en viktig del av dette.

Mindretallet er enig i at gruppepluralisme ikke innebærer at enhver grupp
enhver tid kan kreve sine interesser ivaretatt, men at disse hele tida må vurder
fellesskapsinteressene i den løpende politiske prosessen. Men de ulike gru
kan hele tida argumentere for at deres verdier og interesser er så legitime og 
at fellesskapet bør ta hensyn til dem.

Utvalget har valgt å definere tilpasningsbegrepene assimilering og integr
(jf. Eitinger 1978, 1981) i forhold til de ulike formene for pluralisme i tabell 2
Assimilering knyttes her til undergrunnspluralisme (hard assimilering) og indi
pluralisme (myk assimilering). Integrering knyttes til gruppepluralisme.

Fordi integreringsbegrepet også nyttes og er innarbeidet i spesialpedagog
med et bestemt innhold og en bestemt begrepshorisont, har utvalget vurdert o
i stedet bør bruke termen pluralistisk integrering (jf. NOU 1985:29), event
inkorporering (jf. Eidheim 1971). Ettersom integreringsbegrepet er så innarbe
og med den presiseringen som er foretatt i avsnittet ovenfor, skulle imidlertid 
være unødvendig.

2.6 KRAV TIL FLERKULTURELLE SAMFUNN
I en teoretisk tankemodell for et flerkulturelt samfunn kan en sette opp følg
hovedkrav som minimumsbetingelser for at samfunnet skal kunne bestå ov
som et felleskap med flere kulturer.
1. Det må være et grunnlag av felles idealer, verdier og prosedyrer.
2. Alle storsamfunnets delkulturer må anerkjenne og være lojale mot fellessk
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overordnede interesser, også når de arbeider for å virkeliggjøre egne gr
mål.

3. Alle grupper må akseptere og respektere visse felles normer for rasjonell
ning og handling (Crittenden 1982).

2.6.1 Felles idealer, verdier og prosedyrer
De felles idealene og verdiene omfatter for eksempel:
– generelle rettferdighetsprinsipper – respekt for ærlighet og sannhet
– omsorg for andre slik at alle sikres grunnleggende fysiske og materielle b

og ingen påføres skade
– toleranse for annerledestenkende og rett til å utvikle kulturelle behov for

samfunnets medlemmer med de grenser hensynet til fellesskapet setter

I det felles verdigrunnlaget må det også inngå respekt for de moralske verdie
er en forutsetning for at pluralismen skal kunne bestå, særlig personlig frihet,
ranse for ulike tenke- og atferdsmåter, anerkjennelse av menneskeverdet o
slutning om ikkevoldelige konfliktløsningsmetoder (jf. Hellesnes 1975, Rian 19
Delkulturer som for eksempel går inn for herredømme bygd på rase, eller som
forsøker å spre sine verdier ved hjelp av vold, kan ikke vente å bli tolerert, ette
deres verdier er i konflikt med pluralismens grunnprinsipper. Dette må være ne
i lovverket.

Verdenssamfunnet har funnet det nødvendig å nedfelle slike grunnlegg
normer og rettigheter i traktater som FNs Menneskerettighetserklæring, Barn
vensjonen mm.

2.6.2 Felles styresett
Felles styresett og felles lovgivning for hele samfunnet er også en forutsetnin
fullverdig pluralisme / gruppepluralisme. Dette vil nødvendigvis legge visse b
på friheten til delkulturene. Respekt for det felles beste begrenser friheten
utfolde seg.

En kan skille for eksempel mellom funksjonsnødvendige normer som stor
må godtas av alle dersom et pluralistisk samfunn i det hele tatt skal kunne eks
og kulturelle normer som sier noe om hvordan livet bør leves og hvilke verdier
skal streve etter (Ofstad 1971). Også funksjonsnødvendige normer er stad
gjennom politiske prosesser. Derfor er det viktig at majoriteten ikke bruker fu
sjonsnødvendige krav som et skjul for økonomiske partsinteresser eller mang
vilje til omstilling.

Eksempler på normer som kan medføre spenninger i norske skolesamfu
blant annet spørsmål knyttet til kjønnsroller og ulike syn på foreldreautorite
barns og ungdoms rett til selv å bestemme over egen framtid. I Norge er likes
mellom kjønnene etablert som en funksjonsnødvendig norm (jf. 2.7.4). Men
kvinner har lik rett til utdannelse, og kjønnsdiskriminering er ikke forenlig med
grunnleggende verdier vårt demokrati er bygget på. Dette møtes av kulturelle
mer for hva som er rett og sømmelig for en mann og en kvinne å gjøre i ulike
turelle og religiøse grupper i vårt samfunn. I skolen møter en spørsmålene i fo
delse med innhold og organisering av livssynsopplæringen, i form av ønske
andre regler for deltakelse i gymnastikk for jenter og gutter enn de som er blitt
lige. Skal vi tillate rene gutte- og jenteklasser i grunnskolen? Skal jenter få 
bære skaut inne? Kan minoritetsforeldre ta barna ut av skolen i perioder? osv
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I alle samfunn må det være et sett av normer og prosedyrer som alle må
seg etter, mens det i andre spørsmål kan være stor variasjon. Dersom det
minoritetsgrupper som kommer i konflikt med de funksjonsnødvendige norm
kommer en ikke utenom at det må stilles krav som vil føre til integrering. Det
drer imidlertid at de funksjonsnødvendige normene er gjennomdrøftet i lys av 
pepluralisme som prinsipp. En kan ikke uten videre gå ut fra at det som har væ
disjon og sedvane i majoriteten fortsatt skal gjelde. En slik dialog må finne ste
samarbeid mellom majoritetsbefolkningen og minoritetene. Også når et norm
tem er etablert, har selvsagt alle delkulturer full rett til å kritisere rådende norm
prosedyrer, og foreslå at de skal endres.

2.6.3 Rasjonell tenkning
Det tredje hovedkravet er at alle grupper må akseptere og respektere visse
normer for rasjonell tenkning og handling. Det betyr:
1. at samfunnet må enes om et sett av vurderinger om hva som er godt og

som er forholdsvis uavhengige av ideologi eller særinteresser til bestemte
per

2. at det er ønskelig at menneskene bygger sine oppfatninger og verdier på
objektivt og fordomsfritt grunnlag som mulig og forfekter egne meninger m
saklighet og logisk argumentasjon.

3. at å søke å påvirke andre gjennom manipulasjon, tvang, trusler eller lign
ikke kan godtas.

Det er likevel ikke bare rasjonalitet og logikk som er gyldig. Ritualer og feirin
gir mennesket mulighet til å leve ut viktige kulturelle og emosjonelle sider ved
selv og å fokusere på vesentlige verdier for samfunnet. Nasjonale religiøse og
funnsmessige merkedager er viktige for felleskap både innad og mellom kul
Kunst og kultur, religion og livssyn er sterke påvirkningskilder som ikke bare 
uttrykkes stringent og rasjonelt (Berger 1974, Crittenden 1982). Et flerkultu
samfunn må gi rom for og respektere mange forskjellige ytringsformer.

2.7 FLERKULTURELL SKOLE

2.7.1 Læreplanmodell

I den videre utviklingen av en flerkulturell skole mener utvalget at et av de vikti
styringsmidlene er læreplanen. Med gruppepluralisme som prinsipielt grunnla
tiltak i skolesystemet, kan det være hensiktsmessig å benytte en generell lær
modell som bro mellom samfunnsnivået og institusjonsnivået. I denne lærepla
dellen er begrepene lokalkultur, sentralkultur og rikskultur viktige begrepsmessige
redskaper for å veie de overgripende allmenninteressene mot de ulike særi
sene knyttet til grupper, og for å vurdere hensynet til helheten i forhold til de
(Engen 1989).

Som utgangspunkt for planlegging i skolen kan kulturen i Norge sies å bes
en sentralkultur og et sett av lokalkulturer. Sentralkulturen har makt og posisj
å framstå som allmenn (se drøfting "Sentralkultur" i pkt. 2.7.3). Ved siden av og 
veksling med denne eksisterer lokalkulturene, definert etter en eller flere av kr
ene etnisitet, geografisk lokalisering, sosial klasse, alder, kjønn, yrke og liv
Både sentralkulturen og lokalkulturene bør få plass i skolens innhold og så
være gjenstand for pedagogisk behandling. Men det samfunnsmessige tilfan
kulturelt stoff er dermed mye mer omfattende enn skolens læreplan gir rom fo
er ikke plass for lokalkulturene og sentralkulturen i sin helhet. Dessuten kan fo
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det mellom lokalkulturene innbyrdes og mellom lokalkulturene og sentralkultu
være både spennings- og konfliktfylt. Skolen har derfor et utvalgs- og et bal
ringsproblem. På den ene sida må den sørge for at flere legitime synsvinkler 
rettmessig plass. Også lokalkulturen kan representere legitime interesser og v
verdier sjøl om den ikke makter å gjøre seg gjeldende i sentralkulturen (Hoëm 
Høgmo, Solstad og Tiller 1981). På den andre sida må vi lage et system der 
interesser og særinteresser kan veies mot hverandre, og der det som kan de
som overgripende fellesverdier sikres en sentral plass. Dette kan vi gjøre ved 
sammen en bestemt og avgrenset rikskultur som skal være felles for alle og utgjør
kjernen i skolens innhold.

Ettersom mønsterplanen (M 87) omfatter et utvalg av stoff både fra lokalk
rene og fra sentralkulturen, kan den sies å representere en rikskultur. M 87 
for eksempel stor vekt på betydningen av lokal læreplanlegging, og inkludere
med hensynet til geografisk avgrensede lokalsamfunn i rikskulturen. M 87 inn
der videre fagplaner for morsmål og norsk som andrespråk og innlemmer de
også hensynet til minoritetskulturene i rikskulturen. M 87 er likevel ikke 
sammen først og fremst med tanke på å balansere mellom ulike interesser og 
i et pluralistisk samfunn. Derfor er lokalkulturene og visse sider ved sentralkult
svakt representert i mange fagplaner. Med gruppepluralisme som overordne
sipp må en på en mer systematisk måte og i større bredde innarbeide hens
pluralismen. På den ene siden må rikskulturen både i innhold og arbeidsmåte
gjennomgående ta opp i seg den kulturelle variasjonen i samfunnet. På den
siden må det åpnes rom for at skoler kan velge forskjellig lokalkulturelt og sen
kulturelt innhold, ved siden av det felles rikskulturelle innholdet og ut fra sine 
egne lokale forutsetninger.

Rikskulturen i skolen er til enhver tid bygd opp ved hjelp av elementer båd
sentralkulturen og lokalkulturene, og utarbeides av sentralmyndighetene. Me
siden av og i tillegg til rikskulturen kan det åpnes rom for sentralkulturen og lo
kulturene også som selvstendige størrelser. Disse velges ut av lokalnivået i s
rende lokale læreplaner.

Forholdet mellom kulturnivåene kan illustreres med en trekant (figur 2.3). H
nene representerer henholdsvis lokalkultur, sentralkultur og rikskultur, som da
faste punkter for kulturell identifisering. Sidene danner akser for variasjon, s
ning eller konflikt, der det skjer kulturell utveksling og påvirkning. Påvirkningen
gjensidig langs alle tre aksene, men likevel ikke jevnbyrdig, fordi makten og m
hetene til å gjøre seg gjeldende i det kulturelle rommet vil være ulikt fordelt. Si
danner derfor også dimensjoner for gjensidig og innbyrdes kultursammenlikn
en pedagogisk sammenheng. Trekantens areal rommer helheten av kultur og
rer innenfor et visst felt eller område, for eksempel innenfor den norske stats
ser.

Utvalget vil illustrere begrepene i trekanten med utgangspunkt i opplærin
religion og livssyn. I M 87 er det kristendomsfaget som representerer rikskult
Fagets innhold gjenspeiler hovedsakelig den evangelisk-lutherske konfesjon,
denne sammenhengen tar vare på både sentralkulturen og lokalkulturene. Me
behandler også mer felleskirkelige synsvinkler, med utgangspunkt i andre k
kirkesamfunn, og andre religioner som islam og hinduismen. I læreplanmod
tilsvarer disse ulike lokalkulturer. Den rikskulturen som kristendomsfaget omfa
har dermed innslag først og fremst fra sentralkulturen, men også fra lokalkultu
Men som alternativ til kristendomsfaget åpner M 87 for at det på bestemte v
kan gis opplæring i livssynskunnskap (kap 19). Dessuten åpnes det også m
til på bestemte vilkår å gi alternativ religions- og livssynsopplæring i skolen. I
37 heter det at registrerte tros- og livssynssamfunn kan velge å gi undervis
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Livssynskunnskap og alternativ religions- og livssynsopplæring er vokst fram 
møte den økte livssyns- og religionspluralismen i samfunnet, og er eksempler
lokalkulturer allerede i dag aksepteres ved siden av rikskulturen, som alternativer.

Figur 2.3 Modell for prioritering og valg av kulturelt innhold i skolen. Begrepene er forklart i t
sten. Den prikkede linjen markerer skille mellom et felles rikskulturelt innhold for alle og et lo
og sentralkulturelt innhold som kan variere fra skole til skole. Ved å flytte den prikkede linjen
eller ned i figuren, kan en antyde lokalkulturen og sentralkulturens innbyrdes relative plass v
den av og som supplement til rikskulturen.

2.7.2 Lokalkultur
Lokale kulturer kan avgrenses med både kjønn, klasse, etnisitet, alder, språk
grafisk lokalisering eller ulike kombinasjoner av disse som kriterium (for en b
diskusjon, se Hannerz, Liljeström og Löfgren 1982/83). Lokalkulturene er a
ikke først og fremst geografisk avgrensede størrelser selv om de også kan væ
Det lokalkulturelle hjørnet i trekanten samler alle de del-, sub- eller motkult
som har det til felles at de er viktige for en avgrenset gruppe mennesker, men
gler ytre makt eller indre styrke til å få gjennomslag i offentligheten. Ungdoms
tur og arbeiderkultur kan brukes som eksempler, samtidig som de også illustre
én person kan ha medlemskap i flere lokalkulturer samtidig. En etnisk kul
Norge er også et eksempel på en lokalkultur, selv om den i sitt hjemland kan
en rikskultur. En etnisk kultur skal derfor først og fremst tas hensyn til i den lo
læreplanlegginga, samtidig som visse sider av den bør løftes opp i rikskulture
eksempel kan en gjøre morsmålsundervisning til et rikskulturelt innhold. I "Forhol-
det mellom kulturene og læreplanarbeid" i kapittel 2.8 drøfter vi dette nærmere.

2.7.3 Sentralkultur
Fra det lokalkulturelle hjørnet på figuren går det en akse for variasjon og / 
spenning til sentralkulturens hjørne. I likhet med lokalkulturen kan også sentra
turen være uttrykk for en «særinteresse» på en eller annen måte, men i mots
til lokalkulturen har den makt og midler til å framstå som «allmenn». Sentralku

KULTURER I
NORGE

demokratisk utvalgt og sammensatt

RIKSKULTUR

kultur-
variasjon

kultur-
variasjon

LOKALKULTUR

Representerer særinteressen,
gruppeinteressen, langs en eller
annen dimensjon, for eksempel
kjønn, klasse, etnisitet, alder,
geografi, osv, uten å kunne sette 
makt bak interessen

SENTRALKULTUR

Representerer tilsynelatende
allmenninteressen, i kraft av
plassering i det sosiale og
økonomiske sentrum

kulturvariasjon
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ren gjør krav på å være interessant for «alle», og har «makt» og/eller «styrke
virkeliggjøre dette kravet (jf. Gramsci i Hoare og Nowell Smith 1971).

En kan skille mellom to former for sentralkultur, som begge har sitt sete 
sosiale og økonomiske sentrum. Kulturindustrien representert ved visse de
pressen, kringkastingen og mediaindustrien er en form for sentralkultur. Dens
turelle innflytelse er i det ytre knyttet til form, innpakning og volum, men bak lig
det sterke økonomiske interesser. Kulturindustriens representanter og dens p
ter har makt fordi de kan sette dagsorden både for den offentlige og den private
talen.

Den andre formen for sentralkultur bygger sitt krav på allmenn interesse 
og fremst på innholdet – på sin verdi. Dens sosiale basis har hatt politisk mak
definere sin kultur som en felleskultur og arbeide for dens utbredelse gjen
offentlige institusjoner som skole og kirke, eller sektorinstitusjoner som rikskon
ter, riksteater, riksgalleri osv, men også brede folkebevegelser som den orga
idretten (Karlsten 1985). Derfor kan den være «smal» og «fin», men også «br
«prangende». Den har ofte også et offisielt mandat knyttet til sin eksistens og
tredelse. Populært kan vi snakke om en form for statsautorisert og statsunde
kultur, en «sub-kultur» der forstavelsen imidlertid refererer til subsidiert o
offentlige budsjetter. Ut fra dette er det rimelig at store elementer fra sentralk
rene har fått plass i rikskulturen.

2.7.4 Rikskultur
Både sentral- og lokalkulturen vil dermed i sin tur stå i et utvekslings- og spenn
forhold til rikskulturen. I utdanningssystemet vil en overordnet felleskultur vær
tilrettelagt størrelse satt sammen med tanke på bruk i opplæring og oppdra
Gjennom skole og barnehage kan den vinne kjennskap og tilslutning i den gra
makter å påvirke. På denne måten vil den virke tilbake på sentralkulturen og 
kulturene, fordi den vinner identifisering eller i det minste akseptering.

Også i det pluralistiske samfunnet må rikskulturen derfor settes sammen
stavelig talt, for å møte behovet for en felles og samlende kultur for alle borge
den norske staten, uansett tilhørighet og bakgrunn. At rikskulturen derved eve
framtrer som en absolutt størrelse, betyr ikke at den er eller kan gi seg ut for å
objektiv, eller at den på et gitt tidspunkt har funnet sin endelige form og sam
setning. Det norm- og verdisettet som rikskulturen sammenfatter og avgrense
ikke basere seg på vane og tradisjon. Den kan heller ikke uten videre gjenspei
én nasjonalkultur (Crittenden 1982, Burtonwood 1986).

Rikskulturen må settes sammen i en bred, demokratisk prosess der partsin
sene i de lokal- og sentralkulturelle gruppene gjør seg gjeldende og blir tatt h
til. Men samtidig er rikskulturen nødvendigvis også partisk, fordi alle særintere
ikke kan få like mye gjennomslag samtidig. Bare over tid kan de vinne forståel
akseptering, og bli tatt opp i «allmenninteressen». For rikskulturen er henvis
hente sine elementer fra lokalkulturene og sentralkulturene. Andre kilder ha
ikke.

«Kvinnekultur» kan tjene som eksempel på dynamikken og mulighetene
bevegelse i dette systemet. Den «utviklet seg» i radikale kvinnegrupper i a
miske miljøer for et par tiår siden. Som sådan var den et lokalkulturelt feno
Etterhvert vokste den i styrke og utbredelse. Den fikk innpass i tidsskrifter og b
i aviser, radio og fjernsyn og ble tema for diskusjoner både offentlig og privat.
ble kvinnekulturen gradvis også et sentralkulturelt fenomen. Senere ble likest
en del av statens politikk og kom inn som emne i undervisningssammenheng. 
bøkene ble gjennomgått av likestillingskonsulenter og elevene arbeidet med kj
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rollespørsmål. Nå var kvinnekulturen blitt autorisert rikskultur og som sådan g
stand for spredning tilbake til både det lokal- og det sentralkulturelle hjørnet. P
svarende vis kan elementer fra de etniske kulturene løftes opp og autorisere
nom rikskulturen, som nevnt under avsnittet om lokalkultur.

2.7.5 Oppsummering
Med sentralkulturer forstås dermed kulturer som har maktet å få nasjonal utbre
i kraft av makt og innflytelse, enten økonomisk makt eller politisk makt. Med r
kultur mener vi et sett av felles normer og verdier for den overgripende fellesk
som må finnes i et levedyktig pluralistisk samfunn og som må respekteres av
Rikskulturen settes sammen i en politisk, demokratisk prosess. Med lokalk
mener vi kulturer som på en eller annen måte er knyttet til en særinteresse, o
mangler makt til å gjøre seg gjeldende i det offentlige fellesrommet og i fellesi
tusjonene.

Et felles inkluderende samfunn har respekt for lokalkulturene og sentralk
ren, og disse gis mulighet til vedlikehold og dyrking i en felles skole for alle.
gjengjeld må lokalkulturene og sentralkulturen
1. anerkjenne og respektere et felles grunnlag av idealer, verdier og prosedy
2. utvikle lojalitet mot fellesskapets overordnede interesser og
3. respektere visse felles normer for rasjonell tenkning

Det er dette felles grunnlag av idealer, verdier og prosedyrer, fellesskapets ov
nede interesser og visse felles normer for rasjonell tenkning som nedfelles i rik
turen.

2.8 FORHOLDET MELLOM KULTURENE OG LÆREPLANARBEID
I tillegg til å formidle en felles rikskultur bør utdanningssystemet også gi rom fo
den enkelte barnehage eller skole kan gjøre valg på egen hånd fra lokalkultur
sentralkulturen. Ut fra lokale betingelser og i forhold til de ulike målgruppe
alder, vil det være behov for å supplere rikskulturen i ulik grad og på forskje
områder. Bare ved å gjøre dette kan barnehagene og skolene ta rimelig hen
det mangfold av verdier og interesser som eksisterer i samfunnet (jf. Barn
1993). Det er derfor dette som sikrer et mangfoldig innhold, men det er rikskul
som definerer hva som skal være overordnet og bindende for alle. I spenning
mellom kulturene skal samfunnsmedlemmene tilegne seg de holdninger, den
skap og de ferdigheter de trenger for å kunne fungere både i storsamfunnet 
delkulturene de identifiserer seg med. Vi må derfor ruste barnehagen og sko
å kunne utføre denne oppgaven.

Ettersom utdanningens innhold er vesentlig for å sikre balansen mellom
sentrale og det lokale, må det være en sentralt gitt læreplan som definerer e
holdskjerne som skal være felles for alle. Slik vil utdanningen i et flerkultu
Norge forpliktes på visse grunnleggende felles verdier som må omfatte alle, 
de går i den offentlige grunnskolen eller søker andre utdanningsalternativer
siden av den sentrale læreplanen må det gis rom for variasjon og lokal tilpas
systematisert gjennom lokale læreplaner (jf. Barnhardt 1993). Forutsetningen
et kulturelt mangfold skal kunne bestå uten store friksjoner, er altså på den en
at det er en felles kjerne som er lik for alle. På den andre sida at det utvikles k
skap til den variasjon som foreligger og forståelse for verdien av denne.
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I læreplanmodellen er det forutsatt at både rikskulturen, sentralkulture
lokalkulturen skal inngå i skolen og barnehagens innhold. Det er likevel flere s
mål som må bli gjenstand for særskilt vurdering (Crittenden 1982:
– Hvor stort omfang skal rikskulturen ha i forhold til henholdsvis lokalkulture

og sentralkulturen?
– Hvor stor plass skal lokalkulturene ha i rikskulturen, sammenliknet med 

tralkulturen?
– I hvor stor grad skal majoritetselever få kjennskap til lokalkulturene, for eks

pel minoritetskulturene?
– I hvor stor grad og på hvilken måte skal den kommersielle kulturindust

komme til orde og tas på alvor også i undervisningstimene?

Når det gjelder rikskulturens omfang i forhold til sentral- og lokalkulturene, er d
et spørsmål om enhet og fellesskap i forhold til variasjon og mangfold. Jo stø
gjør rikskulturen, jo mer øker fellesskapspotensialet, i det minste formelt. Sam
svekker en de verdier og impulser mangfoldet rommer, og øker muligheten
verdi- og interessekonflikter mellom skolen og lokalkulturene (Hoëm 1978
"Sentrale faktorer som innvirker på læring og sosialisering i en minoritetssi
sjon" i kap 3). Det går derfor ei grense for hvor stor plass det er klokt å gi riks
turen.

Dersom en ønsker å ta hensyn til de positive mulighetene som ligger i de
kulturelle, må en avgrense rikskulturens omfang. «Fram for et fargerikt felless
er parolen i den sammenheng. Men dersom en ønsker å sikre et minimum a
menheng og enhet over kulturgrensene, bør en med stor omhu sette sammen
kultur. Ingen er tjent med at et overordnet kulturelt fellesskap oppløses. En m
derfor heller ikke pluralismens utfordringer ved å la de tusen blomster blomstre
Derfor går det også ei klar grense for hvor stor valgfriheten skal være ved
enkelte barnehage og skole.

Det må derfor trekkes en grense som markerer det relative omfanget o
relative betydningen av rikskulturen i forhold til sentral- og lokalkulturene. M
denne linja må trekkes etter brede og grundige drøftinger mellom ulike intere

2.8.1 Utrede rikskultur i skoleverket
Utvalget foreslår at arbeidet med prinsipper for og sammensetning av en ove
net rikskultur til planleggingsbruk i hele skolesystemet vurderes i arbeidet med
nye læreplanene.
– Denne rikskulturen forutsettes å romme kjerneelementer fra majoritetskult

men skal også innarbeide viktige komponenter fra minoritetskulturene. 
bør forsøke å finne fram til og beskrive verdier, normer, prosedyrer og 
holdsmomenter som er felles for majoritetskulturen og de ulike minoritets
turene, og drøfte hvordan slike tema kan innarbeides i skolens innhol
behandles i undervisningen. Dersom man finner at det er spesielle norm
verdier som ikke kan godtas fra en rikskulturell synsvinkel, bør det drø
hvordan skolen skal forholde seg til disse.

– Det bør utredes en modell for skolebasert læreplanlegging som gjør det m
ta mer systematisk hensyn til den etniske og språklige dimensjonen i innh
planlegging og organisering av undervisning i skolen. Det bør drøftes om 
etniske kulturer bør beskrives som lokalkulturer på riksbasis, slik at skolen
barnehagene kan nytte beskrivelsene som grunnlagsmateriale i sitt skoleb
planleggingsarbeid. Det bør videre drøftes om dette krever et særskilt 
kningsmessig grunnlagsarbeid.
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2.9 INTERNASJONALISERING
Utvalget vil framheve at internasjonalisering er et viktig element i forhold til d
flerkulturelle skolen. I Reform'94 er internasjonalisering et gjennomgangst
både når det gjelder den samfunnsutviklinga som har nødvendiggjort skole
men, og når det gjelder den videre utviklinga. Internasjonaliseringa framheves
noe positivt.3

Når det gjelder innføring av 10-årig grunnskole, er ikke internasjonalise
behandlet verken som et trekk ved samfunnsutviklingen som har spilt en r
behovet for en reform, eller som et trekk som må tas med i det videre arbeide
reformen.4

Den generelle læreplanen har et avsnitt om Internasjonalisering og tradis
kunnskap under kapitlet om Det allmenndannete menneske (s. 28). Det hete
annet at «Den internasjonale kunnskapskulturen knytter menneskeheten sa
gjennom utvikling og bruk av ny viten for å bedre levekårene.» Det gjenstår å
arbeide dette i læreplanen.

Utvalget foreslår at det internasjonale perspektivet vektlegges i det ped
giske arbeidet på alle nivåer fra og med barnehagen. Den flerkulturelle elevma
gir både muligheter og byr på utfordringer i forhold til dette perspektivet.

2.10 OPPSUMMERING
Utvalgets flertall velger gruppepluralisme som grunnlag for vurderinger av hvo
problemstillingene som fremkommer i mandatet best kan løses. Ved å gi disk
nene om løsningsforslag en teoretisk referanseramme, mener vi også at det e
å vurdere de mer langsiktige konsekvensene av tiltakene som settes i verk i f
til det framtidssamfunnet vi ønsker oss.

Erfaringene fra Oslo kommune, viser at innsatsen overfor språklige minor
barn og -unge primært må settes inn for å lære å mestre det samfunnet de e
av. Dette innebærer at det på den ene siden må legges vekt på å tilpasse bar
og utdanningssystemet til de barn og unge som går der. På den andre siden m
vendigheten av å kunne norsk og kjenne norsk kultur sterkt understrekes. Det 
tig å se på hva som skal inngå i rikskulturen, og hva som skal være et off
ansvar i forholdet mellom rikskultur og ulike lokalkulturer.

2.11 OVERSIKT OVER TILTAK
– Utvalget foreslår at arbeidet med prinsipper for og sammensetning av en o

ordnet rikskultur til planleggingsbruk i hele skolesystemet vurderes i arbe
med de nye læreplanene.

– Utvalget foreslår at det internasjonale perspektivet vektlegges i det ped
giske arbeidet på alle nivåer fra og med barnehagen. Den flerkulturelle e
massen gir både muligheter og byr på utfordringer innenfor dette perspek

3. St. meld. nr. 33 1991/92: Kunnskap og kyndighet. Om visse sider ved videregående opplæ
Innst. S. nr. 200 1991-92: Innstilling fra kirke- og utdanningskomiteen om kunnskap og ky
het. Om visse sider ved videregående opplæring.

4. St. meld. nr. 40 (1992-93): Vi smaa, en Alen lange.
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Sentrale faktorer som innvirker på læring og sosialisering 
i en minoritetssituasjon

3.1 EN FORSTÅELSESRAMME
Minoritetsbefolkningen er ingen homogen gruppe. Den består av flere innby
forskjellige grupper som igjen er sammensatt av enkeltmennesker med ulike i
duelle erfaringer og forutsetninger. Figuren under viser noe av kompleksiteten
hvert enkelt individ, der hver enkelt faktor er viktig i integreringsprosessen, og
minst i mulighetene for å lære norsk. Tas det ikke hensyn til slike sentrale fak
i tilrettelegging av undervisningstilbud i det pluralistiske samfunnet, vil det fort
være mange språklige minoriteter som ikke klarer seg i utdanningssystemet. F
rene under spiller inn i læringssituasjoner for alle mennesker, uansett bakgrunn.

Selv om faktorene inngår i de mekanismer som skaper ulikhet mellom gru
også innenfor majoritetssamfunnet (for eksempel mellom ulike kjønn og sosio
nomisk status) mener utvalget det er spesielt viktig å peke på dem i forhold 
språklige minoritetene. Dette fordi de kan slå sterkere ut for barn, unge og vo
med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Dersom skolen ikke tar hensyn til slike
torer vil det, etter utvalgets mening, kunne skape stadig større ulikhet og 
muligheter til å klare seg i det norske samfunnet.

Figur 3.1 Sentrale faktorer som innvirker på læring og sosialisering i en minoritetssituasjon.

DET
ENKELTE
INDIVID

1.

GRAD AV VERDI- OG INTERESSESAMSVAR
SKOLE/HJEM

kulturelle faktorer
⇓.

2. FAMILIESITUASJONEN
⇒

4. SOSIALT NETTVERK
- grad av intern integrering

- kontakt med norskspråklige

3. DEN SPRÅKLIGE
SITUASJONEN
⇐

5. INDIVIDUELLE
FAKTORER
- kjønn
- sosioøkonomisk status
- geografi osv.

⇑ ⇑
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3.2 GRAD AV VERDI- OG INTERESSESAMSVAR MELLOM SKOLE 
OG HJEM

3.2.1 Mestring av kulturelle koder og nødvendige ferdigheter og kunnska-
per

Å leve i et flerkulturelt samfunn krever handtering av ulike kulturelle koder. Sp
elt viktig er det å mestre dominante kulturelle koder (sentralkulturen og rikskultu
ren). Det er for eksempel kompetanse i majoritetens språk og kunnskaper om
ritetssamfunnet som gir adgang til høyere utdanning. Grad av mestring av kult
koder og kunnskaper og ferdigheter som eksisterer i majoritetssamfunnets (n
institusjoner (skole / barnehage) innvirker altså sterkt på enkeltindividets mul
ter.

Minoritetsmedlemmer må altså lære seg å håndtere majoritetens «språk»
dårlig kjennskap til slike dominante kulturelle koder kan individet komme til å o
leve at aktivitetene i skole og barnehage blir helt uforutsigbare – og at alt de
har lært som verdifullt, «ikke virker lenger». Man kjenner seg ikke igjen, virke
heten blir uforutsigbar – og man kan bli redd for å forvente.

3.2.2 Verdi – og interessefellesskap
Anton Hoëm (1978) bruker begrepene verdi- og interessefellesskap (ev. kon
mellom hjem og skole for å analysere nettopp slike fenomener. Han setter søk
på i hvilken grad individet opplever sammenheng mellom hjemmet som aren
skole / barnehage som arena. Han beskriver sosialiseringsprosesser der h
skole har ulik grad av felles verdier og felles interesser. Hjem og skole ka
eksempel ha lite verdifellesskap, men stor grad av interessefellesskap. Da e
hjem og skole opptatt av at eleven skal lære noe fordi det har nytteverdi. Begg
ter har interesse av at skolegangen blir så vellykket som mulig. Dette interes
lesskapet er imidlertid ikke betinget av samsvar i verdier. Det behøver altså
eksistere verdifellesskap for at det skal eksistere interessefellesskap. Det kan
med være en verdikonflikt mellom hjem og skole. Partene kan akseptere denn
en slags våpenhvile, ortodokse muslimer går for eksempel med på å sende d
på kjønnsblandete skoler fordi det er en god mulighet de har for å skaffe seg 
ning i Norge.

Verdikonflikter mellom hjem og skole er et vanlig fenomen og like gamm
som skolen som institusjon. Det forekommer ofte verdikonflikter mellom skole
hjem i majoritetsbefolkningen, samtidig er det mange innvandrere som ikke er 
dikonflikt med norsk skole.

Det er altså ikke verdikonflikten i og for seg som er problemet i forholdet m
lom skole og hjem. Problemet oppstår ved at hjemmets verdier eventuelt unde
kes eller forties, eller ved at det (ubevisst) framtvinges et valg eller brudd me
kulturene (Smolitcz 1981). Derfor må eksistensen av verdikonflikter godtas, 
samtidig bevisstgjøres som et normalt fenomen, både i minoritetsfamilien og i
len, og det må legges vekt på en metodikk som kan hjelpe elevene og hjemm
forene motsetninger intellektuelt. De behøver ikke nødvendigvis bli enige, 
klargjøre hva de er uenige om, og forstå bedre hvorfor de er uenige.

Andersen (1989) viste at det kan være ganske store forskjeller på vietnam
foreldre og norsk skole i oppfatningen av oppdragelsen og i grunnleggende 
punkter på mål og idealer. Frihet og selvstendighet er viktige oppdragelses
norsk kultur.5  Disiplin og lojalitet er viktig for vietnamesiske foreldrene. De legg

5. I hvert fall synes dette å være tilfelle i Sverige. Ehn, B (1985, 1986).
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stor vekt på lydighet som en generell verdi, men lydighetsbegrepet er et ann
det norske. Det så ikke ut til at foreldrene mente blind underkastende lydighet
vietnamesiske oppfatningen er å betrakte lydighet som nødvendig for å beva
universelle harmoni, begrunnet i konfusianismen, og noe som er så opplagt 
ikke kan stilles spørsmålstegn ved. Plikter og autoritetsutøvelse mellom slektn
er en grunnleggende nødvendighet. Foreldrene opplevde på dette punktet e
verdikonflikt med skolen, men viste likevel vilje til tilpasning. Sjøl om ideologi
synes grunnleggende forskjellig, er det derfor likevel ikke sikkert at det er så
forskjell på oppdragerpraksisen mellom minoritetene og skolen.

Her kan kultursammenlikning og samtale kaste lys over begge kulturene,
deres lydighetsbegreper og tilhørende praksis. Kanskje kan begge parter utv
horisont på denne måten?

3.2.3 Et internasjonalt og historisk fenomen
Det foreligger solid dokumentasjon både nasjonalt og internasjonalt om at s
som institusjon bidrar til favorisering av barn og unge som mestrer dominante
turelle og språklige koder. Dette er blant annet vist i forhold til arbeiderklasse
og unge i England (se for eksempel Bernstein 197l, Willis 1972) og i Frank
(Bourdieu 1977). Fenomenet er altså velkjent fra sosiologiske framstillinger 
ikke spesielt tar for seg etniske og språklige minoriteter.

Men denne gruppa kan oppleve fremmedheten ved norske institusjoner 
bart. Det å oppleve at kulturelle koder ikke er brukbare fra den ene handling
naen til en annen kan nettopp skape en opplevelse av fremmedhet og følelse 
kludering. Det kan bidra til at dagen blir mer uforutsigbar enn nødvendig, og h
en nødvendig følelse av trygghet. Opplevelsen av fremmedhet og ekskluderin
helt avgjørende virkninger for hva slags langsiktige muligheter en ser og de
motivasjonen for å arbeide.

3.2.4 Flerkulturelle studier – tospråklige pedagoger
Det er vist stor vitenskaplig interesse for innvandrede minoriteter og urbefolkni
i tillegg til generelle sosiologiske undersøkelser. I mange sammenhenger sn
man om at det i møtet mellom majoritetssamfunnets institusjoner og minor
gruppene kan foregå en kulturell invasjon. Det foreligger rapporter der slike
blemstillinger står sentralt for eksempel fra spansktalende områder av USA (G
rez & Garcia 1989) og Alaska (Van Ness 1981). Hu-Pei Au og Jordan (1981) 
nomførte studier i småskolen på Hawaii. Med utgangspunkt i at det ble dokum
at de minste elevene ikke utviklet tilfredsstillende lese- og skriveferdigheter, bl
gjennomført prosjekter der lærere med den samme kulturelle og språklige ko
tansen som barna selv hadde, overtok denne undervisningen. Skolen tok i br
måten barna var vant til å formidle muntlig kunnskap på (story-telling) i under
ningen, og elevene mestret innlæringen av slike basale ferdigheter bedre.

Hovedpoenget er at lærere fra majoritetsbefolkningen, til tross for at den
melle kompetansen var i orden, ikke hadde realkompetanse til å gjøre underv
gen kulturelt relevant for elevene. Fokusering på nettopp slike spørsmål har b
til at man i mange områder av verden ganske konsekvent benytter lærere
samme språklige og kulturelle kompetanse som elevene, og som samtidig m
majoritetsspråket (Baker 1988 og Crawford 1989). Studier viser at når lærere
har slik kompetanse blir involvert, mestrer de denne ulikheten mellom skole
hjem i samhandling med familiene. De språklige minoritetenes kunnskapsov
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ring og interne kvalifiseringsbehov blir da integrert i skolen – eller skolen som i
tusjon blir integrert i minoritetssamfunnet.

Internasjonale studier viser at nye kunnskaper og ferdigheter må settes in
meningsfylt sammenheng og de må oppleves som relevante for elevene. Ved
av kultursammenliknende metode kan en også bidra til å gjøre kunnskapss
gyldig for flere, fordi en konsekvent bringer inn flere synsvinkler, ikke minst på
norske kunnskapsstoffet.

Et hovedspørsmål i denne sammenhengen blir at dette må få konsekven
innhold og rekruttering til norsk lærerutdanning. Det å rekruttere lærere fr
språklige minoritetene kan ha betydelige erkjennelsesmessige og instrume
fordeler også for majoritetselevene i en internasjonalisert verden.

3.2.5 Studier i samisktalende områder
Problemstillingene er helt parallelle med den historien samefolket har i forho
den norske skolen. Höem (1989) karakteriserte institusjonen 'skole for sam
barn' for «de fremmedes». Som nevnt tidligere beskriver han forskjellige sosi
ringsprosesser med ulik grad av verdi og interessefellesskap mellom skole og
De elevene som opplever mest mestring i skolen, er selvfølgelig de som beh
både verdi og interessefellesskap mellom disse sosialiseringsarenaene 
1978).

Asle Høgmo (1984) som også har gjort undersøkelser i samisktalende om
i Norge, viste i et prosjekt hvordan etniske minoritetsbarn utviklet solidariske
lesskap som motstand mot institusjonen skole og det den sto for. De danne
standskollektiv og utviklet raffinerte strategier for å sabotere undervisningen, 
de ikke opplevde den som «sin» skole. I en slik situasjon får selvfølgelig læ
problemer med «grensesetting» – men problemet er altså ikke primært at fo
og lærere har ulik praksis i å regulere atferd, men at skolens aktiviteter ikke o
ves som meningsfylte for elevene. Dannelsen av motstandskollektiv som sv
opplevd undertrykking eller kulturell invasjon, er også registrert blant arbeiderk
seelever i England (Willis 1972, Clarke m.fl.1982, Corrigan and Frith 1982).

3.2.6 Den rikskulturelle (felles-kulturelle) samhandlingsarena
Dette er imidlertid ikke et fenomen som er forbeholdt møtet mellom etniske m
riteter, flyktninger og storsamfunnets institusjoner. I forhold til «norske barn» s
ker Gunn Imsen (1993) i sitt prosjekt «Skolens kunnskapsinnhold og elevene
jektive læringsprosesser» om at en tradisjonell oppfatning av skolen er at s
bidrar både kulturelt og gjennom sin praksis til å skape avstand mellom ele
livsverden og skolen. Det foregår en «fremmedgjøring». Dette kan selvføl
hemme læring. Prøysen sier: «Det var itt'no på sku'urn som passe inn i hårdage
Prøysenstugun» i «Det var da det, og itte nå». (Prøysen)

I praktisk virkelighet i det flerkulturelle Norge betyr dette at utdanningsinst
sjonenes innhold og praksis (for eksempel i skole / barnehage) tas opp til dr
der alle berørte parter er med. Dette innebærer for eksempel at innvandrerfo
må sette sine synspunkter på dagsorden, og deres oppfatninger må være ree
spurt i den norske skolen. Helt sentralt er det altså at skole / barnehage og hje
retter en fellesarena der alle kan kjenne seg igjen, føle tilknytning og oppleve
menheng i tilværelsen (Hughes m.fl 1994, Bernard van Leer Foundation 1
Arneberg og Ravn (red) 1994).

Hovedutfordringen er i denne sammenheng å få satt spørsmålet om gje
tilpasning på den skolepolitiske dagsorden. I hvor stor grad og på hvilke om
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Kort sagt, det rikskulturelle må defineres og det må foretas nødvendige en
ger på bakgrunn av dette. (Jf. "Forholdet mellom kulturene og læreplanarbeid" i
kap. 2.8)

3.3 FAMILIESITUASJONEN

3.3.1 Sosio-økonomisk status

Ulik sosioøkonomisk status gjør også de gruppene det fokuseres på her, svæ
rogene. Barn og unge i ressurssterke familier har større muligheter i utdanni
arbeidsliv enn de med lav sosioøkonomisk status. Familier som er rammet av
varig arbeidsløshet kan være ekstra utsatt. Dette gjelder alle, uansett etnisk opprin-
nelse og språklig og kulturell bakgrunn. Dette er strukturelle forhold som ikk
særegne for innvandrere eller flyktninger (Hagen, Djuve, Vogt 1994). Vi vet
undersøkelser at innvandrere fra den 3. verden har høyere gjennomsnittlig u
ning enn nordmenn (Puntervold Bø 1987). Til tross for dette er de i større gra
nordmenn arbeidsløse, og de får mindre lønnsmessig uttelling for sin høyere u
ning. Det er liten sammenheng mellom utdanning og inntekt for innvandrere, 
det er stor sammenheng mellom utdanningsnivå og inntekt for nordmenn. 
påpekes også i en ungdomsundersøkelse (Haaland 1994).

3.3.2 Utdanning og yrkeserfaring
Utdannings- og yrkesbakgrunn fra hjemlandet spiller også en stor rolle i sosi
ringsprosessen. Det kan ha betydning for skolemotivasjon og de voksnes rolle
modeller for barn og unge. Dersom foreldrene ikke ser betydningen av skole
vil dette påvirke barna og de unges motivasjon for utdanning. Foreldrenes o
ninger av det norske skolesystemet og deres tro på barnas muligheter i arbei
gjennom skolegangen, er derfor sentralt.

Et annet moment er at foreldre ofte kjenner lite til kultur og samfunnsforh
og derfor er engstelige for hva barna kan komme borti. Dette fører til at barna i
dre grad får lov til å delta i skolens sosiale liv og aktiviteter enn de kanske ville
lov til i foreldrenes hjemland (Loona 1982). Gjennom migrasjon kan det også
rolleforskyvninger i familiene (Liljestrøm 1979, Hylland Eriksen og Arntsen S
heim 1994). Barna kan lære å mestre det norske språket og det norske sam
raskere enn foreldrene. Barna er mer trygge enn sine foreldre i det norske m
mens foreldrene er mer usikre og følgelig restriktive. I noen tilfeller kan de o
oppleve sin foreldreautoritet som truet. En konsekvens av dette kan væ
«stramme inn» barnas bevegelsesfrihet. Grunnene kan være mange og ofte b
Kjærlighet til barna, engstelse for det ukjente og også frykt for å miste den natu
autoriteten man har som mor eller far (Loona 1982).

3.3.3 Fremmedrettslig status
Hvilken fremmedrettslig status familien har er også en viktig faktor som griper
i barn og ungdoms hverdag. Det bidrar selvfølgelig til ulike relasjonelle forhold
barnet / den unge er innvandrer selv (gjennom familiegjenforening), barn av
vandrede foreldre (altså første generasjons nordmenn), kvoteflyktning eller as
ker. Det foreligger kunnskap om hvilke virkninger flukt, tortur og andre traumat
opplevelser kan ha for personlig og intellektuell utvikling (se for eksempel Gus
son, Lindkvist og Böhm 1989). I den forbindelse er det særlig flyktninge- og a
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søkerbarna som er utsatt. De kan oppleve kontinuerlig angst, både i forhold ti
matiske opplevelser i hjemlandet, i fluktsituasjonen, men også i forhold til usik
heten for morgendagen i Norge. Dette bidrar ikke sjelden til blokkering av lær
evnen og motivasjon (Sveaass 1991, Carli 1990).

Det er altså flere faktorer som influerer på språklige minoriteters trivse
utvikling enn hvor mye norskundervisning eller tospråklig undervisning de får

3.4 DEN SPRÅKLIGE SITUASJONEN

3.4.1 Tospråklig situasjon

Medlemmer av språklige minoritetsgrupper er i en tospråklig situasjon. De må
holde seg til majoritetsspråket, samtidig som svært mange av dem kommunise
et annet språk hjemme eller i det egne samfunnet, og mestrer dette førstes
best. De er imidlertid potensielt tospråklige, uavhengig av i hvilken grad de me
andrespråket (majoritetsspråket, norsk).

Dominansforholdet mellom første- og andrespråket varierer sterkt fra pers
person. Mange mestrer førstespråket overlegent bedre enn andrespråket
andre igjen kan mestre norsk bedre enn det språket som tales i hjemmet. U
hvordan dette dominansforholdet er hos individet, er funksjonell tospråklighet
felt som målet for undervisningen av språklige minoriteter i grunnskolen 
87:38). I grunnskolen understrekes det at elevenes språkutvikling skal sikte m
fleksibel bruk av to språk, og skolen skal bidra til denne utviklingen. Hva fleks
bruk av to språk skal bety mer konkret, er imidlertid ikke drøftet og presiser
begrepet funksjonell tospråklighet er heller ikke avklart og definert.

Mange lever flerspråklig. De kommuniserer kanskje med besteforeldren
småsøsken på ett språk og med eldre søsken på et annet. De kan lese religiø
ter på et tredje og kommunisere med norske jevnaldrende på et fjerde. I verden
menheng er dette en vanlig situasjon. Det er viktig i denne sammenheng å 
streke at det ikke er skadelig. I samfunn med ettspråklighet som norm oppst
oppfatningen om flerspråklighet som betenkelig, både i forhold til kognitiv og so
utvikling. Dette er imidlertid vitenskapelig tilbakevist (se diskusjon i Anden
1984, 1992 Baker 1993).

De fleste land er flerspråklige selv om det kan eksistere en norm om etts
lighet. Norge er offisielt tospråklig norsk og samisk, der norsk har to målforme

3.4.2 Aldersadekvat språkmestring
Det er lettest for minoritetsbarna å utvikle tankekapasitet på sitt førstespråk, d
har det største ordforrådet og der barnet har direkte erfaringsunderlag for sp
herskelsen. Med tankekapasitet tenker vi her blant annet på resonneringsevn
til å se sammenhenger og evne til å utføre matematiske og andre logiske op
ner. Dette utvikles særlig gjennom skolegang, og et godt utviklet tankeredsk
samtidig av vesentlig betydning for å utvikle seg faglig. Den kognitiv / akadem
språkkompetansen er en betegnelse for språkets funksjon som tankeredskap.
til tankeverktøyet økes med alderen etter som læringssituasjonene blir mer lø
fra konkrete sammenhenger. Det som fagspråket kaller kontekstuavhengigh
for eksempel Cummins 1984). Denne kognitive / akademiske språkkompetan
mer grunnleggende enn 'overflatespråket', den lett observerbare bruk av språk
samhandlingssituasjon (se "Morsmålsopplæring" i kap. 4.2.3). Et tospråklig individ
må utvikle sitt tankeverktøy slik at dette igjen bidrar til læring for eksempel a
nytt språk. Tankeverktøyet må styrkes slik at redskapet for læring av faglige k
skaper blir så godt som mulig. Dette gjøres gjennom tilrettelegging av fag
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læringskomponenter i en undervisningssituasjon. Opplæring i andrespråket
samtidig med at elevene arbeider med et faglig innhold som er relevant for d
skolegang i Norge. Det vil for eksempel si at når barna skal lære norsk, er de
tidig viktig at de får fagundervisningen på norsk (Özerk 1992). For noen eleve
likevel fagspråket være så vanskelig at det hindrer faglig læring. Derfor treng
tospråklige undervisning.

Det kan være grunn til å være bekymret for de barna som ikke har et god
klet tankeverktøy. Det beste tankeredskapet er hos de aller fleste språklige m
tetsbarna førstespråket. Er førstespråksutviklingen aldersadekvat, eksisterer o
beste prognoser når det gjelder å lære andrespråket og å få tilfredsstillende in
tuell utvikling. Det er altså formålstjenlig å la barn og unge benytte det språk
mestrer best når de skal lære noe nytt. Dette både fordi de skal forstå og tileg
det nye innholdet, forstå hvordan en operasjon skal utføres, lære seg en fer
og oppleve mestring. Dette står altså ikke i veien for at de skal lære seg norsk, 
rere tvert imot. At de forstår det tematiske innholdet i undervisningen, står ik
veien for at de kan lære den norske terminologien for det samme innholdet. 
ring av språk og innhold må sees i sammenheng. Dersom elevene ikke forstå
hele oppmerksomheten deres opptatt med å mestre selve redskapet – og det
innholdet får de ikke konsentrert seg om.

Språklige minoriteter er ulike også i forhold til hvor mye norsk de kan. Her s
ler kontakt med norsktalende en viktig rolle. Personer kan ha fra totalt mang
kompetanse der de ikke kommer i kontakt med ettspråklige jevnaldrende i de
tatt, til nærmest aldersadekvat kompetanse i andrespråket. Hvordan de e
bruke den kompetansen de har, er også svært ulik.

Det er av stor betydning i hvilken grad barn og unge har adgang til den 
fødte» kameratflokken. Å mestre det språket som gir dem denne inngangsbille
er fundamentalt, og dette skjer ikke automatisk. Det er ingen garanti for lærin
norsk at barna for eksempel går i 6-årstilbud. Det er mange ulike ferdigheter b
må ha tilegnet seg dersom det skal bli inkludert i venneflokken, noe som er e
utsetning for å lære norsk (Hauge og Tefre 1994). Det dreier seg her blant ann
sosiale og kulturelle ferdigheter.

3.5 SOSIALT NETTVERK
Det som karakteriserer innvandrere er at de har flyttet vekk fra det materielle g
laget for sin kultur. Det er bare den immatrielle kulturen som kan flyttes med. D
uten er ikke de som har flyttet nødvendigvis lenger representative for den kul
de har flyttet fra. De representerer et selektivt utvalg, sosialt og yrkesmessig.
ale roller, kjønnsroller og relasjoner mellom individene kommer derfor unde
sterkt press om omforming. Desto viktigere blir den etniske gruppa når det gj
å reorganisere den egne kulturen i det nye landet, som basisforum for å tilpas
det nye samfunnet (Horst 1987). Særlig gjelder dette innvandrere som komm
rurale samfunn med landsbyen som sentral sosial enhet.

I Norge hjelper og støtter mange innvandrerfamilier hverandre. Nyanko
familier trenger hjelp av etablerte innvandrer- og flyktningfamilier for å reorga
sere seg fra livet i hjemlandet til det i Norge. Dette nettverket er svært betydn
fullt for familiens tilpasning og mestring av den nye tilværelsen. Dette ble rappo
i flyktningemeldinga fra 1986 der blant annet intervju med jødiske familier s
kom til Norge fra 1947 og i årene etter, viste hvor viktig det sosiale nettverke
nettopp for tilpasningen (Kramer 1986). De fikk hjelp til å tolke, ikke bare det 
balspråklige, men også nødvendige kulturelle koder. Familiene fikk satt sine 
punkter på dagsorden gjennom det etablerte fellesskapet, og den interne org
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ringen fungerte også som et talerør utad. Dette kan være helt nødvendig for fa
nes integrering i storsamfunnet. Det kan bidra til at gruppas spesielle interesse
ivaretas i integreringsprosessen.

Det er faktisk slik at de minoritetsgruppene som er best internt organiser
som får mest støtte fra storsamfunnet på ivaretakelse av sin kultur, samtidig
som identifiserer seg mest med storsamfunnet (Richmond 1974). Det er ikke 
de må velge – de skal dobbeltkvalifisere seg (Engen 1989).

Konflikter og splittelse kommer ikke av forskjellighet i seg selv, men på gr
av undertrykkelse av retten til forskjellighet (Horst 1987).

3.6 INDIVIDUELLE FORHOLD
Gruppa språklige minoriteter er like heterogent sammensatt som majoritetsb
ningen i forhold til faktorer som tradisjonelt viser ulikhet i samfunnet. Kjønn
klasse er slike tradisjonelle faktorer. Det er heller ikke det samme hvor i land
bor. Det gir ulike muligheter til utdanning og arbeid å bo i en storby eller å bo 
lita øy.

I tillegg har hvert enkelt individ sin livshistorie med sine sosiale og kunnsk
messige erfaringer. Alt innvirker på individers muligheter til å lære og utvikle 
Dette gjelder alle mennesker, uavhengig av språk og kulturbakgrunn, men m
faktorer slår ut sterkere i minoritetsgrupper på grunn av kulturelt krysspress.
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Morsmålsopplæring

4.1 INNLEDNING
Utvalget er i mandatet bedt om å

3a) «Vurdere dagens opplæringstilbud – i første rekke norsk- og mors
sopplæringen,...»b) «Definere hva som ligger i begrepet morsmål» o
«foreslå eventuelle endringer i opplæringens innhold og tilrettelegging 
sikte på å gi fremmedspråklige et bedre faglig utbytte av opplæringen.

Utvalgets flertall mener at definisjon av morsmål, som mandatets punkt 3b be
er en integrert del av det å vurdere dagens opplæringstilbud og å foreslå endr
opplæringens innhold og tilrettelegging. Spørsmålene om det skal være mor
sopplæring, hvor omfattende den eventuelt skal være og hvem som skal tilby
opplæring, reguleres av den forståelse som legges i begrepet. Begrunnels
morsmålsundervisning blir derfor like viktig som definisjonen selv.

Flertallet velger å gjøre drøftingen av behovet for morsmålsopplæring
begrunnelsen for denne til en del av den argumentasjonsrekken som fører fr
vår definisjon.

Utvalgets flertall konkluderte i "Det flerkulturelle samfunnet" i kapittel 2 med
at man vil legge «gruppepluralisme» til grunn for de vurderingene av dagens
læringstilbud og de forslag til endringer som utvalget kommer med. Valg av d
pluralismemodellen innebærer at morsmåls-undervisning anses som en mino
rettighet og inngår som komponent i målet om tospråklighet.

Utvalget vil i dette kapitlet drøfte en definisjon av morsmål og flertallet 
argumentere nærmere for hvordan man anser morsmålsundervisning som en
het knyttet både til minoritetene som en gruppe, som enkeltindivider og i forho
samfunnet som helhet. Et mindretall tar imidlertid ikke stilling til retten til opp
ring i morsmål. Utvalget vil videre drøfte funksjonell tospråklighet. Til slutt drøf
hvem som er en tospråklig minoritetselev og hvilken betegnelse elevgrupper
tospråklige minoritetselever bør ha.

Representanten fra Oslo kommuen mener at man i utgangspunktet bør
mellom en definisjon av hva som er morsmål, argumenter for å gi morsmålsu
visning og rettighetsspørsmål knyttet til morsmålsundervisning.

4.2 MORSMÅL

4.2.1 Hva er morsmål?

Det eksisterer en rekke ulike definisjoner av morsmål.
– I den «folkelige definisjonen» heter det at morsmål er det språket man tenke

på, drømmer på, teller på osv.
– Morsmålet kan defineres som det språket barnet lærer først.
– Hvis en velger å legge vekt på ferdighet eller kompetanse, vil en kunne

morsmålet er det språket en behersker best.
– Fra en funksjonssynsvinkel kunne en si at morsmål er det språket en bruker

mest, og
– fra en holdningssynsvinkel kunne en hevde at morsmål er det språket eniden-

tifiserer seg med.
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For de fleste majoritetselever vil alle disse definisjonene falle sammen og avg
det samme språket, majoritetsspråket: Morsmålet er både det språket en lære
behersker best, bruker mest og identifiserer seg med. For de fleste tospråklige
ritetselever vil det samme kunne være tilfelle. Det innebærer at de behersker 
minoritetsspråk som de også bruker mest og identifiserer seg med.

Det er likevel ikke alltid at en tospråklig minoritetselev lærer morsmålet/m
ritetsspråket først. Eleven kan være født i en tospråklig familie, der en av forel
snakker majoritetsspråket som førstespråk, eller det kan være adoptert av fo
som bare snakker majoritetsspråket. Dermed er det heller ikke sikkert at b
identifiserer seg ensidig med noen av språkene. Ingen av de kriteriene på mo
som er angitt ovenfor, er derfor absolutte. Derfor bør en fastslå at det er mulig
flere morsmål. Det innebærer dermed også at det er fullt mulig å identifisere se
lag like sterkt med flere språk, og fra en pluralismesynsvinkel kan en hevde at
til og med er ønskelig, det er et mål.

Om en bruker morsmålet / minoritetsspråket eller andrespråket / majoritetss
ket mest, vil dermed være avhengig av den totale livssituasjonen til barnet elle
sonen, både familiesituasjonen, bosituasjonen, skolesituasjonen og arbeidssi
nen til foreldrene. Om en kan morsmålet / minoritetsspråket best, vil også væ
avhengig av den totale livssituasjonen til barnet. For de fleste minoritetsbarn 
skolealder og tidlig skolealder vil dette likevel være tilfelle. Men om barnet 
fortsette å utvikle beherskelsen av morsmålet, vil være avhengig av om forel
og nærmiljøet gir aktiv støtte og stimulering, om barnet har jevnaldrende lekek
rater som hovedsakelig bruker minoritetsspråket og ikke minst om barnehag
skolen gir systematisk opplæring på morsmålet. Både jevnaldringsfaktore
undervisningsfaktoren kan i sin tur virke tilbake på graden av identifikasjon 
minoritetsspråket. Dersom assimileringspresset i samfunnet er sterkt, kan vil
identifikasjon med majoritetsspråket være sterk, selv om beherskelsen ikke 
svarende god.

4.2.2 Forslag til definisjoner

4.2.2.1 Morsmål

Et tospråklig minoritetsbarns morsmål er et språk som snakkes i barnets h
enten av begge foreldrene eller av den ene av foreldrene, i kommunikasjon me
net. Barnet kan derfor ha to morsmål.

4.2.2.2 Andrespråk og fremmedspråk

En minoritetspersons andrespråk er et språk som primært tilegnes gjennom d
kontakt med det samfunnet der språket tales, som oftest av majoriteten i sam
Sekundært læres andre-språket gjennom undervisning i skolen. Andrespråke
i utgangspunktet fordi det brukes i personens omgivelser og derfor er nødve
hverdagen. I skolen undervises andrespråket fordi det er nødvendig for at per
skal kunne kvalifisere seg for arbeids- og samfunnslivet i majoritetssamfunne

Et fremmedspråk læres primært gjennom undervisning med et bestemt f
for øye, for eksempel utdannelse eller yrke.

Skillet mellom andrespråket og fremmedspråket dreier seg altså om forh
mellom den som står i ferd med å lære språket og det samfunnet hvor språke
Hvis tilegnelsen foregår i kontakt med (deler av) språksamfunnet, slik at pers
også utenfor undervisningen mottar spåklige impulser og har anledning til å b
språket, er det tale om et andrespråk. Hvis eleven har forbindelse med språke
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og fremst gjennom undervisning, som har tilegnelsen av språket som formål, 
tale om et fremmedspråk.6

4.2.3 Morsmålsopplæring
I den faglige debatten nyttes det både politiske, pedagogiske, psykologiske, ø
miske og sosiale argumenter for betydningen av morsmålsopplæring. I et flerk
relt samfunn som anerkjenner at rettigheter kan knyttes til etniske grupper og
bare til enkeltindivider, blir som tidligere nevnt av utvalgets flertall, rett til opp
ring i og på eget morsmål en sentral rettighet.

Utvalgets flertall mener at dette hovedargumentet for undervisning i o
morsmål underbygges av en rekke andre argumenter (for en samlet argumen
se Hvenekilde 1994, for oversikter se også Baker 1989/90, Befring m.fl 1
Crawford 1989, Cummins 1984, Øzerk 1992, Skutnabb-Kangas 1981, Heen 
1989). Punktene nedenfor oppsummerer noen hovedargumenter.
– Hovedbegrunnelsen for å gi morsmålsopplæring for majoritetsbarn gjelder

for tospråklige minoritetsbarn. Det er like viktig at de tospråklige får utvik
morsmålet gjennom undervisning som det er for norske barn. I en minorite
tuasjon er det imidlertid noen tilleggsargumenter for å gi elevene morsmåls
læring. Argumentet om at minoritetsbarn ikke trenger opplæring på sitt m
mål, men derimot bør lære seg norsk fortest mulig, har liten vitenskapelig s
Forskning viser at alt det som begrunner at morsmål er skolens viktigste fa
overføres til betydningen av å gi egen morsmålsopplæring for tospråklige m
ritetsbarn og unge. Opplæring i morsmålet skal hjelpe barnet å vokse som
neske. Barnet skal utvikle intellektuelle ferdigheter, lære seg selv å kjenn
utvikle kommunikativ kompetanse. Opplæring i morsmålet skal gi identifi
sjon og kulturell tilhørighet (Hvenekilde 1994).

– Samfunnskapitalen i Norge styrkes ved at mange ulike språk beherskes a
dets borgere. Det er en kulturell ressurs for ethvert samfunn at dets innby
til sammen behersker flere språk på innfødt språkbrukernivå. Dette åpne
økonomiske muligheter for samfunnet, det skaper større muligheter for int
sjonal kontakt og det kan virke kulturelt berikende innad. Det bør dessuten
en forpliktelse å ta vare på den kompetansen et språk representerer. Et 
rende utviklingstrekk i vår økonomi har vært og vil forbli økt internasjonal in
grasjon. I denne sammenheng blir allsidig språkkunnskap et viktig næring
litisk aktivum. Opplæring på morsmålet gjør det mulig for språklige minorite
å bevare kontakten med den kulturen de stammer fra, noe som er beriken
den enkelte og nyttig for landet. Dette er i tråd med regjeringens langtids
gram 1994 – 1997, hvor det heter: s. 22 "Pluralisme – den flerdimensjonale
majoritetskulturen" i pkt 2.2, «Økt internasjonalt samarbeid og handel vil
bedre mulighet for fredelig samkvem, materiell velstand og vern om miljø

– Morsmålsopplæring har vært norsk politikk siden før 1980. Når utvalget
valgt «gruppepluralisme» som teorigrunnlag, er det også i anerkjennelse
denne gruppepluralisme har vært offisiell norsk politikk i mange år. Runds
vene F 90/80 og F 47/87 er det fundamentet morsmålsundervisningen b
på. Regjeringens innvandringspolitikk har som visjon et godt flerkulturelt s
funn hvor etniske grupper fortsatt skal kunne leve ut sin egenart. Som u
som skal se på opplæringstiltak særlig innen norsk og morsmål, vil vi un

6. Definisjonsforslagene når det gjelder morsmål, andrespråk og fremmedspråk bygger på H
men, A. & J. Normann Jørgensen: Tosprogede børn i Danmark. København: Hans Reitze
lag A/S 1993.
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streke at et valg av gruppepluralisme som mål og visjon får konsekvenser 
taksiden som blir annerledes enn om individpluralisme og undergrunnsp
lisme er målene. Tiltak kan analyseres opp mot virkningene de får etter m
len i kapitlet foran. Nå er gruppepluralisme den tankemodellen vi bygge
Den er en visjon og et langsiktig mål.

– I et flerkulturelt samfunn som anerkjenner at rettigheter kan knyttes til etn
grupper og ikke bare til enkeltindivider, blir rett til opplæring i og på eget språk
en sentral rettighet. Opplæring i og på morsmålet er en rett som enhver sp
gruppe bør ha, uansett størrelse og uansett status i en nasjonalstat. I langt
grammet 1994 – 1997 heter det s.267 at «regjeringen ser det som viktig a
vandrere gis mulighet til å beholde sin kulturelle identitet. På den måten ka
økte mangfoldet i opprinnelse, språk og levesett bli til berikelse for samfu
totalt sett ».

– Språk og identitet er uløselig knyttet til hverandre. Å utvikle positiv identitet er
viktig for barn og unge. I denne sammenhengen er det viktig for individet o
å kunne utvikle sin identitet i forhold til kulturen og språket i opprinnelses
det, og kunne beholde og videreutvikle sosiale og kulturelle forbindelser (S
nabb-Kangas 1980).

– Språk er ikke bare et kommunikasjonsmiddel i mellommenneskelige forho
bestemte sammenhenger og på visse nivåer er det også det viktigste red
for tanken. Evnen til å arbeide begrepsmessig med et kunnskapsstoff ka
kalle for kognitiv eller akademisk språkkompetanse. Denne kompetansen
ker språklig resonnerings- og problemløsningsevne, evne til dekontekstu
ring, evne til å se sammenhenger, evne til å utføre matematiske og logisk
rasjoner og metaspråklig innsikt. Disse evnene og disse ferdighetene ut
særlig gjennom skolegang. En godt utviklet kognitiv / akademisk språkkom
tanse er avgjørende for å mestre de fleste av skolens mange faglige krav,
fra mellomtrinnet av.

Oppøving og utvikling av språket som tankeverktøy er lettest å få til på ba
morsmål, fordi en her kan bygge på de muntlige språkferdighetene og på hve
begreper direkte knyttet til barnas egen erfaringsverden. Når begreper først e
og forstått på morsmålet, kan de legges til grunn for senere begrepslæring på
språket. For tospråklige minoritetsbarn gir dette to anbefalinger. Opplæring
andrespråk (norsk) skjer best og mest effektivt når barnet også får opplæring
morsmål. Slik sett øker morsmålsopplæring læringseffektiviteten i barneha
skole for språklige minoritetsbarn. Opplæring i andrespråket bør for det andre
samtidig med at eleven får morsmålsundervisning med et faglig innhold som
er relevant for deres skolegang i Norge (Özerk 1992). Mulighet til å forstå og bruke
begreper kan være den viktigste enkeltfaktor for skolemestring. Uten denne e
kan elevene etterhvert få vansker med å nyttiggjøre seg opplæring både i nor
andre fag. Opplæring på og i morsmålet er derfor av grunnleggende betydni
å fremme barns generelle språkutvikling og deres mulighet for optimal begre
vikling i en formativ livsfase.
– Personer som befinner seg i en tospråklig livssituasjon vil oppleve tospråklighet

som noe naturlig. Derfor er det viktig at de får videreutvikle de mulighet
denne livssituasjonen gir til å bli kompetente språkbrukere på begge språ
sine. For individene kan dette oppleves som en berikelse, og topråklighete
gi en kognitiv tilleggsgevinst fordi en kan se et samfunn utenfra samtidig 
en også kjenner det innenfra. For samfunnet kan dette som nevnt innebæ
kreativ kraft (Befring m.fl. 1993).

– Overfor flyktninger kommer ønske og mulighet for repatriering som et argu-
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ment. Siden muligheten for tilbakevending er satt opp som et politisk må
de flyktninger som tas mot i landet, er det viktig at barn og ungdom gis muli
til å vedlikeholde og bygge ut sin språkkompetanse med sikte på en frem
tilbakevending til hjemlandet.

Representanten fra Oslo kommune er enig i at det også er viktig å beherske
målet. I dagens situasjon er det imidlertid enda viktigere å understreke nødve
heten av norskkunnskaper og mulighetene til å tilegne seg kunnskaper, hold
og ferdigheter i barnehager og skoler. Denne representanten mener at en tos
overgangsmodell er det beste midlet til å oppnå dette. Dette innbærer at tosp
fagundervisning og morsmålsundervisning i grunnskolen trappes gradvis ned
gis til elevene behersker norsk så godt at de kan følge undervisningen på nor

Med utgangspunkt i repatrieringsperspektivet må morsmålundervisning
flyktninger vurderes spesielt i den enkelte kommune / fylkeskommune.

4.2.4 Oppsummering
Når en skal argumentere for morsmålsopplæring i barnehagen og skolen, 
utvalgets flertall at det er lett å tillegge situasjonsbestemte faktorer avgjørende
Dette krever eventuelt en grundig kartlegging av hver enkelt elevs subjektiv
objektive behov. Dersom en imidlertid går ut fra at morsmålsundervisning er e
tighet for enhver minoritet, uansett størrelse, blir de situasjonsbestemte argu
tene underordnede. Om en kan språket best eller bruker det mest for eksemp
skolestart, blir ikke det avgjørende argumentet. At dette prinsippet er allment
tatt viser et rådsdirektiv fra EU, der det heter:

«Medlemsstatene skal, (...) treffe nødvendige tiltak for å fremme unde
ning i morsmålet og hjemstatens kultur, samordnet med den vanlige u
visning, ...» Rådsdirektiv av 25, juli 1977, (77/486/EØF) artikkel 3.

Dersom man mener at eksistensen av flere språk innenfor Norges grenser rep
terer en kulturell kapital som også majoriteten har interesse av å ta vare på, 
ordnes også de situasjonsbestemte argumentene. Begge disse momenten
derfor mot funksjonell tospråklighet som overordnet og syntetiserende målse
slik M87 har. Argumentene samsvarer dessuten med gruppepluralisme som
ordnet styringsprinsipp.

Argumenter som gjelder morsmålsopplæring ensidig som pedagogisk red
for tankeutvikling og begrepsutvikling, representerer en overgangstenkning.
sådan kan den underbygge og støtte de andre argumentene. Men hvis den 
og brukes sjølstendig, kan den lett bli ensidig underordnet majoritetsspråke
målspråk: Når individets begrepsutvikling har nådd et visst nivå, med morsm
som redskap, og beherskelsen av majoritetsspråket dessuten er tilfredsstillen
morsmålsopplæringa etter denne argumentasjonsrekka opphøre. Ut fra peda
synsvinkel er begrepsutviklingsargumentet viktig. I familier der begge foreld
snakker minoritetsspråket, vil morsmålet / minoritetsspråket oftest være det sp
barnet både lærer først, behersker best, bruker mest og identifiserer seg me
minste i førskolealderen. Det er derfor en sterk følelsesmessig dimensjon kny
morsmålet som har å gjøre med opplevelsen av tilhørighet, gjenkjenning og ide
og som er helt avgjørende når det gjelder å skape motivasjon for å lære.

Dessuten vil barnet som oftest ha utviklet en muntlig kompetanse på mors
som er klart bedre både når det gjelder ordforråd og spontan begrepsforståe
den tilsvarende kompetansen på majoritetspråket, sjøl om denne tilsynelatend
høyde med jevnaldrende majoritetsspråksbrukere når det gjelder språkfor
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kommunikasjonsevne i hverdagsituasjoner. Denne muntlige språkbeherskels
morsmålet utgjør først og fremst en språklig modenhetsbasis for alfabetise
bestående av spontane begreper eller hverdagsbegreper, men dermed også e
lag for dannelse av systematisk strukturerte faglige begreper. Den muntlige 
målskompetansen betyr mye når det gjelder utviklingen av metaspråklig bevis
som er av avgjørende betydning for å «knekke lesekoden». Den kan dessuten
tes i all etterfølgende språklæring (Bjørkavåg 1990).

Med mindre den uformelle, muntlige kompetansen på majoritetsspråk
omtrent likeverdig med morsmålskompetansen, og dessuten omtrent på samm
som jevnaldrende og innfødte majoritetsspåkbrukere, vil tospråklige minor
elever ha et stort pedagogisk handikap, dersom alfabetisering og fagundervis
skolen skal skje på majoritetspråket. Dette vil påvirke de objektive betingel
både for å lære å lese og skrive og for å tilegne seg fagkunnskap, og erfari
eleven gjør under disse betingelsene vil i sin tur virke tilbake på de subjektive b
gelsene: interessen for fagene, viljen til anstrengelse, trua på at en kan lykkes
den indre motivasjonen.

Ut fra en instrumentelt-pedagogisk argumentasjonen er det ikke på noen
gitt at tospråklighet blir en samfunnsmessig og utdanningspolitisk målsettin
beste fall blir det en form for funksjonell tospråklighet som utilsiktet bivirknin
definert i lys av individpluralismen: Minoritetsspråket blir tålt som minoriteten
eget ansvar på deres eget område, men det blir ikke aktivt støttet i fellesinsti
nene. Dette innebærer et indirekte assimileringspress, som i verste fall kan s
sere at enspråklighet på majoritetsspråket er målet, mens topråklighet er hem
for individet og truende for samfunnet, i samsvar med undergrunnspluralisme

4.3 KONKLUSJON OM RETT TIL MORSM ÅL
Utvalgets flertall tilrår på denne bakgrunn at det gis lovfestet rett til morsmålso
læring for alle tospråklige minoritetsbarn i grunnskolen. Dette flertall understre
dessuten at dette forslaget er en logisk konsekvens av gruppepluralisme s
valgt som overordnet prinsipp i "Det flerkulturelle samfunnet" i kap. 2. Fordi antal-
let språkgrupper er stort og fordi noen språkgrupper ved enkelte skoler kan 
små, må det gis anledning til å søke dispensasjon. Kriteriene for dispensasjo
utredes nærmere. Flertallet ber om at dette forslag oversendes Opplæringslov
get nedsatt av KUF.

Et mindretall bestående av Lise Grette, Iracles Boumbouras og Stig Kling
vil bli involvert i den videre behandling i sine departementer, og vil av den gr
ikke ta stilling til spørsmålet om lovfestet rett til morsmålsopplæring for a
tospråklige minoritetsbarn i grunnskolen.

Et annet mindretall bestående av representanten for Oslo kommune, me
undervisningen av språklige minoriteter bør bygge på en tospråklig overgang
dell. Rett til morsmålsundervisning er et nasjonalt innvandringspolitisk spørs
mer enn et pedagogisk spørsmål. Representanten vil derfor ikke ta stilling til 
spørsmålet.

Særmerknader:

Greta Undersrud er enig i prinsippet om at man generelt bør legge til rette for m
målsundervisning for tospråklige minoritetsbarn i grunnskolen. Dette medlem
det imidlertid som unødvendig og lite hensiktsmessig å lovfeste en slik rett.

Flertallet mener at den rent faglige begrunnelsen for rett til morsmålsopplæ
er sterk. Rammebetingelsene for å innføre retten umiddelbart kan imidlertid 
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utilstrekkelige. I Norge har det vært lite systematisk utprøving og evaluerin
opplæringsmodeller, lærernes kompetanse er svak og det mangler læremid
utprøvde metoder. Likeledes er det vanskelig i dag å få oversikt over hvilke øk
miske konsekvenser en uavkortet rett vil kunne få. Det kan derfor være nødv
å foreta en gradvis iverksettelse av retten til morsmålsopplæring samtidig so
bygger ut og styrker de nødvendige rammebetingelsene.

Flertallet foreslår at dette kan gjøres ved å gjennomføre et bredt anlagt fo
der modeller, rammer og metoder for morsmålsopplæring står i sentrum. I M 
det imidlertid understreket at det er vanskelig å isolere morsmålsopplærin
tospråklig undervisning og opplæring i norsk som andrespråk. Videre er god m
målsopplæring avhengig av et velfungerende lærer- og foreldresamarbeid. Fo
bør derfor inkludere utprøving også på disse feltene. Flertallet mener derfor a
søket kan knyttes direkte til det nettverket utvalget foreslår etablert i "Nettverk- /
Knutepunktinstitusjoner" i kapittel 10, og nyttes som et modellforsøk for å gjø
nettverket operativt fra starten av. Forsøket er nærmere beskrevet i "Evaluering av
undervisningsmodeller" i kapittel 7.2.10.1.

Mens forsøket pågår og tilstrekkelige rammebetingelser bygges, er det vik
tospråklige minoritetselever som ikke berøres av forsøket, får et styrket opplæ
stilbud i morsmål, norsk som andrespråk og tospåklig undervisning. Utvalget
den forbindelse vise til de tiltak som er foreslått når det gjelder å styrke komp
sen hos lærere ("Lærerutdanning" i kap. 9), når det gjelder å rekruttere tospråkli
minoritetsstudenter til lærerutdanninga og når det gjelder å utdanne tosprå
lærerassistenter. Utvalget viser videre til forslaget om å utarbeide didaktiske 
dere for alle trinn i utdanningssystemet og forslaget om å utvikle tospråklige 
midler. Alt dette vil bidra til å styrke rammebetingelsene. Flertallet vil dessu
peke på at påleggene i Rundskriv F-101/89 må innskjerpes overfor kommu
slik at alle tospråklige minoritetsbarn kan få opplæring i morsmål og norsk 
andrespråk. I den sammenheng mener flertallet det kan være et særlig viktig 
middel å utarbeide en timefordelingsplan for morsmål som innarbeides i forbin
med grunnskolereformen GR'97.

4.4 FUNKSJONELL TOSPRÅKLIGHET OG TOSPR ÅKLIG UNDERVIS-
NING

4.4.1 Definisjoner

Når man skal definere tospråklighet, er det vanlig å skille mellom tre hovedtyp
fra hva som er hovedinteressen hos den som definerer.
1. Fagfolk innenfor noen områder er mest opptatt av tospråklige individer

deres definisjoner baserer seg derfor på personens kompetanse i språkene; altså
i hvilken grad du behersker begge språk. To klassiske definisjoner innen
denne tradisjonen viser hvor stor variasjon denne kategorien omfatter. En
nisjon som ekskluderer svært mange er f.eks. «native-like control of tw
more languages» (Bloomfield 1933: 56), mens MacNamara (1969) der
inkluderer nesten alle mennesker. Han inkluderer alle som kan forstå, sn
lese eller skrive to språk «even to a minimal degree» (S.st: 82).

2. Ofte finner en at tospråklighet defineres med utgangspunkt i holdning. Om indi-
videt oppfatter seg som tospråklig eller av andre blir akseptert som tospr
er personen per definisjon to-språklig.

3. I sosiologisk og sosiolingvistisk litteratur finner man oftere definisjoner s
baserer seg på i hvilken grad man bruker to språk. Disse definisjonene tar alts
utgangspunkt i språkets funksjon for det tospråklige individet og for tospråklig
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samfunn. Den klassiske definisjonen som baserer seg på bruk av språk er Wein-
reichs: «The practise of alternately using two languages will be called bilingu-
alism, and the persons involved, bilinguals» (Weinreich 1953:1). Enkelte defi
nisjoner forsøker i tillegg å kombinere disse tre ståstedene.

Valg av definisjon er altså helt avhengig av hva man har tenkt å bruke den til. 
Skutnabb-Kangas påpeker følgende: «Det är viktigt att notera att det inte 
någon för alla ändamål passande, allmänt godkänd definition av tvåspråki
(S.st:84). I en offentlig utredning (Haagensen 1985) defineres funksjonell tospråk-
lighet som ferdigheter i «å forstå, snakke, lese og skrive på to språk og leve i t
turer» (s.st:7).

Utvalget foreslår at følgende definisjon av funksjonell tospråklighet gjen
over benyttes: Funksjonell tospråklighet er ferdigheter i å forstå, snakke, les
skrive på to språk og leve i to kulturer.

4.4.2 Forståelse av funksjonell tospråklighet i grunnskolen
Grunnskolen skal bidra til at elevene blir tospråklige. M 87 angir funksjo
tospråklighet som mål for undervisningen, men det sikres ikke et minstetimetai og
på verken norsk som andrespråk eller morsmål. Tospråklighet blir i offisiell p
betraktet som et gode, men det følges ikke opp med lovhjemling av det som 
het.

I grunnskolen forsøkes i noen grad en tilrettelegging som innebærer at el
får norskundervisning i egen gruppe; tilrettelagt norskundervisning, morsmå
dervisning og støtteundervisning i andre skolefag. Denne støtteundervisning
noen steder både på morsmålet og norsk, andre steder bare på norsk. Bjø
(1990) viste i en undersøkelse i Osloskolen at timetallet varierer sterkt fra sko
skole i de to fagene, og ikke alle fikk undervisning i de to fagene i det hele tatt.
av de tospråklige minoritetsførsteklassingene fikk morsmålsundervisning og
25% fikk lese- og skriveopplæring først på morsmålet. Over halvparten av ele
fikk all undervisning i skolens fag bare på norsk. Bare 22% av elevene fikk et tilbu
i overenstemmelse med intensjonene i M 87. (Dette innebærer lese-og skriveo
ring først på morsmålet, norsk som andrespråksundervisning og fagundervisn
morsmålet).

I Stortingsmelding nr. 43 (88/89) står det at undervisningen skal tilrettele
gjennom «et bredt spekter av tilbud». Det anslås en bredde på tilbudene fra
integrering til tilbud tilpasset den enkelte elev». Norskopplæringen understr
som betydningsfull for likestilling i utdanning og arbeid. Men det pekes også p
det er viktig å bygge på og videreutvikle morsmålet «for å fremme aktiv tosprå
het».

Det står intet om hva departementet legger i betegnelsen aktiv tospråklighet og
hvordan dette kan fremmes gjennom skoleverket. Det står imidlertid at norsku
visningen skal være undervisning i norsk som andrespråk, noe som har en egen
metodikk og som krever egne timer. Om undervisning i morsmålet skal ha egn
timer slik at det blir undervisning i morsmålet, eller om det skal benyttes som re
skap for faglig tilegnelse i andre skolefag, altså undervisning på, står det ikke noe
om. Undervisning i morsmålet er imidlertid fastslått i M 87.

I videregående opplæring finner en tilrettelagt norskundervisning og støtt
dervisning pluss mulighet for å ta morsmål som privatist i B/C-språk. Det er
eller ingen undervisning i og på morsmål. Ny læreplan i norsk som andresprå
klar høsten 1994.
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Utvalget mener at målformuleringen i M 87 om funksjonell tospråklighet f
drer tospråklig tilrettelegging av læringsmiljøet.

Utvalget har definert funksjonell tospråklighet som ferdigheter i å for
snakke, lese og skrive på to språk og leve i to kulturer. Språkbeherskelsesniv
morsmålet bør presiseres nærmere ved at det fastsettes et minstetimetall, sli
norsk. Jo høyere timetall som fastsettes sammenlignet med norsk, jo mer likev
blir funksjonsfordelingen mellom språkene.

4.4.3 Tospråklig undervisning
Tospråklig undervisning er en felles betegnelse for en tilrettelegging av unde
ningen som i ulik grad benytter både majoritetsspråket og minoritetsspråk i sk
ammenheng. Gjennomføring av tospråklig undervisning forutsetter blant ann
viss størrelse på elevgruppa, at den er språkhomogen og ikke minst, at lære
kvalifiserte for slik undervisning.

Det eksisterer mange ulike tospråklige undervisningsmodeller (Befring m
1993, Se også vedlegg 3). Grovt kan man dele tilbudene inn i to kategorier.
– berikelsesmodeller – har som målsetting å bevare og videreutvikle to språk
– overgangsmodeller – har som målsetting at det ene språket (oftest majorit

språket) skal overta som redskap for faglig tilegnelse så fort som mulig

I disse sistnevnte modellene benyttes førstespråket i en overgangsfase ofte fo
innlæringen av andrespråket. Hvor stor plass morsmålet har i undervisningen 
tilbudene, kan variere svært. Både i klasser der litt  undervisning foregår på mors
målet (kanskje morsmålet bare benyttes der elevene har behov for forklaring
vanskelige ting), og i klasser der all undervisning foregår på morsmålet, kan m
snakke om tospråklig undervisning.

4.4.4 Tospråklig undervisning i Norge
Den tospråklige undervisningen som drives i Norge, må sies å representere
typer overgangsmodeller (se vedlegg 3). Klasser der nesten all undervisning foregår
på morsmålet i de første årene i grunnskolen eksisterer. Men de aller fleste e
går i klasser der all undervisning foregår på norsk, og de får tilbud om et par 
morsmålsundervisning i uka.

I modellene for tospråklig undervisning i Norge er målsettingen å lære ele
å benytte norsk så fort som mulig som redskapsspråk. Den tospråklige fagund
ningen må sies å være et overgangsfenomen, en kompensasjon for at eleve
kan benytte norsk på lik linje med ett-språklige norsktalende.

I overgangsmodellene ligger altså «mangel»-forståelsen av individet 
gruppa, og normalisering er målet. Det er her snakk om integrering i form av
malisering (individ- / begrenset pluralisme) (se kap.2.3)

Utvalgets flertall mener at dersom en fullverdig pluralismeforståelse skal l
til grunn for tiltakene, må modeller i forhold til kulturell og språklig berikelse v
deres. Man må da etablere tospråklig undervisning ut fra berikelsesmålsetting

Representanten fra Oslo kommune viser til sin merknad under "Konklusjon om
rett til morsmål" i kap. 4.3, og fastholder at undervisningen må organiseres ut fr
tospråklig overgangsmodell.



NOU 1995:12
Kapittel 4 Opplæring i et flerkulturelt Norge 55

hoved-
ratu-

råklig
g helt
g inn-
rem-

frem-
sk- og
tt til
re at
ten

es for-

 mino-
t fak-

rpla-
 over-

tenke

språk-

 elev
ino-
 vok-

und-
er en
denne
n.

råk-
med
.

et er
det til-
v på

det kan
vilket
 van-

sskap
et har
r det
4.5 TERMINOLOGI

4.5.1 Elevgruppene

Hvordan skal man benevne den gruppa barn / elever som denne utredningen 
sakelig er opptatt av? Følgende alternativer har vært i bruk i debatten og i litte
ren: Fremmedarbeiderbarn, innvandrerelev, fremmedspråklig elev, elev fra sp
minoritet og tospråklig elev. Ingen av disse betegnelsene er imidlertid gode o
dekkende. Fremmedarbeiderbarn dekker bare en del av innvandrergruppa, o
vandrerelev impliserer at barnet er innvandrer også om det er født i Norge. F
medspråklig elev impliserer at alle språk i Norge unntatt norsk og samisk, er 
medspråk, selv om de snakkes til daglig av innfødte norske statsborgere. Dan
svenskspråklige i Norge derimot, er ikke fremmedspråklige som utløser re
morsmåls- og ekstra norskopplæring i Norge. Tospråklig elev kan implise
tospråklig er noe man er av fødsel, noe som igjen kan innebære at tospråklighe
ikke behøver å dyrkes og at for eksempel morsmålet derfor ikke behøver å lær
melt.

Utvalget mener at det beste begrepet er: elev fra språklig minoritet, fordi dette
presiserer både at barnet har et annet morsmål enn norsk og at det tilhører en
ritet. Barnet er dermed i en livssituasjon der det er nødt til å snakke to språk, e
tum som peker i retning av definisjonen av funksjonell tospråklighet i Mønste
nen (M 87). Denne termen samsvarer dessuten bra med gruppepluralisme som
ordnet prinsipp, og med integrering som tilpasningsprosess. En kan imidlertid 
seg en variant av dette begrepet, nemlig tospråklig minoritetselev. Denne tar vare
på de samme hensynene, samtidig som den tospråklige livssituasjonen og to
lighetsmålet blir mer uttalt.

Utvalget foreslår at tospråklig minoritetselev brukes som betegnelse på en
som kommer fra en språklig minoritet i Norge. Tilsvarende brukes tospråklig m
ritetsbarn om en person i førskolealder og tospråklig minoritetsmedlem om en
sen person.

4.5.2 Definisjon av tospråklig minoritetselev
Hvem er så tospråklig minoritetselev etter dette? I Mønsterplanen (M 87) og i R
skriv F 47/87 er det sagt at fremmedspråklig elev (tospråklig minoritetselev) 
elev som har et annet morsmål enn norsk eller samisk. Utvalget foreslår at 
forståelsen av begrepet opprettholdes med justeringer i forhold til EØS-avtale

Utvalget foreslår følgende definisjon på tospråklig minoritetselev: En tosp
lig minoritetselev er en elev som kommer fra en språklig minoritet i Norge 
annet morsmål enn norsk eller samisk og som har norsk som sitt andrespråk

4.5.3 Hvordan bestemme elevens morsmål?
Definisjonen av morsmål forutsetter at minoritetsstatus og språklig tilhørigh
nøye sammenknyttet. Den forutsetter videre at et barn kan ha to morsmål når 
hører en tospråklig familie. I slike tilfeller må en spørre om eleven skal ha kra
opplæring i begge språkene, med mindre det ene språket er norsk. Ettersom 
være vanskelig å fastsette objektive og rettferdige kriterier for å bestemme h
av språkene som skal velges i slike tilfeller, og ettersom det kan være praktisk
skelig å få morsmålsopplæring på to språk, bør foreldrene og barnet i felle
gjøre dette valget, på basis av faglig veiledning. Også i de tilfellene der barn
et «muntlig morsmål» og et «skriftlig morsmål» må det treffes et valg. Igjen e
foreldrene som bør ha ansvaret, under veiledning.
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Adoptivbarns situasjon ligger utenfor dette utvalgets mandat, men utenla
adopterte barn kan av språklige og identitetsmessige årsaker ha behov for tos
undervisning som ordinært tilbys språklige minoriteter. Utvalget mener at de b
som etter særskilt pedagogisk vurdering har behov for morsmålsundervisning
undervisning på et annet språk enn adoptivforeldrenes) skal ha mulighet til å f

4.6 OVERSIKT OVER DEFINISJONER
1. Morsmål: Et tospråklig minoritetsbarns morsmål er et språk som snakkes i

nets hjem, enten av begge foreldrene eller av den ene av foreldrene, i ko
nikasjon med barnet. Barnet kan derfor ha to morsmål.

2. Andrespråk: En minoritetspersons andrespråk er et språk som primært tile
gjennom direkte kontakt med det samfunnet der språket tales, som ofte
majoriteten i samfunnet. Sekundært læres andrespråket gjennom underv
i skolen. Andrespråket læres i utgangspunktet fordi det brukes i perso
omgivelser og derfor er nødvendig i hverdagen. I skolen undervises andre
ket fordi det er nødvendig for at personen skal kunne kvalifisere seg for arb
og samfunnslivet i majoritetssamfunnet.

3. Fremmedspråk: Et fremmedspråk læres primært gjennom undervisning me
bestemt formål for øye, for eksempel utdannelse eller yrke.

4. Funksjonell tospråklighet: Utvalget foreslår at følgende definisjon av funksj
nell tospråklighet benyttes: Funksjonell tospråklighet er ferdigheter i å fo
snakke, lese og skrive på to språk og leve i to kulturer.

5. Tospråklig minoritetselev: er en elev som kommer fra en språklig minorite
Norge med et annet morsmål enn norsk eller samisk og som har norsk so
andrespråk.

Utvalget er kjent med at departementet nå vurderer om Norge er forpliktet til å
morsmålsopplæring etter EØS-avtalen. Etter rundskriv F-47/87 kommer elev
Danmark og Sverige ikke inn under ordningen med særskilt norskundervisnin
morsmålsundervisning. Om danskspråklige og svenskspråklige skal ha rett til 
målsopplæring eller ikke i norsk skole er ikke knyttet opp til definisjonen av
tospråklig minoritetselev, men er et politisk spørsmål.

4.7 OVERSIKT OVER TILTAK
– Utvalgets flertall tilrår at det gis lovfestet rett til morsmålsopplæring for a

to-språklige minoritetsbarn i grunnskolen. Dette forslaget oversendes til O
læringslovutvalget nedsatt av KUF.

– For å støtte iverksettelsen av retten til morsmålsopplæring tilrår utvalgets 
tall at det settes i gang et bredt anlagt forsøk, knyttet til det nettverket utv
foreslår etablert, med sikte på å utvikle rammebetingelsene i skolen.

Et mindretall bestående av Lise Grette, Iracles Boumbouras og Stig Klingste
bli involvert i den videre behandling i sine departementer, og vil av den grunn
ta stilling til spørsmålet om lovfestet rett til morsmålsopplæring for alle tospråk
minoritetsbarn i grunnskolen.

Et annet mindretall, representanten fra Oslo kommune, slutter seg ikke til a
gis lovfestet rett til morsmålsundervisning for alle tospråklige minoritetsbar
grunnskolen.

Dette mindretallet støtter tanken om at det settes i gang utrednings- og 
kningsarbeid innen feltet undervisning av tospråklige minoritetselever. Det bør
hentes informasjon om hvordan denne undervisningen faktisk organiseres og



NOU 1995:12
Kapittel 4 Opplæring i et flerkulturelt Norge 57

 skole-

ors-
 ser

e på
mebetingelsene for den, samt at denne informasjonen må spres til skoler og
eiere.

Særmerknad:

Greta Undersrud er enig i prinsippet om at man generelt bør legge til rette for m
målsundervisning for tospråklige minoritetsbarn i grunn-skolen. Dette medlem
det imidlertid som unødvendig og lite hensiktsmessig å lovfeste en slik rett.
– Utvalget foreslår at tospråklig minoritetselev brukes som offisiell betegnels

en elev som kommer fra en språklig minoritet i Norge.



Del II  
De ulike utdanningsnivåer
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5.1 UTFORDRINGER PÅ VEIEN TIL DET FLERKULTURELLE SAM-
FUNNET

Utvalget mener at grunnleggende norskopplæring er en hjørnestein blant tilt
for å fremme utviklingen mot et flerkulturelt / pluralistisk samfunn. Norskopp
ring for voksne har lenge vært et av de viktigste virkemidlene for å fremme like
ling på individ- og gruppenivå. Manglende språkferdigheter må ikke være en b
ere for konstruktiv kommunikasjon eller muligheten til å nytte ordinære opplær
stilbud. Erfaringene viser at innvandrere må beherske de kulturelle kodene
kunne delta på det rikskulturelle området. I tillegg til nyankomne flyktninger
innvandrere, har Norge en relativt stor innvandrerbefolkning som har fått ma
full eller ingen norskopplæring.

Norskopplæringsordningen blir ofte kritisert, og det er en vanlig oppfatnin
innvandrere i Norge kan for lite norsk. Manglende norskkunnskaper trekkes
ofte fram som forklaring på åpenbar diskriminering i arbeidslivet. En bedre no
opplæring vil øke innvandrernes muligheter til å få arbeid og ta utdanning; til 
økonomisk selvhjulpne. Stor geografisk spredning av nyankomne flyktninger 
skeliggjør etablering av differensierte opplæringstilbud.

5.2 NORSK MED SAMFUNNSKUNNSKAP FOR FREMMEDSPRÅKLI-
GE VOKSNE

Voksenopplæring for innvandrere og flyktninger omfatter flere tilbud. Ordnin
«norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne» er hjemlet i for
tene til voksenopplæringsloven. Ordningen ble satt i verk for at voksne innvan
og flyktninger lettere skulle lære norsk og komme inn i arbeidsliv og utdann
Opplæringstilbudet organiseres primært av kommunene og finansieres av ør
kede statstilskudd. Det er utarbeidet en rammeplan for opplæringen. I dag er d
ken rett eller plikt til opplæring. «Nivåbasert norskopplæring» foreslår en om
ging av ordningen med faste timerammer. (Se sammendrag av rapport om N
sert norskopplæring, vedlegg 9.)

5.2.1 Målgruppa
Opplæringen gjelder for voksne, dvs. fra fylte 16 år. Det er ingen øvre aldersgr
Disse gruppene omfattes pr. i dag av ordningen:
– personer med flyktningestatus
– personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
– innvandrere
– personer med midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse, 12 måneder
– EØS-borgere
– familiegjenforente til ovennevnte grupper

Personer med midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse og EØS-borgere e
grupper som omfattes av ordningen. Innvandrere og familiegjenforente til disse
utvidet timerammen fra 240 til 500 fra 1.01.94. Flyktninger, personer med 
holdstillatelse på humanitært grunnlag, personer med midlertidig oppholds
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arbeidstillatelse og familiegjenforente til disse gruppene kan få 500, pluss
timer, totalt 750 timer i norsk med samfunnskunnskap.

Det er uklart om ordningen omfatter de med svensk og dansk morsmål.
Disse gruppene omfattes ikke av ordningen:

– asylsøkere
– personer med samisk som morsmål
– turister
– personale ved ambassader og konsulat, NATO-ansatte og personer med

landsk arbeidsgiver for tidsbegrensede oppdrag i Norge

Målgruppa har ulik grad av medbrakt kompetanse. Personenes utdanningsba
varierer fra analfabeter uten skolegang til gjennomført høyere akademisk u
ning.

5.2.2 Mål for opplæringen
Formålsparagrafen i voksenopplæringsloven (§ 1) omfatter også norskopplær

«Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer mening
liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i 
gang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes v
orientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvsten
innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.»

I «Rammeplan for norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksn
det gitt følgende mål for undervisningen:

«Undervisningen i norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråk
voksne skal gi deltakerne ferdigheter og kunnskaper som kan bidra
styrke deres grunnlag for et meningsfylt, selvstendig og samfunnsaktiv
i Norge.(....) sikte mot å gi deltakerne kommunikativ kompetanse slik a
kan bruke språket, muntlig og skriftlig, i situasjoner og for de formål de
behov for i dagliglivet.» (s.5 i F-2923, KUF 1991)

5.2.3 Organisering av undervisningen
Kommunen har ansvaret for å sette i gang og tilrettelegge undervisningen. Ko
nen kan selv drive undervisningen eller overlate gjennomføringen til tilskudd
rettigede studieforbund eller andre godkjente undervisningsinstitusjoner. Kom
nen har også ansvar for undervisningen som blir gitt i sekundærfasen i statlige
tak.

I noen kommuner er det etablert et samarbeid mellom kursarrangører
arbeidsmarkedsetaten for å få til et tilnærmet heldagstilbud for deltakerne.

Personer som har fått oppholdstillatelse og fremdeles bor i statlige motta
norskopplæring i mottaket. Denne undervisningen inngår i 500/750-timers ku
Det er i dag noe ulik praksis med hensyn til organiseringen av denne underv
gen. Undervisningen gjennomføres noen steder i mottakene og andre steder 
blerte norskopplæringssentra i vertskommunen.

Deltakernes ulike bakgrunn gjenspeiler seg i organiseringen av undervisn
på skolenivå. På større undervisningssteder med mange deltakere, er nivå
mulig. På mindre steder blir nivådeling vanskelig fordi antallet deltakere blir
lavt.

Innholdet i norskopplæringen er omtalt i Rammeplan i norsk med samfu
kunnskap for fremmedspråklige voksne (F – 2923, 1991). Siden dette er en ra
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Det er relativt god dekning når det gjelder læremidler i norsk, men lite for a
fabeter. Samfunnskunnskapsdelen er dårlig dekket. Det er utarbeidet få edb-b
læremidler, både innen norsk og samfunnsorientering.

Når det gjelder lærernes kompetanse heter det i voksenopplæringslovens
departementet fastsetter så langt det er nødvendig særlige regler for kompeta
medarbeidere i voksenopplæring organisert etter loven. Det er til nå ikke fa
slike regler, men departementet gir i veiledningsheftet (F-2952) tilråding om h
kvalifikasjonskrav som bør benyttes. Lærerne tilsettes av den institusjonen ell
studieforbund som driver undervisningen.

5.2.4 Vurdering
Det er i dag ingen offentlig eksamen de tospråklige voksne må ta etter avslutte
Universitetet i Bergen har utarbeidet tester i norsk på grunn- og mellomniv
tospråklige voksne. Universitetet i Bergen har også laget en norsktest på h
nivå (Bergenstesten).

5.2.4.1 Test i norsk på grunnivå

måler kandidatens språkferdighet på elementærnivå. Testen på grunnivå e
ment å skulle være en offentlig test. Den er tenkt som et internt måleinstrumen
den enkelte kursarrangør kan bruke etter eget behov – som diagnostiserende
eller for å motivere deltakerne. Den sensureres lokalt ved hjelp av rettem
poengberegningsskjema som følger prøven.

5.2.4.2 Test på mellomnivå

er beregnet på tospråklige som har utviklet en språkkompetanse som ligger ov
mentærnivået, enten gjennom 500/750 timers opplæring eller på annen måte o
ønsker å få dokumentert sine kunnskaper. Testen arrangeres fire ganger årli
tidig for hele landet, og alle kandidater får de samme oppgavene. Testen om
prøving av skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk, og den rettes av sensorer
rettemal. Kandidatene får et testbevis med poengsum som gir dokumentas
deres norskkunnskaper. Testbevis utstedes av Folkeuniversitetet, som har de
nistrative ansvaret for testarrangeringen, og av Universitetet i Bergen som h
faglige ansvaret for testen.

5.2.4.3 Test på høyere nivå

er beregnet på tospråklige som har forholdsvis gode norskkunnskaper, me
blant annet trenger dokumentasjon av disse kunnskapene for opptak til h
utdanning eller for å utøve bestemte yrker. Testen arrangeres samtidig for he
det.

5.3 ANDRE TILBUD OM OPPLÆRING

5.3.1 Grunnskoleutdanning

Det er utarbeidet egen læreplan for grunnskoleopplæring av tospråklige voksn
2960, KUF 1992). Utgangspunktet er voksenopplæringslovens § 5. Målgrupp
normalt ha gjennomført 500/750 timers opplegget, men har ut over dette svæ
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bakgrunn. Midler til grunnskoleopplæring for voksne er lagt inn i rammeoverfø
gene til kommunene.

Grunnskoleutdanning tilrettelagt for 16-18-årige enslige, mindreårige flykt
ger, personer med opphold på humanitært grunnlag kan tilbys etter at ungdom
har fått bosetting i kommunen. Dette tilbudet gjelder de ungdommene som har
gelfull grunnskoleutdanning fra hjemlandet. Det kan søkes midler til dette fra
delen av budsjettet som er avsatt til fagundervisning. Departementet tar forb
om budsjettmessig dekning for å kunne fullfinansiere et slikt tilbud innenfor de 
mer som er avsatt til fagundervisning for enslige mindreårige.

5.3.2 Fagundervisning for 16-18-åringer
Fagundervisningen er hjemlet i § 24 i Lov om voksenopplæring og omfatter un
visning i matematikk og naturfag på grunnskolens og / eller den videregående
les område.

Organisering, tilrettelegging og refusjon for undervisningen følger de retni
linjer som er gitt i F-2952 «Norsk med samfunnskunnskap for fremmedsprå
voksne – Retningslinjer og informasjon» og gjeldende skriv om refusjonssat
Satsene for fagundervisning og hvilke grupper som omfattes av tilbudet er 
rundskriv F-123/93.

5.3.3 Arbeidsmarkedsetatens tilbud
Arbeidsmarkedsetaten har i flere kommuner samarbeid med kursarrangører s
norskopplæring. Det er satt i gang kurs der deltakerne veksler mellom prakti
teoretisk opplæring slik at deltakerne får et tilnærmet heldagstilbud. I disse op
gene kombineres ofte 1/2 dag norskopplæring med 1/2 dag arbeidstrening. 
stor variasjon i tilbudene som gis i de ulike kommunene.

Arbeidsmarkedsetatens erfaring er at mange innvandrere har så dårlige 
kunnskaper etter sluttført opplæring i norsk med samfunnskunnskap, at etaten
opplæringstilbud nærmest fungerer som kompensatorisk undervisning for a
vandrerne skal få utbytte av etatens kurstilbud. Opplæringen fungerer derme
«påbyggingskurs» for å heve innvandrernes generelle språkkompetanse for a
markedet.

5.4 UTFORDRINGER
Utvalget vil først påpeke at det allerede foreligger utredninger som omhandle
blemer og utfordringer når det gjelder undervisning av voksne tospråklige i n
med samfunnskunnskap. Utvalget peker spesielt på:
– «Handlingsplan for bedre bruk av innvandrernes kompetanse». Kommuna

arbeidsdepartementet, april 1993.
– «Nivåbasert norskopplæring. Tilrettelegging av og utgifter ved å gi fremm

språklige voksne norskopplæring til et fastsatt og målbart nivå». KUF, sep
ber 1994.

– «Rapport fra arbeidsgruppe til oppfølging av protokoll mellom staten og KS
1989».

Utvalget mener at hovedutfordringene når det gjelder den grunnleggende opp
gen som gis til voksne innvandrere og flyktninger, knytter seg til:
– Målsettingen for opplæringen er for vag til å kunne fungere som motiveri

og evalueringsgrunnlag.
– Rett og plikt til opplæring.
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– Manglende differensiering av opplæringstilbudet i forhold til målgruppas sv
ulike behov.

– Samfunnskunnskap.
– For store variasjoner når det gjelder kvalitet og bruk av heldagstilbud.
– Varierende lærerkompetanse.

Utvalget mener dessuten at de ulike styringsmidlene som er nevnt i St. meld. 
(1991-92) Om organisering og styring i utdanningssektoren, må vurderes i forhold
til å møte utfordringene. Meldingen setter opp følgende styringsinstrumente
nasjonalt nivå (s. 23-29):
– Lover og forskrifter
– Læreplaner; verdier, normer og krav som er uttrykt i disse
– Evaluering og tilbakerapportering
– Skoleledelse og skolelederopplæring
– Sentralstyrt forsøks- og utviklingsarbeid, grunnutdanning og etterutdannin

lærere
– Økonomi.

Utvalget mener at dette er virkemidler som på ulike måter kan bidra til å sikre
liteten på den opplæringen som gis.

5.4.1 Målsetting
Utvalget mener at målet for norskopplæringen slik det fremkommer i rammepl
for norsk med samfunnsfag, er for generelt. Mangel på klar målformulering i 
av hva deltakerne kan forvente at de skal oppnå, kan føre til lav motivasjon for
læringen. Dette gjør det også vanskelig å vurdere resultatene. Utvalget men
bør lages mål i form av klare krav til hva deltakerne bør beherske når kurset er
nomført.

Utvalget har drøftet hvorvidt det bør være samme ferdighetskrav for hele
gruppa, eller om målene bør settes i forhold til ulike deltakergruppers forutsetn
og behov. Utvalget mener at dersom man ønsker reell likestilling, må alle se
stand til å kunne delta både i felleskulturen og i minoritetskulturen. Som tidli
nevnt er det viktig at manglende språkferdigheter ikke blir en barriere mot det

Målsettingen for undervisningen er drøftet av nivåprosjektet. En omleggin
opplæringen til et målbart ferdighetsnivå vil gi en klar målsetting for undervis
gen og gi deltakerne en standardisert norskspråklig kompetanse.

Utvalget har drøftet prosjektrapporten «Nivåbasert norskopplæring».

Utvalget slutter seg til nivåprosjektets konklusjon om at det skal settes samm
for alle.

Utvalget mener dette på sikt vil være et samfunnsøkonomisk besparende tiltak
det råder for stor usikkerhet vedrørende omkostningene av gjennomføringen
utvalget vil foreslå tiltaket iverksatt umiddelbart. Utvalget vil derfor anbefale a
enkelte kostnadselementene utredes nærmere. Eventuelt kan ordningen in
som en prøveordning i ett eller et par fylker for å få erfaring.

Utvalget mener at alle som har oppholdstillatelse og har behov for økte s
ferdigheter må tas med som målgruppe i vurderingen av prøveordninger.
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5.4.2 Rett og plikt til norskopplæring
Utvalget viser til «Rapport fra arbeidsgruppe til oppfølging av protokoll mell
staten og KS» fra 1989 hvor problematikken rundt rett og plikt er gjennomgått
drøftet. Rapporten konkluderer med at det er juridisk vanskelig å innføre en sæ
ning med opplæringsplikt for fremmedspråklige voksne. Det vises i denne sam
heng til vedlegg 6 som er et utdrag av rapporten.

De store innvandrerkommunene har etablerte undervisningssteder, og t
met alle småkommuner som bosetter flyktninger gjennomfører norskopplæ
ofte noe ad hoc-preget. Ordningen fungerer nærmest som en rettighet, og 
dingsdirektoratet har for eksempel i sin bosettingsplan i en årrekke stilt krav o
fredsstillende norskopplæringstilbud til aktuelle bosettingskommuner for flykt
ger. I 1994 ble dette kravet fraveket.

Både Danmark og Sverige har hatt egne lover for undervisning av voksne
vandrere siden 1986.

Det å gjøre opplæringen til en rettighet vil også bidra til å heve ordning
generelle status. Utvalgets vurdering er med andre ord på linje med arbeidsgr

«Ved innføring av en lovhjemlet rett til opplæring må det tas stilling til o
retten skal knyttes til en fastsatt timeramme, eller om den skal gis til et 
satt nivå.

Gruppa mener at en rett innenfor en timeramme kan være det enk
å forholde seg til, men den vil kunne ramme de svakeste, og vil dermed
sikre at de får den nødvendige opplæringen. For at en lov skal få den
ningen en mener den bør ha, må retten til opplæringen gis opp til et fa
nivå. Dette vil gi alle reell mulighet til å få opplæring som kan sette de
stand til å delta i de tilbud og aktiviteter som er åpne for alle grupper i s
funnet.»

(Rapport fra arbeidsgruppe til oppfølging av protokoll mellom stat
og Kommunenes Sentralforbund for 1989, s. 35 og 36. Se vedlegg 6).

Arbeidsgruppa har i sin drøfting knyttet rettighetsspørsmålet til nivåbasert op
ring for voksne tospråklige.

Utvalget tilrår derfor at departementet i forbindelse med vurderingen av inn
ring av nivåbasert opplæring også vurderer om det skal være lovhjemlet re
norskopplæring.

Utvalget mener at man i forbindelse med vurderingen av å innføre en re
norskopplæring også må vurdere hvordan man kan understreke den enkelte
til å møte til undervisningen.

5.4.3 Differensierte opplæringstiltak
For at undervisningen skal gi best mulige resultater, mener utvalget at den m
passes den enkelte deltaker. Utvalget viser til den generelle læreplanens om
tilpasset opplæring. Jo mer sammensatt en klasse er, jo vanskeligere er det å 
undervisningen. Utvalget mener at det må gis differensierte undervisningstilbu
at ressursene som gis til denne undervisningen må muliggjøre både organis
og pedagogisk differensiering. Det er også viktig med en diagnostisering av 
kerne for å kunne lage et best mulig tilpasset undervisningsopplegg. I «nye og
innvandrerkommuner kan deltakerantallet være for lite til å tilby et organisato
differensiert undervisnings-opplegg, og deltakerne får derfor et redusert tilbud

Utvalget anbefaler at KAD og KUF i samarbeid ser nærmere på om det 
reell målkonflikt mellom mulighetene for god norskopplæring og utstrakt spred
ved bosetting av nyankomne flyktninger.
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Utvalget vil understreke viktigheten av praktisk bruk av språket utenfor kla
rommet. Det er utvalgets inntrykk at mange innvandrere har for lite sosial om
med nordmenn til at de får praktisert språket på en tilfredsstillende måte i op
ringsperioden.

I flere kommuner er det som nevnt innledet et samarbeid med Arbeidsmar
etaten for å etablere et heldagstilbud i tilknytning til språkopplæringen. Det er i
lertid behov for avklaring med hensyn til praktisering av retningslinjer og ansv
forhold mellom arbeidsmarkedsetat og kommune / kursarrangør. Utvalget vil f
heve at målgruppas behov på dette området også er sammensatt.

Utvalget tilrår at ordningen med heldagstilbud videreutvikles og foreslår
KAD / KUF setter ned ei gruppe til å utvikle kombinasjonsløsninger med held
tilbud i tilknytning til språkopplæringen.

Kvinnene i enkelte innvandrergrupper har fått mangelfull eller ingen språko
læring. Mange av disse har liten skolebakgrunn fra hjemlandet og noen av in
drerkvinnene i Norge er analfabeter. Undervisningsopplegget har tradisjonel
vært spesielt tilrettelagt for å motivere disse gruppene, selv om mange tilnærm
måter har vært forsøkt; bl.a gjennom oppsøkende virksomhet. Utvalget mener
bør settes inn særskilte tiltak for de svakeste gruppene. Undervisningen bør 
innenfor kulturelt akseptable rammer for innvandrerfamilien, om nødvendig på
skilte undervisningssteder og eventuelt med kvinnelige lærere. Utvalget er ori
om et interessant forsøk i Oslo hvor alfabetisering av foreldre inngår som et 
(Sunil Loona, 1994). Forsøket er ikke avsluttet, og det er for tidlig å trekke s
konklusjoner.

Nivåprosjektet har sett særskilt på alfabetiseringsundervisningen gen
(Nivåbasert norskopplæring s.42). Utvalget støtter prosjektets anbefalinger 
sette samme mål for alle, også for analfabeter. Utvalget viser til det som tidlige
sagt om nivåbasert opplæring og iverksettelsen av dette.

Utvalget vil også understreke at heller ikke analfabetene er noen hom
gruppe og at de også har et stort behov for differensierte tilbud.

Utvalget har også diskutert metodikkspørsmål vedrørende tospråklige vo
på ulike nivåer. Det er behov for å prøve ut nye undervisningsmetoder.

Utvalget tilrår at metodikkspørsmål for tospråklige voksne tas inn i arbe
med den didaktiske håndboka som foreslås laget. (Se 9.4.1)

5.4.4 Samfunnskunnskapsopplæring
Samfunnskunnskapsdelen i den grunnleggende norskopplæringen har etter
gets oppfatning fått en stemoderlig behandling så lenge ordningen har eks
Pedagogisk sett er det komplisert å formidle innfløkte emner om et samme
samfunn til en elevgruppe som har et svært begrenset ordforråd i det språket
masjonen blir gitt på. Språkopplæring vil selvsagt berøre samfunnsmessige e
men ikke på en slik måte at deltakerne får en god og systematisk innføring i
funnskunnskap om et ukjent lands historie, kultur, styresett, klima osv.

Utvalget mener samfunnsorienteringen bør startes så tidlig som mulig 
ankomst til landet og i forbindelse med den grunnleggende norskopplæringen
er derfor viktig å formidle dette på et språk som deltakerne forstår.

Utvalget tilrår at samfunnsorientering gis på morsmålet i forbindelse med 
grunnleggende norskopplæringen. Det må utredes hvordan dette praktisk kan
nomføres.

En praktisk måte å ordne dette på kan være et reiselærersystem. Reisel
bør formidle et «fellespensum» slik at alle får samme informasjon om det no
samfunnet. Informasjonen som gis må standardiseres, gjerne i samarbeid
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representanter for målgruppene. Som et strakstiltak i påvente av et eventuelt
lærersystem, har utvalget også drøftet bruken av audiovisuelle og andre te
hjelpemidler som lydkassetter, video m.m.

5.4.5 Kvalitetssikring for øvrig
Som nevnt i innledningen til dette kapitlet bidrar de ulike styringsmidlene til å s
kvaliteten på undervisningen som gis. Utvalget vil derfor kort gå gjennom de 
styringsmidlene.

5.4.5.1 Kompetansekrav

Utvalget mener at kompetansekrav til lærerne bør vurderes lovfestet som for l
i andre skoleslag. Dette vil dels bidra til å sikre en tilfredsstillende kvalitet på un
visningen, og normalisere denne type undervisning. Utvalget tror at dette vil h
opplæringens generelle status.

Utvalget tilrår at lovfesting av krav til kompetanse for lærere som undervis
«norsk med samfunnskunnskap / nivåbasert norskopplæring for fremmedspr
voksne» vurderes av Opplæringslovutvalget.

5.4.5.2 Læreplaner

Utvalget forutsetter at læreplanen revideres slik at den kan virke styrende f
nivåbasert vurdering av elevene. Dette innebærer for eksempel at læreplan
redegjøre for ulike løp fram til samme nivå. Planen må omfatte både norsk og
funnskunnskap og ha et flerkulturelt perspektiv.

5.4.5.3 Evaluering og tilbakerapportering

Utvalget vil først peke på at en opplæring fram til et gitt nivå vil gi mulighet for
helt annen vurdering av deltakerne enn det dagens ordning gir.

Utvalget tilrår at den grunnleggende opplæring av innvandrere og flyktnin
inngår som en del av det nasjonale vurderings-systemet.

Dette gjelder blant annet:
– Statistiske opplysninger om deltakergruppa og organisering av undervisn
– Utvikling av diagnostiske tester (læringsutbytte)
– Områdevurdering i forhold til organisering av undervisningen og opplærin

metoder.

5.4.5.4 Lederopplæring, utviklingsarbeid og lærerkompetanse

Utvalget mener at styrking av lærerkompetansen er minst like viktig når det gj
voksenopplæring som når det gjelder undervisning av barn.

Utvalget mener at lærere må gis etterutdanning i voksenpedagogikk / m
sjonspedagogikk og spesielt i å undervise analfabeter. Dette bør være et stat
satsområde og innarbeides i KUFs planleggingsrundskriv F-30.

5.4.5.5 Økonomi

Som et ledd i kvalitetssikringen har utvalget drøftet øremerking kontra ramme
eling av ressurser til denne opplæringen. Utvalget mener at dette ikke kan ses
fra andre kvalitetssikringsmidler. Dersom innvandrere og flyktninger får en lov
tet rett til opplæring fram til et gitt nivå, vil dette samtidig innebære en plikt for
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offentlige til å gi denne undervisningen. Vurderingen av elevene kombinert me
tilbakerapportering om hvor mange timers undervisning eleven har mottatt 
hvor lang tid, vil etter utvalgets mening kunne være en alternativ form for kvali
sikring.

Utvalget tilrår at som en overgangsordning, bør tilskudd ytes øremerket 
man får høstet erfaring med nivåbasert opplæring og får erfaringstall for hvor
tid gjennomsnittsdeltakeren bruker.

5.5 ANDRE TILBUD
– Utvalget mener at fagundervisning for 16-18 åringer med oppholdstillat

etter Reform'94 er et ansvar for videregående opplæring. Jf. "Videregående
opplæring" i kap. 6

– Arbeidsmarkedsetatens norskopplæring for tospråklige voksne fungerer h
sakelig som yrkesrettet språkopplæring slik det er ment. På grunn av ge
svake norskkunnskaper hos mange arbeidssøkende innvandrere, funger
tens opplæring også som generell kompensatorisk opplæring for tidligere 
gelfull språkopplæring.
Ved innføring av nivåbasert norskopplæring for alle, mener utvalget at arb
markedsetaten vil få en økonomisk gevinst ved at effekten av Arbeidsmar
etatens tiltak blir større. Utvalget mener at innføring av nivåbasert opplær
norsk delvis bør kunne bli økonomisk dekket ved slike gevinster.

– Utvalget understreker kommunens ansvar for å gi voksne tospråklige grun
leopplæring. For at deltakerne skal ha fullt utbytte av grunnskoleopplærin
mener utvalget at ordningen med gjennomført grunnleggende norskopplæ
før man begynner på grunnskoleopplæring, bør videreføres.

– Gjennomføringen av Reform'94 ser ut til å ha redusert mulighetene for tos
lige til å ta videregående opplæring som voksne. Utvalget vil understrek
gruppa voksne tospråklige har hatt og har et stort behov for ordninger ti
rende den gamle voksengymnasordningen.

Utvalget ber departementet vurdere om mulighetene for å ta videregående o
ring som voksne skal bygges ut eller gjenopprettes i sentrale deler av landet. 
get vil understreke at gruppa voksne tospråklige har hatt og har et stort beh
tilbud på videregående skoles nivå. (Se "Søkere over rettighetsalder" i kap 6.3.1.3)

5.6 FORSKNINGS- OG UTREDNINGS-ARBEID
Utvalget mener at i tillegg til det som er nevnt under vurdering, bør det arbe
videre med følgende problemstillinger:
– Revisjon av læreplan
– Utredning / drøfting av språkkrav i arbeidslivet
– Forholdet mellom spredt bosetting og muligheten for tilpasset opplæring
– Utvikling av fellespensum i samfunnskunnskap.

5.7 UTVALGETS PRIORITERINGER AV TILTAK
– Utvalget tilrår nivåbasert norskopplæring for alle og anbefaler at departem

tet utreder videre hvordan ordningen kan settes i verk, herunder om det
være lovhjemlet rett til norskopplæring.

– Utvalget tilrår at samfunnskunnskapsundervisning gis på morsmålet. De
utredes hvordan dette praktisk kan gjennomføres.

– Utvalget tilrår at kommunene / fylkeskommunene i sine planer for voksen
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– Utvalget tilrår at ordningen med heldagstilbud videreutvikles, og foreslå
KAD og KUF setter ned en gruppe til å utvikle kombinasjonsløsninger med
dagstilbud i tilknytning til norskopplæringen.

– Utvalget tilrår at lovfestet krav til lærerkompetanse for lærere som underv
i «norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne / nivåbaser
læring», vurderes av Opplæringslovutvalget.
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Videregående opplæring

6.1 VIDEREG ÅENDE OPPLÆRING I ET FLERKULTURELT SAM-
FUNN

Med Reform'94 får ungdom som har fullført 9-årig grunnskole eller tilsvarende
til treårig videregående opplæring. (Lov om videregående opplæring §§ 7 o
Reformen setter en ny standard for normalt utdanningsnivå, og utvalget men
er viktig at alle, uavhengig av bosted, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, etnis
hørighet, alder eller funksjonsdyktighet, får mulighet til å skaffe seg den komp
sen som ligger i denne nivåhevningen (jf. St. meld. nr 33 1991-92 Om visse sider
ved videregående opplæring s. 24).

I forhold til et flerkulturelt samfunn, mener utvalget at dette er en av de vikti
utfordringene. Utdanning er nøkkelen både til videre utdanning og arbeid. De
minoritetsgrupper og enkeltindivider skal kunne bli reelt likestilte i det norske s
funnet, er det etter utvalgets mening særdeles viktig at tospråklig minoritetsun
både formelt og reelt har tilgang til videregående opplæring.

I et flerkulturelt samfunn må institusjonene tilpasses og gjenspeile det kultu
og språklige mangfoldet. Det vil si at læringsmiljøet i vid forstand tilpasses de 
ene skolen faktisk har eller skulle ha hatt.

I forbindelse med reformen fremheves internasjonalisering både som et v
utviklingstrekk de siste 15-20 år, og som et viktig trekk i tida framover. Vid
påpekes det at behovet for å ta vare på, styrke og videreutvikle nasjonal og 
egenart og kultur, synes å stige i takt med internasjonaliseringen. Utvalget me
begge disse perspektivene understreker behovet for en flerkulturell skole og d
behovet for å utnytte de muligheter som ligger i tospråklige minoritetselevers s
og kulturkompetanse.

Når ungdom søker videregående opplæring, møter de en situasjon der 
gjøre valg som kan få avgjørende betydning for deres videre livsløp. Målrettet
av studieretning betinger innsikt i opplæringens oppbygging og innhold 
arbeidslivet. I flere minoritetsgrupper er denne kunnskapen mindre enn det s
ønskelig i forhold til de valg som skal gjøres.

6.2 SITUASJONSBESKRIVELSE
Reform'94 er ny. Det er derfor vanskelig å trekke konklusjoner om hvordan sko
og lærlingebedriftene har endret seg i forhold til reformens mål og prinsipper
er heller ikke mulig å si noe spesielt om inntak og gjennomføring for de tosprå
minoritetselevene.

Utvalget vil imidlertid kort beskrive enkelte forhold som man mener er av s
siell betydning for de tospråklige minoritetselevene.

6.2.1 Målgruppa
De språklige minoritetselevene som er aktuelle i forhold til videregående op
ring, utgjør på mange måter en meget uensartet gruppe og kan beskrives p
måter.
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I henhold til § 7 i lov om videregående opplæring må søkere for å blir tat
til videregående opplæring normalt ha gjennomgått 9-årig grunnskole eller ti
rende. Tospråklige minoritetssøkere omtales ikke spesielt.

«Ungdom som fyller kravene i § 7 første ledd har etter søknad rett til 3
heltids videregående opplæring. Retten må i sin helhet normalt tas ut 
4 år etter fullført grunnskole. Når opplæringen helt eller delvis gis i lære
drift i henhold til fagopplæringsloven, må retten normalt tas ut innen 5 
(§ 8 første ledd)

I inntaksforskriften (Rundskriv F-111/93) fremheves det at bestemmelser som
lig gjelder fremmedspråklige søkere finnes på følgende steder:
– § 3-1 pkt.b: vilkår for inntak til grunnkurs er vitnemål / bekreftelse på at søk

har «gjennomgått utdanning tilsvarende 9-årig grunnskole og har tilstrek
kunnskaper i norsk til å ha utbytte av undervisningen» Videregående avd
i KUF har meddelt at kravet til norskkunnskaper for elever med rett skal 
høre og vil bli endret i nytt rundskriv.

– § 5-6 annet ledd – individuell vurdering av søkere uten sammenlignbart k
tergrunnlag: «Søker som ikke har sammenlignbart karaktergrunnlag til 
vurdert etter denne eller øvrige bestemmelser i "Voksenopplæring" i kap. 5, skal
vurderes individuelt».

Utvalget vil påpeke at loven omtaler retten til videregående opplæring, og at 
ikke må forveksles med inntak til de ulike kursene.

Ut fra fremmedrettslig status kommer følgende grupper inn under rette
videregående opplæring:
– Personer som har status som flyktning
– Personer med opphold på humanitært grunnlag
– Personer med midlertidig beskyttelse (MB 12)
– Innvandrere med gyldig oppholds- / arbeidstillatelse
– Familiegjenforente med ovennevnte grupper
– Ungdom med foresatte fra land som omfattes av EØS-avtalen.

Følgende grupper vil ikke komme i betraktning for opplæring:
– Asylsøkere
– Turister.

Ut fra lovens krav om at søkere normalt må ha gjennomgått 9-årig grunnskole
tilsvarende, har følgende ungdom ikke rett til videregående opplæring:
– søkere som mangler norsk grunnskole eller tilsvarende
– 16-18 årige asylsøkere fordi de ikke har avklart oppholdsstatus.

Søkere som ikke kan dokumentere tilsvarende norsk grunnskole fra hjemland
i en gråsone i forhold til rett / ikke rett.

Ungdom uten rett må konkurrere med andre søkere uten rett (Jf. inntak
skriftens § 1-2).

I inntaksforskriften brukes betegnelsen «Fremmedspråklig elev» uten at d
defineres / avgrenses nærmere enn det som fremkommer i §§ 3-1 og 5-6 (se
for).

Stortinget har for 1994 bevilget midler til tilskudd til ekstra språkopplæring
fremmedspråklige elever i videregående skoler. I rundskriv F-38/94 heter d
disse bevilgningene skal gjelde fremmedspråklige som har liten eller ingen op
ring i norsk grunnskole. Personer som ikke omfattes av tilskuddsordningen er
– personer som har hatt slik opplæring i grunnskolen i 3 år eller mer
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– personer som er født i Norge
– personer som har oppholdt seg i landet i 10 år eller mer etter fylte 16 år.

Heller ikke i dette rundskrivet er det gitt en nærmere definisjon av «fremmeds
lig elev».

6.2.2 Organisering
Generelt har videregående opplæring svakere tradisjoner og lavere kompeta
tilpasset opplæring enn grunnskolen. Dette forsterkes ytterligere ved at vide
ende opplæring har mange ulike studieretninger og stor faglig bredde. Eleven
deler seg på mange fagområder.

Undervisningstilbudet til tospråklige minoritetselever som trenger mer tilre
legging enn den man normalt har fått til innenfor klassens ramme, er til nå or
sert på ulike måter. De viktigste er:
1. Elevene er integrert i ordinære klasser, og får støttetimer i norsk og dels 

sentrale fag. Dette skjer som regel i egne grupper, men to-lærersystem i ut
timer forekommer.

2. Elevene går i innføringskurs. Fagkretsen består av norsk og samfunnsfag,
matikk, naturfag og engelsk og eventuelle yrkesrettede fag eller valgfag. T
det er ment som et forberedende år før inntak til grunnkurs i videregående
læring.

3. Elevene går i egne grunnkursklasser for tospråklige elever, og undervisn
er tilrettelagt ut fra elevgruppens behov (for eksempel er norskopplæri
integrert i alle fag og sentrale fag er styrket). Modellen gir rom for å bruke
til problemer som er spesifikke for elevene enten de er av språklig, faglig,
turell eller annen art. Første året går elevene i egne klasser i alle fag. Andr
kan de enten gå over til ordinære VK-klasser eller kun være integrert i st
retningsfagene. Da har de økt timetall i norsk, engelsk og er fritatt for reli
og enten geografi eller moderne historie.

4. Elevene går i egne klasser for tospråklige, og får sitt grunnkurstilbud la
over 2 år. Modellen er for øvrig langt på vei lik 3, men lærere og elever har
tid til rådighet til styrking av fag og annet.

5. Påbyggingskurs over ett eller to år som fører fram til studiekompetanse. (u
visning i 5 fag, norsk, matematikk, naturfag, engelsk, og enten geografi 
historie) for voksne elever over 25 år.

I henhold til rundskriv F-38/94 gis det tilleggsressurs til ekstra språkopplæ
Flere av modellene som er nevnt ovenfor, er ikke tenkt dekket av tilleggsressu

Med Reform'94 blir modulstrukturering gjennomført i alle fag. Dette er synlig
gjort i de nye læreplanene. Hver enkelt modul gir delkompetanse og danner g
lag for videre utbygging til ønsket nivå i det tempo som innenfor gitte rammer,
ser for eleven. Utfordringen ligger i organiseringen. De nye metodiske veiledin
omtaler i varierende grad spørsmål om organisering og tilrettelegging for tos
lige elever. Det vil komme en metodisk veiledning som behandler migrasjonsp
gogikk og norsk som andrespråk.

6.2.3 Oppfølgingstjenesten
Oppfølgingstjenesten retter seg mot ungdommer som omfattes av den lovfe
retten til videregående opplæring, og som av ulike årsaker er uten opplæring
arbeid. Elever som har rett til videregående opplæring, og som slutter i løpet 
videregående opplæring, vil komme inn under oppfølgingstjenesten (OT).
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Et særtrekk ved OT er at den i seg selv ikke rår over tiltak. Den er en formid-
lings- og koordineringsinstans som «skal sikre tverretatlig samarbeid mellom 
munale, fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for målgruppe
4 i Forskrift om fylkeskommunal oppfølgingstjeneste). Tiltak «skal primært ta s
på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse in
videregående opplæring». (forskriftens § 1, siste ledd)

Elevene som av en eller annen grunn faller ut av videregående opplæring
om mulig kanaliseres tilbake inn i videregående opplæring igjen. Den sterke 
seringen på opplæring tilsier at de aller fleste ungdommer under OT vil måtte 
bud om et tilpasset videregående opplæringsløp. I så måte vil OT bli en s
pådriver i forhold til fylkeskommunens plikt til tilrettelegging av opplæringen ut 
elevenes behov.

Ordinær oppfølgingtjeneste startet 01.08.94. Verken i lov eller forskrift e
tospråklige minoritetselevene spesielt nevnt. I prøveprosjektet som ble gjenno
i seks fylker i perioden høsten -91 til sommeren -93, var det ikke fokuse
tospråklige minoritetselevers situasjon. Problematikken rundt denne gruppa e
ler ikke tatt opp i evalueringen etter prosjektet.

6.3 UTFORDRINGER / PROBLEMER
Utvalget mener at de største utfordringene for videregående opplæring er:
– å utvikle en flerkulturell skole som ivaretar og utvikler både behovet for en

les rikskultur og de ulike lokalkulturene
– å utnytte den språklige og kulturelle kompetansen de tospråklige minor

elevene og lærlingene har i forhold til internasjonalisering av opplæringen
– å synliggjøre og ivareta de tospråklige minoritetselevenes og lærlingenes 

elle behov i forhold til å kunne nyttiggjøre seg den retten de har til kompe
segivende opplæring.

Utvalget mener at de målene som er satt for videregående opplæring er gode o
kende i forhold til utfordringene over. Utvalget stiller imidlertid spørsmål ved 
inntaksregler og organisering av undervisningen på den enkelte skole er i sa
med målsettingen. Det samme gjelder de økonomiske støtteordningene for to
lige minoritetselever som trenger språklig tilrettelagt opplæring.

Utvalget mener at de viktigste problemene som må drøftes når det gjelder
regående opplæring er:
– rett til utvidet tid – 3 til 5 år.

1. for å sikre språklig tilrettelagt opplæring
2. for å sikre faglig nivå

– organisering av undervisningen i forhold til språklig tilrettelagt opplæring
– rett til videregående opplæring også for ungdom som i dag ikke har slik re
– kvalitetsheving av undervisningen gjennom etterutdanning og utvikling

didaktisk håndbok
– forhold knyttet til fremmedspråk og norsk sidemål for tospråklige minorite

elever
– ressurstildelingen.

Utvalget mener at det er viktig å se på søkeres og foreldres informasjonsbeho
hold til videregående opplæring og arbeidsliv.

Utvalget bruker betegnelsen tospråklig minoritetselev i tråd med definisjon
"Morsmålsopplæring" i kapittel 4. Dersom ikke annet er nevnt, dekker betegnel
elev også lærlingene.



NOU 1995:12
Kapittel 6 Opplæring i et flerkulturelt Norge 73

m-
ære et
en s.
klas-
ange
orga-
for en
 å nå

il §
rafens
eda-
tes til
ning.
klig
tert
kkes
lige
 over-

de-
råklig

klart
elt
 hen-

ige
tt til

t over

 til
and-
jema
ttalelse
.
 som
il ordi-

ke
ligvis
eres,

opplæ-
or å
 selv-
 man
6.3.1 Inntak

6.3.1.1 Rett til språklig tilrettelagt opplæring

Som nevnt i "Målgruppa" i kap. 6.2.1 er tospråklige minoritetselever en svært sa
mensatt gruppe. Selv blant søkere med rett, vil det etter utvalgets mening v
stort tilretteleggingsbehov i forhold til tilpasset opplæring (generelle læreplan
19). Utvalget mener at mye av tilretteleggingen bør skje innenfor den vanlige 
sens ramme (pedagogisk differensiering). Imidlertid viser erfaringen at m
elever vil ha språklige tilretteleggingsbehov som kun kan dekkes ved hjelp av 
nisatoriske differensieringsløsninger. Mange søkere vil dessuten ha behov 
utvidelse av opplæringstiden inntil fem år om de overhodet skal ha mulighet til
yrkes- eller studiekompetanse.

Utvalget har vurdert behovet for språklig tilrettelagt undervisning i forhold t
8 i lov om videregående opplæring. Etter utvalgets mening kan denne parag
henvisning til sakkyndig vurdering oppfattes som vurdering knyttet til spesialp
gogiske behov. Utvalget mener at det å ha et annet morsmål ikke bør knyt
dette, men at man bør definere et eget behov for språklig tilrettelagt undervis

Utvalgets flertall foreslår at tospråklige minoritetselever som trenger språ
tilrettelagt opplæring, skal ha rett til opplæring ut over 3 år når det er dokumen
at eleven trenger det, dog ikke ut over 5 år eller fylte 22 år. Retten til dette de
etter utvalgets flertalls oppfatning av lovens § 8. Dermed vil antallet språk
minoritetselever i videregående skole måtte være en faktor ved beregning av
føringer fra stat til fylke.

Utvalgets flertall foreslår at departementet gir utfyllende regler til Lov om vi
regående opplæring § 8 for å dekke språklige minoritetselevers behov for sp
tilrettelagt opplæring og / eller rett til opplæring ut over 3 år.

Utvalgets mindretall, representanten fra Oslo kommune mener at det er u
om rett til språklig tilrettelagt opplæring følger av § 8. Paragrafen har tradisjon
dekket behovet for særskilt tilrettelagt undervisning ut fra spesialpedagogiske
syn.

Rett til språklig tilrettelagt opplæring bør derfor omtales eksplisitt. Tospråkl
minoritetselever som trenger språklig tilrettelagt opplæring, bør dessuten ha re
opplæring ut over 3 år når det er dokumentert at eleven trenger det, dog ikke u
5 år eller fylte 22 år. Også dette må omtales eksplisitt i loven.

Når det gjelder inntak til språklig tilrettelagt undervisning, vil utvalget vise
inntaksordningen i Oslo kommune. (vedlegg 8). Søkerne gis individuell beh
ling. I tillegg til ordinært søknadsskjema fyller søkerne ut et eget vedleggssk
sammen med innsøkende instans (avgivende skole). Det må legges ved en u
fra klassestyrer, faglærer, rådgiver eller lignende som dokumenterer behovet

Utvalget mener at utvidet opplæringsrett basert på språklig tilrettelegging
grunnprinsipp må bygge på at den ekstra tiden må brukes som forberedelse t
nære grunnkurs og at man må dra nytte av eksisterende fagplaner.

6.3.1.2 Inntak av tospråklige søkere uten norsk grunnskole eller tilsvarende

Som nevnt i "Målgruppa" i kap. 6.2.1. er det ungdommer i rettighetsalder som ik
har rett til videregående opplæring. Etter utvalgets oppfatning utgjør sannsyn
disse i antall en liten gruppe. Skal målet om utdanningsmessig likestilling realis
bør etter utvalgets mening også disse ungdommene gis rett til videregående 
ring. Tospråklig minoritetsungdom som ikke har rett, vil ha svake muligheter f
klare seg i konkurranse om arbeid og opplæringsplasser. Muligheten for å bli
hjulpne i det norske samfunnet er dermed minimal. Utvalget mener derfor at
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både av hensyn til den enkelte ungdom og til samfunnet som helhet, bør prio
denne gruppen i forhold til videregående opplæring. Dette kan enten gjøres v
lovfestet rett, eller ved at de gis prioritet som søkere uten lovfestet rett (jf. Inn
forskriftens § 4-2).

Utvalgets flertall mener at ungdom som mangler utdanning på grunnsko
nivå, må gis slik utdanning etter lov om voksenopplæring.

Representanten fra Oslo kommune foreslår at det lovfestes rett til videregå
opplæring for 16-19 åringer uansett skolebakgrunn. Videre foreslås at rette
utvidet opplæringstid på inntil 5 år også gjøres gjeldende for tospråklige min
tetsungdommer som kommer til landet i alderen 16-19 år og som ikke har utda
tilsvarende 9-årig grunnskole. Det vises forøvrig til "Tospråklig minoritetsungdom
som kommer til Norge i 13-20 års alderen – utfordringer for videregående op
ring." i kap 6.3.2.5.

6.3.1.3 Søkere over rettighetsalder

I tillegg til opplæringsplasser for elever med opplæringsrett må fylkeskommun
en viss utstrekning gi tilbud om opplæringsplass for søkere uten opplæringsre
vil i det vesentlige være «søkere over 20 år uten eller med ufullstendig videreg
opplæring, herunder nyankomne fremmedspråklige.» (Kommentarer til lov
videregående opplæring og lov om fagopplæring i arbeidslivet, F- 70/94).

Ved inntak skal søkere uten videregående opplæring og søkere som ikk
fullført videregående opplæring, prioriteres. Plassene fordeles i hovedsak
karakterpoeng. (Inntaksforskriftens § 4-2).

Utvalget mener at det vil være et generelt behov for opplæringsplasser for
voksne, men vil i denne sammenheng spesielt fremheve tospråklige minori
unge voksne. Mange søkere over rettighetsalder vil ha behov for språklig tilret
undervisning. Utvalget ber om at denne gruppens behov omtales spesielt i in
forskriftene. Utdanning er av avgjørende betydning for reell likestilling i samf
net. Det vises i den forbindelse til "Inntak av tospråklige søkere uten norsk grun
skole eller tilsvarende" i kap. 6.3.1.2

6.3.1.4 Inntak til bedriftsopplæring

Når det gjelder opplæring i fag under Lov om fagopplæring, er normalordning
års skolegang og resten av opplæringen i lærebedrift. Dersom det ikke kan
skaffes lærlingeplass, kan opplæringen gis i skole.

Utvalget er kjent med at det fra flere hold er uttrykt bekymring for at uts
elevgrupper vil være henvist til et videregående kurs II-tilbud i skoleverket i st
for opplæring i lærebedrift, og at det igjen vil skape statusforskjell innen fagop
ringen.

Ordningen trer i praksis ikke i kraft før høsten 96. Utvalget mener imidlerti
det i forbindelse med gjennomføring og vurdering av Reform '94 fokuseres sp
på inntak av tospråklige minoritetselever til opplæring i lærebedrift. .

6.3.1.5 Prioritering av opplæringsønsker

Søkere som har rett til videregående opplæring har krav på inntak til ett av tre
native grunnkurs, og 2 års videregående opplæring som bygger på grunnk
Dersom det er flere søkere til et kurs enn det er plasser, er karakterer avgjøre
om man får inntak til 1., 2. eller 3 prioritert ønske.
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Utvalget er usikker på hvordan denne konkurransen vil slå ut for de tosprå
minoritetselevene. Reform'94 er ny, og det er vanskelig å forutse konsekvens
et slikt inntakssystem. Utvalget mener at språklige minoritetselevers opplærin
ske og inntak må kartlegges, slik at man får et sikrere grunnlag for å vurdere o
er behov for andre inntakskriterier, og eventuelt hvilke.

6.3.1.6 Godkjenning av vitnemål fra grunnskole

Tospråklige søkere som har utdanning tilsvarende norsk grunnskole fra sitt 
land, omfattes av de generelle vilkår for inntak til videregående opplæring 
skriftens §. 3 -1, b. Se kp 6.2.1). I retningslinjene til lovens krav om «tilsvaren
presiserer departementet at det skal forstås som «tilsvarende i nivå og omfang som
norsk 9-årig skole». Det er ikke et krav om at nivå og omfang skal nås på 9 år
niere har for eksempel 8-årig grunnskole, og får dette godkjent.

Utvalget har vurdert hvorvidt det bør opprettes en sentral godkjenningsord
eller database over grunnskoleutdanninger som anses som tilsvarende norsk
skole. Utvalget mener at dette vil være et svært ressurskrevende arbeid.

Dersom alle 16-19 åringer gis rett til videregående opplæring, er probleme
for denne gruppen. Gruppen uten rett vil fortsatt ha et dokumentasjonspro
Imidlertid vil gjennomført norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråk
voksne, særlig dersom denne opplæringen gjøres nivåbasert, (se "Voksenopplæ-
ring" i kap. 5), gi grunnlag for å bruke 5-fagsprøven som prøve på søkeres 
skapsnivå.

6.3.2 Organisering

6.3.2.1 Organisering generelt

Organiseringen av undervisningen henger etter utvalgets mening nøye samme
en rett til språklig tilrettelagt undervisning. Se "Rett til språklig tilrettelagt opplæ-
ring" i kap. 6.3.1.1.

Beskrivelsen under 6.2.2 av ulike organiseringsformer for undervisningen 
at det ikke er mangel på modeller. En adgang til å utvide retten til inntil 5 år gir y
ligere spillerom i så måte.

De nye læreplanenes gjennomførte bruk av modulstrukturering øker mulighe-
tene for tilrettelegging. Hver enkelt modul gir delkompetanse og danner grun
for videre utbygging til ønsket nivå i det tempo som, innenfor de gitte ramm
passer for eleven. Modulordningen vil etter utvalgets mening særlig være e
forhold til elever som ikke trenger språklig tilrettelagt undervisning i egne org
satoriske tiltak.

Etter utvalgets mening ligger det en stor utfordring i organiseringen av un
visningen for tospråklige minoritetselever. Dette gjelder enten det dreier se
språklig tilrettelagt undervisning innen 3-års rammen eller ut over denne eller
ekstra opplæring i norsk. Utvalget mener det er viktig å få fram at språklig tilr
lagt undervisning varierer mellom alt fra annen undervisning i norsk og til to
organisatoriske løsninger for hele utdanningsløpet. Tilretteleggingen må skje
på fylkesnivå og på den enkelte skole. Utvalget mener at det må være en kon
lig diskusjon om forholdet mellom pedagogisk og organisatorisk differensierin

Reform '94 innebærer en mulighet for at innføringskursene avskaffes, side
budet ikke ligger innenfor den ordinære strukturen for videregående opplæ
Etter utvalgets mening er dette uheldig. Innføringskursene har en klar funksjo
deler av gruppen tospråklige minoritetselever.
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6.3.2.2 Alternativ fagplan i norsk / norsk som andrespråk

I forbindelse med Reform '94 er det utarbeidet egen fagplan i norsk som andre
Planen er gjennomgående for alle studieretninger. Norskopplæringen sk
utgangspunkt i elevenes språklige og kulturelle forutsetninger og behov, og
være allmenndannende og holdningsskapende.

Undervisning i norsk som andrespråk er av fundamental betydning for e
som behersker norsk dårlig. Målet er at elevene skal utvikle norskkompetans
gir dem like muligheter innenfor høgere utdanning eller på arbeidsmarkedet. D
undervisningen må samordnes med fagundervisningen forøvrig, slik at eleve
muligheter til å tilegne seg nye kunnskaper i de ulike fagene på tross av ufullst
norskkompetanse.

Alternativene for tospråklige minoritetselever som trenger ekstra norskun
visning er:
– Norsk etter ordinær læreplan, eventuelt med egne støttetimer og fritak for

dering i skriftlig sidemål
– Fullt løp etter læreplanen i norsk som andrespråk for tospråklige minoritet

Det må etter utvalgets mening være norskkompetansen hos den enkelte ele
avgjør hvordan en skal legge til rette, og hva slags tilbud eleven skal få.

Alternativ fagplan fra tidligere allmennfaglig studieretning hadde på avga
vitnemålet avmerket at elevene hadde fulgt dette alternativet. Dette har ført
enkelte høgskoler ved inntak krevde bedre karakter i norsk etter alternativ fa
enn i norsk etter ordinær læreplan. Dette har ikke vært forutsetningen fra de
mentets side, som hele tiden har understreket at de to norskvariantene skulle
muligheter.

Utvalget vil tilrå at ordningen med avmerket alternativ på vitnemålet faller 
og anbefaler et vitnemål fra videregående skole, der alle elever får karakter i
norsk, uavhengig av læreplanen de har fulgt i faget.

En del tospråklige elever har vært fritatt i norsk II (sidemål) i grunnsko
Andre opplever behov for fritak for faget når de kommer til videregående op
ring. Dette gjelder elever som velger ordinær læreplan i norsk og som opple
kravet til faglig dybde på dette nivå blir så stort at de ikke lenger klarer å følge
gresjonen tilfredsstillende.

Fritaksordningen for vurdering i skriftlig norsk II (sidemål) bør, etter utvalg
mening, også kunne gjelde elever som har fulgt sidemål i grunnskolen, men
det foreligger faglig grunnlag for at de bør fritas i videregående opplæring.

Fritak fra vurdering i skriftlig norsk sidemål innvirker ikke på oppnåelse av 
studie- eller yrkeskompetanse. Utvalget vil likevel peke på at slikt fritak kan s
problemer i forhold til enkelte stillinger. Dette gjelder for eksempel læreryrket
"Forkurs" i kap 9.4.4.2).

6.3.2.3 Engelsk

Flere tospråklige minoritetselever er fritatt for vurdering i engelsk fra grunnsko
I videregående opplæring er engelsk etter Reform '94 et gjennomgående fell
ment fag på samtlige grunnkurs. I tillegg kreves engelskkunnskaper ved 
mange videregående kurs, og det inngår som en obligatorisk del for å få adg
å gå opp til fag- eller svennebrev.

Utvalget har drøftet spørsmålet om det bør være adgang til fritak for eng
eventuelt at engelsk kan gis på B-språknivå og gi plass for valg av morsmåle
A-språk.
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Det moderne samfunnets krav om solide engelskkunnskaper gjør at utv
ikke kan anbefale verken fritak eller at engelsk kan tas som B-språk. Engelsk
vesentlig innenfor de fleste fagområder både i skole og yrkesliv at man nep
klare seg tilfredsstillende uten. Faglitteratur er ofte skrevet på engelsk. Dette g
også informasjon og bruksanvisninger på maskiner og verktøy, verkstedman
informasjonsteknologi m.m. Etter utvalgets mening bør engelskopplæringen h
intensiveres. Dette gjelder ikke minst innenfor egne språklig tilrettelagte til
Utvalget vil understreke at det også innenfor engelskfaget er viktig at undervi
gen starter på elevens nivå, og bygges opp fra grunnen, selv om dette inneb
undervisningen starter på grunnskolenivå. Det bør hentes inn informasjon fra
lene om og erfaringer med ulike modeller for organisering av engelskundervis
for tospråklige minoritetselever med et språklig tilretteleggingsbehov.

6.3.2.4 B- OG C- språk

Tospråklige minoritetselever i videregående skoler kan i dag velge sitt mor
som B- eller C-språk istedenfor de språkfag som skolen ordinært tilbyr. Eleven
ta eksamen som privatister, fordi undervisningstilbudet i fremmedspråk nor
ikke dekker de aktuelle språkene.

Utvalget mener at ordningen som tillater tospråklige elever å ha sitt mor
som B- eller C-språk bør fortsette. Dette er viktig fordi den tillater elevene å v
keholde og videreutvikle sitt morsmål, samtidig som det får en naturlig pla
utdanningen. Dessuten får det norske samfunnet tospråklige medlemme
behersker mange forskjellige språk på et godt nivå. Det må utarbeides lære
etter samme lest som for de øvrige B- og C-språk.

Utvalget er gjort kjent med at Det norske universitetsråd i brev til sine medle
institusjoner av 18.3.93 tar inn følgende anbefaling fra Nasjonalt samarbeidsu
for internasjonale studiesaker (NSIS):

«NSIS anbefaler at morsmål tatt som studieretningsfag, ikke lenger
godkjennes som et av de studieretningsfag som kreves for å oppnå s
kompetanse. Dette bør gjøres gjeldende fra 1994/95.»

Den eneste merknaden som er kommet inn fra medlemsinstitusjonene er en
nad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo som ber 
«studenter som rammes av denne ordningen på en forsvarlig måte blir gjort
med innstrammingen».

Utvalget er dypt uenig i anbefalingen fra NSIS, da den er stikk i strid med
pluralismemodellen utvalget har lagt til grunn for sitt arbeid.

Morsmål er ikke et eget studieretningsfag i videregående skole. Imidlertid
bys språkene engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk som studieretningsfag i de
fylker. Noen fylker har finsk, italiensk, portugisisk i tillegg. Det finnes man
tospråklige minoritetselever i norsk skole som har de nevnte språkene som 
mål. Mange av disse velger å ta sine morsmål som studieretningsfag, slik at de
mer ut med stor fordypning i disse fagene eller de tar dem i tillegg til andre st
retningsfag, noe som kan gi ekstra opptakspoeng til høgere utdanning.

Utvalget mener at det er svært urimelig at studenter med andre morsmål e
«offisielt godkjente» ikke skal kunne ta disse som B-/C-språk som privatister 
de fordeler det gir i forhold til fordypning og studieretningskompetanse. De sa
betingelsene for opptak bør gjelde enten studenten kommer via norsk videreg
opplæring eller direkte fra utenlandsk læreinstitusjon. Morsmålskompetanse
fremmedspråk er et fortrinn som norske utdanningsinstitusjoner etter utva
mening bør legge til rette for. Argumenter som at elever for «lettvint» skal ku
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oppnå tilleggspoeng gjennom å ta morsmål som privatister avvises. Dersom
mentet skal være holdbart, må det gjelde alle tospråklige minoritetselever u
hvilket språk som er morsmålet deres. Dessuten må det selvfølgelig stille
samme faglige krav til alle B- og C-språk.

Utvalget ber departementet ta de skritt som er nødvendige for å sikre at e
som ønsker å ta andre B-/C-språk enn de som skolen kan tilby som studieret
fag, får godkjent disse på linje med skolens ordinære studieretningsfag ved o
til høgere utdanning.

Utvalget mener at skolene bør tilrettelegge for undervisning / faglig veiled
forhold til elever som velger privatistløsningen. Modeller som kan benyttes,
beskrives i den didaktiske veilederen (se nedenfor).

6.3.2.5 Tospråklig minoritetsungdom som kommer til Norge i 13-20 års aldere
utfordringer for videregående opplæring.

Utvalget er spesielt opptatt av utdanningsforløpet til ungdom som kommer til N
i 13-20 års alderen, og som i forhold til det norske utdanningssystemet har ma
full utdanningsbakgrunn fra hjemlandet. Det er viktig at disse ikke blir kasteb
mellom grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Utvalget e
tatt av både den enkeltes og samfunnets behov for at disse også får en full
opplæring, slik at de blir i stand til å klare seg selv i utdanningssystemet, arbe
vet og i samfunnet generelt.

Når det gjelder aldersgruppen 13-16 år, er disse i grunnskolepliktig alde
skal inn i grunnskolen. Dersom elevene ikke har tilstrekkelig skolebakgrunn
kunne nå tilfredsstillende grunnskolekompetanse ved utgangen av 9. klass
dette innebære stadige kompensatoriske ordninger i videregående opplæring.
get mener derfor at man bør se på ulike modeller i forhold til videre skolegang
– Et ekstra år i grunnskolen.
– Grunnskole innenfor videregående opplærings ramme, ved at eleven b

inntil 5 år i videregående opplæring og at 1-2 av disse brukes i forhold til gr
skoleeksamen (for eksempel femfagsprøven for voksne som ønsker å ta g
skoleeksamen).

– Bruk av innføringskurs.

Utvalget mener det er viktig å bygge utdanningen opp fra bunnen av. Det vil
man primært bør legge opp til at alle skal ha et grunnlag fra grunnskolen som
bærer færrest mulig særtiltak innenfor grunnkurs og videregående kurs.

Utvalget foreslår at de ulike kombinasjonsmodeller som eksisterer, vurderes.

Utvalget mener at prinsippet om at utdanningen må bygges opp fra bunnen av
må gjelde for aldersgruppen unge voksne som ankommer Norge etter fylte 16
som har mangelfull grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Dette innebærer a
primært må satse på opplæring på grunnskolens nivå. Dersom disse ungdom
kommer direkte inn i ordinære grunnkurs, vil de bruke hele eller store deler av
årene til å tilegne seg basiskunnskapene. De vil da ikke få utnyttet de for
mulighetene som eksisterer til å skaffe seg formell yrkes- eller studiekompeta

Utvalget foreslår at den lovfestede retten til videregående opplæring ogs
gjelde asylsøkende 16-19 åringer på linje med andre.

Utvalget mener også at ordningen «Norsk med samfunnskunnskap for 
medspråklige voksne» må ses i denne sammenhengen, da den gjelder for u
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fra 16 år. Det vil for eksempel si at Norsk med samfunnskunnskap, femfagsp
i grunnskolen og videregående opplæring må ses i sammenheng.

6.3.3 Kompetansehevning
Reform '94 er et viktig skritt for å gjøre videregående opplæring til en opplærin
alle. Det er i dag relativt sett færre tospråklige minoritetselever enn elever
norsk som morsmål som gjennomfører videregående opplæring fram til yrkes
studiekompetanse. Dette innebærer at videregående opplæring må forholde
denne elevgruppen på en annen måte enn tidligere.

Utvalget mener at det er viktig at forholdet til de tospråklige minoritetselev
gjenspeiler seg både i grunnutdanningen for lærere og i etter- og videreutdann
Utvalget vil spesielt understreke viktigheten av lederopplæringen og tilrår at
flerkulturelle skolen blir et viktig tema i denne.

Den daglige oppfølging og interesse som faglærer og voksenmiljø viser i
lesituasjonen, er like viktig som rådgivning. Dette innebærer at hele lærerkoll
bør få innsikt i migrasjonspedagogikk på linje med det som har vært gjor
eksempel i miljølære og informasjonsteknologi. Utvalget vil også underst
behovet for økt kompetanse i norsk som andrespråk. Tospråklige minoritetse
er et satsingsområde i 1994 (Jf. rundskriv F-30/94). Utvalget ber departemente
sielt følge opp at opplæring av tospråklige minoritetselever inngår i de kommu
og fylkeskommunale etterutdanningsplaner. Utvalget ber også om at dette sat
området ses i sammenheng med satsingsområdet 'likestilling'. Kompetansehe
tilknytning til undervisning av tospråklige minoritetselever bør fortsatt være et
singsområde.

6.3.3.1 Videregående skole og opplæring av tospråklige assistenter

Det er stort behov for fagopplæring av assistenter både i barnehage og grunn
Studieretning for helse og sosialfag tar sikte på å rekruttere til arbeid innen he
sosialsektoren, fritidshjem, barnehage og lignende, og representerer en utdan
vei også for tospråklige assistenter til grunnskolen og barnehagen. Grunn
helse og sosialfag føres videre i videregående kurs I og II i «omsorgsfag» eller
«barne- og ungdomsarbeider» med opplæring både i skole og bedrift.

I barnehagekapitlet, "Arbeidsmåter" i avsnittene 8.2.6 og "Kompetanse og
informasjon" i 8.3.3, drøfter utvalget behovet for tospråklige assistenter, den ro
de skal ha i barnehagene og opplærings- og etterutdanningsbehovet som er t
Om studieretningen helse- og sosialfag skal kunne tjene som opplæring for 
gruppen, må dette innpasses i fagplaner og undervisning. Utvalget ber om at 
initiativ til å innarbeide i fagplanene metodikk og tema for arbeid i flerkulture
barnegrupper. For tospråklige minoritetselever i videregående opplæring bør d
mulig å bygge ut en fagkompetanse som tospråklig assistent gjennom et fagt
denne studieretningen. Utvalget ber om at dette tas inn i arbeidet med den p
giske veilederen som er foreslått utarbeidet for de ulike utdanningsnivåer.

6.3.4 Overgangen grunnskole – videregående opplæring
Utvalget har vært opptatt av overgangen fra grunnskole til videregående opplæ
Valg av studieretning er viktig for den enkelte ungdom i forhold til mulighet 
gjennomføring av utdanning og for videreutdanning og arbeidsliv. Mange tosp
lige minoritetsgrupper har lite kunnskap om norsk utdanningssystem og arbei
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Utvalget vil derfor påpeke at det er et stort informasjons- og veiledningsbehov 
for disse gruppene.

For å bedre informasjonen overfor tospråklig minoritetsungdom og deres f
lier, mener utvalget at det bør inngås et samarbeid med innvandrerorganisas
sentralt og lokalt med sikte på å bruke fora der de tospråklige gruppene na
møtes.

I tillegg vil det være viktig at informasjon er tilgjengelig på morsmålet. De
kan ses i sammenheng med samfunnskunnskapsopplæringen for voksne bå
det gjelder innhold og metoder. (jf. "Voksenopplæring" i kap. 5). Oslo kommune er
allerede i gang med dette arbeidet. Erfaringene derfra bør vurderes med ta
overføring til andre fylker / kommuner.

Det store spekteret av studieretninger og valgmuligheter i videregående o
ring er redusert med Reform '94, men valgmulighetene er store nok til å skape
kerhet både i forhold til selve valget og i vurderingen av forutsetninger, beho
personlige ønsker. Foreldre som selv ikke kjenner veiene til høgere utdannin
ken fra sitt hjemland eller fra Norge, har liten forutsetning for å gi veiledning.

Utvalget vil i den forbindelse fremheve betydningen av rådgivning båd
grunnskolen og videregående skole. For å kunne gi god veiledning må rådgive
bare orientere og sikre at informasjonen blir forstått. Rådgiveren må også set
inn i de faglige kunnskapene eleven har, men kanskje ikke kan dokumentere
få gitt uttrykk for på grunn av svake norskkunnskaper.

Utvalget har drøftet de tospråklige minoritetsjentenes situasjon i forhol
videregående opplæring. Utvalget vil fremheve at det for enkelte grupper vil 
spesielt viktig med rådgivning om utdannelse og arbeidsliv. Samtidig ser utv
også at man her kan komme i konflikt i forhold mellom norsk likestillingstenkn
og enkelte minoritetsgruppers lokalkultur. Forholdet til likestilling i utdannin
sammenheng er derfor et viktig tema i arbeidet med rikskulturproblematikken

Det synes som om det er færre tospråklige kvinner enn menn som benytt
ten til høgere utdanning. Dette er imidlertid ikke dokumentert. På det nåvæ
tidspunkt finnes det ikke noen systematisk registrering av innvandrerjenter / 
ner ved Universitetet i Oslo eller ved andre høgere læresteder. Det finnes mu
enkeltregistreringer innen mindre enheter, men ingen tilgjengelig oversikt 
utvalget kjenner til.

Videregående opplæring og rådgiverne der har et spesielt ansvar for å 
strekkelig og god veileding både for jentene og deres foresatte på ungdoms
når det gjelder yrkesvalg.

De tospråklige elevene bør bli spesielt orientert om ulike yrker og utdann
veier, der tospråklige kompetanse kan være en fordel. Dette gjelder yrkesg
som har mye omgang med minoritetsbefolkningen. Det kan være motiveren
elevene ser en framtidig nytte av sin tospråklige bakgrunn.

Etter utvalgets mening bør rekrutteringen til de fleste yrker ideelt sett avs
at Norge er et flerkulturelt samfunn.

6.3.5 Vurdering

6.3.5.1 Morsmål som B- og C-språk

Som nevnt i "B- OG C- språk" i kap 6.3.2.4 mener utvalget at tospråklige mino
tetselever må kunne ta eksamen som privatister dersom de velger sitt morsm
B- eller C-språk og skolen ikke gir undervisning i det aktuelle språket. Utvalge
understreke at privatisteksamenene må ha samme standard og bedømme
samme kriterier som andre B- og C-språk.
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6.3.5.2 Særskilte tiltak under eksamen.

Mange tospråklige minoritetselever utnytter ikke rettighetene de har i eksame
tuasjonen selv om de får informasjon om dem. Dette kan gjelde forlenget tid, r
opplesing og forklaring av vanskelige ord, bruk av ordbøker, mulighet for å
muntlig eksamen istedenfor skriftlig i enkelte fag osv. (Jf. RVO 66/89).

Skolen og faglærerne har ansvaret for å informere elevene om mulighe
Elevene skal også ha anledning til å prøve ut eksamenssituasjonen gjennom
året. Elevene må søke om slik tilrettelegging. Rektor har myndighet til å avg
dette.

Det er stort behov for informasjon til brukerne om eksamensordningene o
tighetene ved eksamen. Dette gjelder for eksempel informasjon om terminolog
Det er viktig i den sammenheng at informasjonen også omfatter elevenes fore

Utvalget har i flere sammenhenger foreslått å intensivere informasjonen
videregående opplæring og veiledning overfor de tospråklige minoritetselev
deres foresatte. Eksamen anses som et viktig område i så måte.

Utvalget vil peke på det ansvar skolen har for aktivt å tilrettelegge for særs
tiltak under eksamen.

6.3.5.3 Vurdering av undervisningens form og innhold

KUF er i gang med et omfattende sentralt arbeid i skolevurdering og kvalitet
ring. I forbindelse med evalueringen av reformen lages egne delrapporter som
de tospråklige monoritetselevene. Som nevnt i "Søkere over rettighetsalder" i kapit-
tel 6.3.1.3 ber utvalget om at ulike kombinasjonsmodeller for grunnskole og v
regående opplæring vurderes. Utvalget mener at de tospråklige minoritetsele
situasjon også bør være et sentralt punkt i den skolevurdering som foretas p
enkelte skole.

Utvalget foreslår at statens utdanningskontorer gjennom sin tilstandsrapp
ring tilbakemelder hvordan undervisningen tilrettelegges, hvilke ressurser som
kes til ulike tiltak og hvordan gjennomstrømningen er for de tospråklige minori
ungdommene i forhold til resten av årskullet. Tiltaket forutsetter at det tilrettele
egen statistikk for elevgruppen.

6.3.6 Oppfølgingstjenesten
Det er bekymring i skolekretser for at mange av de tospråklige minoritetsung
mene i for stor grad vil bli et ansvar for oppfølgingstjenesten, og for at oppfølg
tjenesten vil være ute av stand til å sikre at tiltak som vil kunne hjelpe de 
videre, blir etablert.

Statistisk Sentralbyrå har foretatt en oppfølgingsundersøkelse av avgang
lene i 9. klasse 1980, 1983 og 1985 og deres utdanningsforløp 5 år etter at d
førte ungdomsskolen (SSB SU nr. 10 1992).

Undersøkelsen viste at tospråklige minoritetselever har en større tendens 
fall og horisontal vandring i videregående opplæring enn elever med norsk
morsmål. Dette antyder at målet om gjennomstrømning i videregående oppl
fram til et formelt kompetansenivå i lavere grad blir oppfylt for tospråklige min
tetselever enn for norskspråklige.

Som påpekt ovenfor vil svært mange ungdommer som kommer under op
gingstjenesten, bli kanalisert tilbake til videregående opplæring, slik at den 
utfordringen til syvende og sist vil ligge i skolens evne til å tilrettelegge opplæ
gen. Samarbeid mellom oppfølgingstjenesten og pedagogisk- / psykologisk tje
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og skolenes rådgivertjeneste vil være viktig, særlig i de fylker hvor ikke opp
gingstjenesten er knyttet til pp-tjenesten.

Utvalget vil også vise til funn som Gürsel (1990) gjorde i Osloskolen som t
på høyere gjennomføringsfrekvens for elever som går i egne klasser for tospr
minoritetselever. Imidlertid viser frafallsstatistikken fra Oslo kommune at det o
er relativt større frafall for tospråklige minoritetselever som går i ordinære kla

Utvalget vil påpeke at for å unngå at oppfølgingstjenesten blir en 14. stud
ning for tospråklige minoritetselever, er det viktig at undervisningen tilpasses
enkelte elev i den enkelte klasse innenfor de rammer som er pedagogisk og re
messig forsvarlig. Deretter er det viktig at det på bakgrunn av behov for språkl
rettelagt undervisning, organiseres ulike undervisningstiltak innenfor de 13 st
retningene eller forberedelse til disse, som ivaretar denne gruppen (innføring
ser, toårig grunnkurs, grunnskolens femfagsprøve osv).

Dessuten er informasjon, rådgivning og oppfølging sentrale stikkord i arbe
for å oppnå de ønskede mål for gjennomstrømning også for tospråklige mino
elever. Utvalget ser behov for at fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste må b
opp nødvendig kompetanse i migrasjonspedagogikk. Den kan dessuten få 
kompetanse og veileding gjennom det nettverket utvalget foreslår etablert (se "Nett-
verk- / Knutepunktinstitusjoner" i kap. 10).

I tilknytning til gjennomføringen av Reform '94 mener utvalget at gjennom
ring av videregående opplæring blant tospråklige minoritetselever bør følge
spesielt.

6.3.7 Synliggjøring
Utvalget bemerker at det i arbeidet med Reform '94 har vært lagt liten vekt p
tospråklige minoritetselevene som gruppe. Det er svært vanskelig å se denn
gruppen omhandlet i grunnlagsdokumenter for innføring av reformen.

Utvalget ser positivt på at gruppen synliggjøres gjennom de metodiske ve
ningene som utarbeides i forbindelse med Reform '94, selv om omfanget er 
varierende.

Dokumentasjonen som gjelder de tospråklige minoritetselever i videregå
opplæring fram til i dag er også svært mangelfull. Hovedproblemet ser likevel 
å være at informasjonen som finnes, ikke brukes aktivt i den hensikt å dokume
situasjonen for denne elevgruppen. Utvalget ser klart at det er problematisk å
rette arbeidet for likestilling med hensyn til opplæringsmuligheter, når en ikke
dokumentasjon om hvordan situasjonen er i dag, og hvordan den har utviklet

Det er flere ulike informasjonsystemer som har med opplysninger om tosp
lige minoritetselever i videregående opplæring. Etter det utvalget kjenner til, e
ikke noen systemer som gir fullgode opplysninger om denne elevgruppen
vesentlig årsak til dette er at det brukes ulike definisjoner av «fremmedspråk
forskjellige sammenhenger.

Som nevnt i "Morsmålsopplæring" i kap. 4 mener utvalget det er nødvend
med en mer entydig definisjon av tospråklig minoritetselev. Dessuten mener u
get at de tilgjengelige informasjonssystemer bør samordnes slik at de gir sam
lignbare data.

6.3.8 Ressurstildeling
I tillegg til rammetilskuddet, får fylkene hvert år overført tilskudd til ekstra språk-
opplæring for «fremmedspråklige elever». Fra fylkeskommunenes side er det
framholdt at tilskuddet er lavt i forhold til utgiftene til tilrettelegging av opplær
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gen for tospråklige minoritetselever. Fra statens side fremholdes det at antatt 
for tilrettelegging allerede ligger inne i rammetilskuddet. Det er bare den e
språkopplæringen som vanskelig kan fanges opp av rammetilskuddet, de
ekstra tilskudd til.

I rundskriv F-38/94 heter det at tilskuddet er til ekstra språkopplæring. Det
siseres at følgende elevgrupper ikke utløser tilskudd:
1. personer som har hatt slik opplæring i grunnskolen i 3 år eller mer
2. personer som er født i Norge
3. personer som har oppholdt seg i landet i 10 år eller mer etter fylte 16 år »

Til kriterium a) er det å bemerke at det ikke sier noe om det omfanget, typen av
varigheten på den opplæring som er gitt. Om man har hatt en time støtteund
ning pr. uke, om undervisning er gitt i samholdte klasser, om den har vært kon
erlig eller sporadisk, tas det ikke hensyn til.

Til kriterium b): Personer som er født i Norge kan ha hatt perioder i utlan
løpet av skolealderen. Mange av disse vil ha behov for språklig tilrettelegg
videregående opplæring på grunn av språkproblemer og mangelfull grunnskol
læring.

Pedagogisk sett er en ramme på tre års opplæring i norsk grunnskole
dagens kriterium for tildeling av ekstra støtte har, ikke tilstrekkelig til å klare s
videregående opplæring uten ekstra tilrettelegging. Spesielt fordi språket bli
krevende og komplisert som fagspråk etterhvert som en beveger seg oppo
utdanningsstigen.

På bakgrunn av det som er sagt i "Rett til språklig tilrettelagt opplæring" i kap.
6.3.1.1 og "Organisering generelt" i 6.3.2.1 om behov for språklig tilrettelagt opp
læring, mener utvalget at det er utilstrekkelig at det bare ytes støtte til ekstra s
opplæring. Dersom retten til videregående opplæring skal være reell, må de
være rom for organisatoriske løsninger som eventuelt innebærer opplæring u
3 år.

Den enkelte fylkeskommunes andel tospråklige minoritetsungdom i aldere
19 år ligger ikke inne i kriteriene for rammetilskuddet. Gruppen er heller ikke 
malfordelt mellom fylkene. Utvalget mener at ekstra språkopplæring alene ik
tilstrekkelig for at denne elevgruppen skal kunne nyttiggjøre seg den retten d
fått. Dersom man mener at tilrettelegging ut over dette er å betrakte som særs
rettelegging i henhold til § 8 i lov om videregående opplæring, er det første pr
met at man da får en økning i dette behovet som ikke vil være normalfordelt m
fylkeskommunene slik man antar at det er for spesialpedagogiske behov. De
mener utvalget som nevnt i "Rett til språklig tilrettelagt opplæring" i kap. 6.3.1.1 at
tospråklige minoritetselevers behov for språklig tilrettelagt undervisning må se
atskilt fra særskilt tilrettelagt undervisning slik den er omtalt i § 8.

Utvalget foreslår at departementet vurderer å gå tilbake til en ressurstilde
til fylkeskommunene basert på antall tospråklig minoritetsungdom i alderen 1
år. Det vises i den forbindelse til beskrivelse av ressursfordelingsmodell for gr
skolen. Se. "Tilskuddsordning og organisering" i kap. 7.2.3

Begrunnelser for dette er som tidligere nevnt at innvandrerungdommene ik
normalfordelt mellom fylkene. Dessuten er det grunn til å anta at lovfestet re
videregående opplæring vil innebære en økning i andelen tospråklige mino
ungdommer som tar denne opplæringen. Rett til utvidet tid vil også innebære 
ressursbehov. Innføring av egen læreplan for norsk som andrespråk medfø
ressursbehov for norskundervisning til denne elevgruppen. Det samme gjør e
som gjennomløpende fag i alle grunnkursene.
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Reformen omhandler all ungdom. I grunnlagsdokumentene til Reform '94 
særskilte behov til tospråklige minoritetselever ikke utredet. Det er derfor 
mulig for dette utvalget å beregne kostnadene av tiltak som naturlig følger når 
gjelder alle. Utvalget mener at det blir desto viktigere å finne fram til en mer 
ferdig fordeling av de ressursene som finnes.

Representanten fra Oslo kommune understreker i sin begrunnelse for ege
hjemlet rett til språklig tilrettelagt opplæring for tospråklig minoritetsungdom, 
denne elevgruppen har et helt annet behov enn de elever med behov for «særskilt
tilrettelagt opplæring» § 8 i lov om videregående opplæring var / er tenkt å d
Det er følgelig viktig å tydeliggjøre et nytt kriterium – språklig tilrettelagt opplær
– i beregning av rammetilskuddet og / eller for særtilskuddet til fylkeskommun
siden denne ikke er normalfordelt i befolkningen som spesialpedagogisk tilrett
ging antas å være.

Tospråklige minoritetselever i alderen 16 – 19 år som ikke har rett på grun
manglende grunnskoleopplæring, utgjør etter utvalgets mening, en liten gr
Etter lov om voksenopplæring kan denne gruppen gis opplæring på grunnsk
nivå. Å gi dem rett innenfor lov om videregående opplæring til inntil 5 års tilpa
opplæring, slik mindretallet Sandsmark ønsker, vil sannsynligvis ikke kunne
innenfor videregående opplærings ramme, men rommes innefor departem
økonomiske ramme til voksenopplæring.

6.4 UTVALGETS PRIORITERINGER AV TILTAK
– Utvalgets flertall foreslår at departementet gir utfyllende regler til lov om vi

regående opplæring § 8 for å dekke språklige minoritetselevers beho
språklig tilrettelagt opplæring og / eller rett til opplæring ut over 3 år.

– Utvalgets flertall foreslår at tospråklig minoritetsungdom i alderen 16-19
som ikke har 9-årig grunnskole eller tilsvarende, gis slik opplæring etter lov
voksenopplæring.
Utvalgets mindretall, representanten fra Oslo kommune, mener at rett til sp
lig tilrettelagt opplæring må lovfestes. Det samme gjelder retten til utvide
ut fra et språklig tilretteleggingsbehov.
Det samme mindretallet foreslår at det lovfestes rett til videregående opplæ
for 16-19 åringer uansett skolebakgrunn.

– Utvalget foreslår at den lovfestede retten til videregående opplæring ogs
gjelde asylsøkende 16-19-åringer på linje med andre.

– Utvalget foreslår at det innhentes informasjon om og eventuelt utredes v
ulike organisasjonsmodeller for språklig tilrettelagt undervisning, herun
ulike kombinasjonsmodeller mellom grunnskole og videregående opplæri

– Utvalget foreslår at det utarbeides en didaktisk håndbok, som både besk
ulike undervisningsmodeller og er lærerveiledning. I denne håndboka må
tursammenlignende og antirasistiske perspektiver inngå, jf. "Det flerkulturelle
samfunnet" i kap. 2 og "Videregående opplæring" i 6. Veiledningsdelen må
bygge på erfaringene med modellene og gi bred plass til både faglige og a
typer problemstillinger.
Som en videreføring av dette arbeidet mener utvalget at departemente
følge opp innsatsområdet «Fremmedspråklige elever» i rundskriv F-30/94
at migrasjonspedagogikk bør inngå i skolenes kompetanseutviklingsplane
kommunale / fylkeskommunale etterutdanningsplaner. Utvalget vil også til
nevnte satsingsområde ses i sammenheng med satsingsområdet «like
mellom kjønnene».

– Utvalget foreslår at ordningen med avmerket alternativ på vitnemålet fa
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bort, og anbefaler et vitnemål fra videregående skole der alle elever får ka
ter i faget norsk, uavhengig av læreplanen de har fulgt i faget.

– Utvalget foreslår at departementet vurderer å gå tilbake til en ressurstilde
til fylkeskommunene basert på antall tospråklig minoritetsungdom i alderen
19 år. Det vises i den forbindelse til beskrivelse av ressursfordelingsmode
grunnskolen. Se. "Tilskuddsordning og organisering" i kap. 7.2.3.

6.5 VIDERE FORSKNINGS- OG UTREDNINGSARBEID:
– utredning av overgangs- og kombinasjonsmodeller mellom grunnskole og 

regående opplæring
– Vurdering av tospråklige minoritetselevers gjennomføring av videregåe

opplæring
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Grunnskolen

7.1 GRUNNSKOLEN I ET PLURALISTISK SAMFUNN
Grunnskolen har en oppdragerfunksjon som opplæringen av eldre elever ikk
Grunnskolen skal oppdra i forståelse og samarbeid med hjemmet. Skolen h
sentral plass som verdi- og kunnskapsformidler i barns og unges liv. Den vil 
påvirke elevene. Det kan skje ubevisst eller planlagt, men ofte skjer det ved m
de voksne oppfører seg på. Voksne som lever sammen med barn, blir på g
vondt eksempler for dem. Jo yngre barna er, jo mindre mulighet har de til å 
seg kritiske, avventende eller avvisende til den påvirkningen de ikke kan un
bli utsatt for. Det ansvaret skolen har, knytter seg derfor ikke bare til den plan
undervisningen, men kanskje enda mer til de holdninger og verdier som form
ved måten undervisningen organiseres på.

Valg av pluralistisk integrering får konsekvenser for hvilke verdier skolen s
læringsarena og oppvekstmiljø skal formidle. I et pluralistisk samfunn må skol
vare på både interessene til den enkelte elev, til grupper av elever og til felless
Skolen skal bidra til å tydeliggjøre og formidle både det som skal være felles 
kulturen) og det som er ulikt (lokalkulturen). Det er viktig å formidle kunnska
om både majoritet og minoritet. Skolen må formidle trygghet og utfordringe
ulikhet og legge til rette for et lærings- og oppvekstmiljø som er forbilledlig i f
hold til det samfunnet man ønsker.

I tillegg vil utvalgets flertall vise ved eksempel noen ulike tiltak som er logi
konsekvenser av ulik forståelse av skolen innenfor begrenset pluralisme og fullver-
dig pluralisme (se kap.2). I fullverdig pluralisme er målsettingen likestilling bå
på gruppe- og individnivå og ikke som i begrenset pluralisme, bare på individ
Det krever endringer i institusjonene at deltakerne i større grad enn tidliger
annen bakgrunn både kulturelt og språklig. Vi vil anskueliggjøre disse synsp
tene ved å bruke morsmålsundervisningen som eksempel.

Som tidligere påpekt (kap.4) er morsmålet et viktig redskap i undervisning
alle skoleslag. Tar man utgangspunkt i en begrenset pluralismeforståelse av in
ring, vil dette inkludere en individorientert tilnærming i forståelsen av problem
tiltak. Tiltakene vil da kunne bære preg av kompensatoriske ordninger. Man
dette tilfellet kunne overfokusere eventuelle individuelle mangler. Et tiltak vil i v
eksempel være å gi morsmålsundervisning ut fra en individuell behovsprøvin
så lenge man har behov for det. Kjennetegnet ved en slik forståelse av integ
er altså at normaliseringstanken er utgangspunktet og at tiltakene blir kompe
riske. Dette er analogt med den måten integreringstanken er blitt utformet inn
spesialpedagogisk tenkning. Rettigheter i denne sammenheng er knyttet til ind
ut fra behovsprøving.

Dersom man har en fullverdig pluralismeforståelse av integrering som rett
for grupper, fokuseres det på nødvendige endringer i institusjonene. Hvert enkelt
individ skal normalt ikke behovsprøves, og det er ikke potensielle mangler hos
videt som er det interessante. Det som blir basalt i denne forståelsen blir hv
man tilrettelegger skoleverket i det flerkulturelle samfunnet. Dette innebærer
ringer i samfunnet som helhet – den nye felleskulturelle virkeligheten – der mi
tetsgrupper som grupper har rett til for eksempel morsmålsundervisning. Tiltake
er ikke ment som overgangsordninger, men som tilbud som ivaretar rettig
grupper har, og som blir en del av institusjonenes ordinære tilbud. I dette tilfelle
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pel være et tiltak å etablere stipendordninger i allmennlærerutdanninga slik a
tospråklige minoritetslærere utdannes. På denne måten vil sammensetning
framtidas lærerstand stemme med sammensetningen av elevflokken skole
betjene. Vi sikrer at skoleverket har kvalifiserte lærere som kan ivareta mors
undervisningen i framtida.

Representanten fra Oslo kommune viser til sin uttalelse i "Utvalgets forståelse
av definisjonene" i kap. 2.5 om at man fortsatt må balansere mellom individ-
gruppeorientert pluralisme. Uansett valg av pluralismemodell vil det å ikke ku
norsk i Norge måtte anses som en mangel. Representanten vil også unders
det heller ikke er snakk om et enten eller når det gjelder endring i institusjon
Skoler er allerede endret ved at de har fått elever med en annen språklig og ku
bakgrunn. Disse elevene har også rett til tilpasset opplæring, noe som innebæ
institusjonen, enten man velger en tospråklig overgangsmodell eller en tosp
berikelsesmodell som grunnlag for organiseringen av undervisningen, må en

7.2 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
Undervisning i det flerkulturelle samfunnet skal bidra til likestilling mellom min
ritetselever og majoritetselever. Dette krever særskilte tiltak for tospråklige mi
teter for å utvide deres handlingsrom. I høringsutkastet Prinsipper og retningslinjer
for den 10-årige grunnskolens oppbygning, organisering og innhold (KUF l994 er
dette nedfelt i egne avsnitt om Språklige og kulturelle minoriteter (s. 11-12) under
kapittel Fellesskap og tilpasning. På denne måten synliggjøres de tospråklige mi
ritetselevene i den norske skolen. Utvalget vil imidlertid peke på at det flerkultu
perspektivet mangler i resten av høringsutkastet. Men den norske skolens
gruppe er flerkulturell. De tospråklige minoritetselevene burde derfor innlemm
skolens generelle planer. Undervisning og opplæring i et flerkulturelt sam
omfatter også tiltak som skal skape et holdningsmessig grunnlag for integre
Antirasistisk og flerkulturelt arbeid bør derfor også integreres i generelle fram
linger om den norske skolen.

7.2.1 Målgruppe
De tospråklige minoritetselevene er en svært heterogen gruppe (se "Sentrale fakto-
rer som innvirker på læring og sosialisering i en minoritetssituasjon" i kap. 3). Den
omfatter barn og unge som selv har flyttet til landet i løpet av eller før skolea
barn som er født i Norge av innvandrede foreldre og barn fra familier der den
av foreldrene er norskfødt. Utenlandsadopterte barn blir også i noen sammenh
inkludert i gruppa tospråklige elever (rundskriv F-47/87 fra KUF). Men integ
ringsprosessen omfatter hele skolesamfunnet. Derfor er også majoritetsel
inkludert i denne innstillinga.

7.2.2 Mål
Generelle målformuleringer for skolen gjelder alle elevene uansett bakgrunn. 
av 13. juni l969 står:

«Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med 
elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndele
kroppsleg, og gje dei god allmennkunnskap så dei kan bli gagnlege og
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stendige menneske i heim og samfunn. Skolen skal fremje åndsfrido
toleranse og leggje vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom læ
og elevar og mellom skole og heim».

Samarbeidet mellom skole og hjem er altså sterkt framhevet i loven. I den nye
planen, generell del (s.7), slås synet på menneskenes likeverd og mangfol
samfunnsberikelse fast:

«Oppfostringen skal bygge på det syn at mennesker er likeverdige og 
neskeverdet er ukrenkelig. Den skal befeste troen på at alle er unike: e
kan komme videre i sin egen vokster; og individuell egenart gjør samfu
rikt og mangfoldig.»

Samtidig finner vi en påpeking av at individets utvikling skal bidra til fellesskap

«Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere se
på måter som kommer fellesskapet til gode og fostre til menneskelighe
et samfunn i utvikling. (s.st.40)»

Tilpasset opplæring finner man formulert på denne måten (s.st. 5):

«Utgangspunktet for oppfostringen er elevenes ulike personlige foru
ninger, sosiale bakgrunn og lokale tilhørighet. Opplæringen skal tilpa
den enkelte. Større likhet i resultat skapes gjennom ulikhet i den innsats 
rettes mot den enkelte elev. Bredde i ferdigheter skapes gjennom stim
ring av elevenes forskjellige interesser og anlegg. Den enkeltes særpr
sosialt mangfold – likhet i evner til å delta gir samfunnet rikhet.»

Målformuleringene om undervisningen av de tospråklige minoritetselevene sp
finner vi i M 87 (s.38):

«En forutsetning for at elevene kan føle seg hjemme i to kulturer, er a
blir to-språklige. Skolen må ha som siktemål at elevene får utvikle funk
nell to-språklighet. Dette forutsetter en språktilegnelse som gir mulighe
en naturlig og situasjonsbetinget bruk av språkene.»

Sett i lys av begrepet funksjonsdyktighet i skole og samfunn vil utvalget særlig
til formuleringene i den nye generelle læreplanen (s.5):

«Kort sagt, opplæringens mål er å utvide barn, unges og voksnes ev
erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.»

Med bakgrunn i en gruppepluralistisk forståelse mener utvalgets flertall at det
stor betydning at den tospråklige delen av befolkningen omfattes av de generelle
målformuleringene i skolens læreplaner.

Målformuleringer som presiserer skolens ansvar i forhold til å utvikle barn
unges to-språklighet er å forstå som mål formulert for å sikre at man ivaretar e
enes behov i en minoritetssituasjon. Tospråklige minoriteter har altså rettig
som gruppe samtidig som både majoritetselever og tospråklige minoritetse
omfattes av de samme generelle målformuleringer.

Representanten fra Oslo kommune vil understreke at målene i læreplane
der for alle elever uavhengig av pluralismemodell og lovfestet rett til morsmål
dervisning.
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7.2.3 Tilskuddsordning og organisering

7.2.3.1 Beskrivelse av ordningen

Tospråklige minoritetselever har på grunn av sin språklige og sosiale situ
behov for spesielt tilrettelagt undervisning. I mønsterplanen av 1987 for grunn
len sies det:

«Så snart elevene har utbytte av det, må de få delta i den vanlige nors
læringen. For elever som kommer til landet i løpet av skolealderen, 
som av andre grunner har behov for det, må norsk som andrespråk hør
blant de obligatoriske fagene. Å lære et nytt språk er både vanskelig og t
krevende. Elevene må derfor få grundig opplæring i norsk som andres
så lenge de har behov for det» (s. 38).

Elevene skal derfor ha et eget tilbud i norsk som andrespråk, tilpasset det klas
net de tilhører, inntil de kan følge undervisningen i norsk for majoritetselever. D
organiseres ofte i egne grupper og undervisningen følger en plan med en prog
utviklet i forhold til at norsk er elevenes andrespråk. Dette innebærer altså e
løp i en periode i norsk som andrespråk. (Dette løpet kan i prinsippet vare hel
letiden.)

Elevene skal også ha tilbud om fagundervisning på morsmålet. I M 87 stå
at:

«Pedagogisk og praktisk er det en fordel at elevene blir undervist p
språket de behersker best. Elevene bør derfor, i den grad det lar seg
nomføre, få tilegne seg skolens lærestoff gjennom morsmålet inntil de
få utbytte av undervisningen i norsk » (s. 38).

I en periode kan det derfor organiseres tospråklig fagundervisning, enten v
tolærersystem der tospråklig minoritetslærer går inn i den ordinære klassen
medlærer, eller som fagundervisning på morsmålet i egen gruppe.

I M 87 understrekes også at:

«En rekke lokale forhold vil være med på å avgjøre hvordan denne un
visningen skal organiseres, blant annet antallet elever i de språklige m
ritetsgruppene i kommunen og mulighetene for å skaffe morsmålslæ
Det må derfor være mulig å organisere undervisningen på ulike måte
39).

Ønsket om fleksible løsninger er nedfelt i M 87. Tospråklig fagundervisning
undervisning i norsk som andrespråk skal organiseres slik at de ivaretar ele
behov og ut fra de rammebetingelser som eksisterer lokalt. For å få organiser
tilbud er det nødvendig at skolene får ekstratimer til de ovennevnte formål. S
bevilger da også årlig øremerkete tilskudd til kommunene. Disse tilskuddene m
gjør organisering av tilrettelagte tilbud. Gjeldende refusjonsordning er komm
stand på bakgrunn av skolepolitiske mål for tilpasset opplæring og innvandre
tiske mål for integrering. Hensikten med tilskuddene er å gjøre det mulig for ele
å utvikle seg språklig og faglig i løpet av grunnskolen, og få muligheter til å g
nomføre utdanning på videregående nivå.

Reglene for slike tilskudd er nedfelt i rundskriv F-47/87 fra Kirke-, utdannin
og forskningsdepartementet. Tilskudd gis til de kommunene som søker, og d
søkes for elever på alle klassetrinn – både til morsmålsundervisning og nors
andre- språksundervisning. Rundskriv F-47/87 hjemler ikke spesielle tilskud
tospråklig fagundervisning, men med henvisning til mønsterplanen understrek
i rundskrivet at ressursene skal brukes fleksibelt, slik at elevene kan tilegne se
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lens lærestoff gjennom morsmålet. Deler av både morsmålsressursen og no
sursen kan altså nyttes til tospråklig fagundervisning.

Tilskuddsordningen er lik for alle kommuner, uansett skoletetthet, elev
skoletilhørighet, spredning i elevenes alder og andre vesentlige faktorer med
virkning på pedagogiske og organisatoriske forhold.

Det er ikke spesielle tilskudd til analfabeter og elever som ikke har hatt tidli
skolegang.

For barn / ungdom i asylmottak ytes med hjemmel i rundskriv F-49/88
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet et statlig tilskudd pr.år pr. 
som forutsettes å dekke kommunens utgifter til ordinær grunnskoleundervisni
undervisning etter retningslinjene i F-47/87.

Tilskuddsordningen er mer detaljert beskrevet av en arbeidsgruppe som
ledet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, i en rapport fra septe
1992.

7.2.3.2 Drøfting av tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen gir rammer for hvordan undervisningen kan organisere
omfanget av den undervisningen tilskuddsberettigete elever får. Utvalget har d
drøftet hvorvidt nåværende ordning legger grunnlaget for likeverdige tilbud t
aktuelle elevene.

Utvalget stiller seg positivt til at det er øremerkete tilskudd. Fra en synsvi
sett er det positivt at tilskuddet har vært delt, med spesielle tilskudd til morsmå
dervisning og særskilt norskundervisning. Uten den relativt sterke styringe
dette området, vil utvalget anta at langt færre tospråklige minoritetselever enn
let er i dag, ville ha fått morsmålsundervisning. På den andre side har den t
ressurstildelingen medført at tospråklig fagundervisning svært ofte er gitt på be
ning av morsmålsundervisningen.

Det har for eksempel vært et problem at rundskriv F-47/87 har blitt forstå
ulike måter. Blant annet på grunn av store tolkningsvariasjoner, kom departem
med rundskriv F-101/89, der kommunenes ansvar for opplæring av tosprå
minoriteter understrekes. Det presiseres i dette rundskrivet at kommunene ikk
redusere timetallet når det gjelder norsk- og morsmålsundervisning, selv om u
visningen skulle bli mer kostbar enn tilskuddet. Det står: «Det timetallet de
statstilskudd til, er et minstetimetall elevene har krav på.» I en undersøkels
Hvenekilde (l994) vist at det forekommer ulik praktisering av retningslinjene
kommune til kommune og fra skole til skole. Dette ga seg utslag i svært ulike t
i forhold til de tospråklige minoritetselevenes forutsetninger og behov for tilre
legging.

Det er videre differanser mellom de timetall kommunene oppgir i grunnsk
statistikken (GSI) og de timetall de søker refusjon for. For eksempel er det kom
ner som unnlater å gi morsmålsundervisning til store elevgrupper. I både Os
Bergen kommuner er det fattet politiske vedtak som begrenser retten til mors
undervisning. I Bergen kommune er det fattet vedtak om at bare de elevene s
undervisning i norsk som andrespråk, skal ha morsmålsundervisning. Morsmå
dervisning har i dag et underforbruk i forhold til gjeldende retningslinjer gitt i ru
skriv F-47/87 og F-101/89.

Det er også en svakhet ved nåværende tilskuddsordning at den ensid
utgangspunkt i alle kommunens språklige minoritetselever under ett. Fordel
mellom skolene som har tilskuddsberettigete elever, har vist seg å være svæ
innen en og samme kommune. Flere kommuner har følt det nødvendig å sentr
hele skoletilbudet til språklige minoriteter, slik at mange av dem ikke har fått 
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legang i det hele tatt på sin bostedsskole. Dette kan ha uheldige virkninger me
syn til å bli kjent i sitt lokalmiljø, og gjør at kommunene må prioritere mellom s
lefaglig tilrettelegging og muligheten for at de tospråklige minoritetselevene 
knytte vennskapsbånd i sitt nærmiljø. Ordningen har på grunn av slike problem
linger også ført til at foreldre til elever med behov for norsk som andresprå
tospråklig fagundervisning, har takket nei til slike tilbud – og elevene har gått p
bostedsskole uten å kunne nyte godt av tilleggsressurser.

Utvalget finner det uheldig at det ikke er spesielle tilskudd til analfabeter. A
fabeter har svært dårlig tid til å opparbeide seg en skolefaglig kompetanse, s
dem muligheter videre i skolesystemet. Derfor har de behov for mer tilrette
undervisning enn tospråklige minoritetselever på samme alder, som kan le
skrive.

Utvalget finner det likeledes uheldig at kommunene ikke får tilskudd til å de
spesialpedagogiske behov hos elever som oppholder seg i statlige asylmott
grunn av denne elevgruppens helt spesielle livssituasjon, er det naturlig å anta
rommer mange elever med relativt tunge spesialpedagogiske behov (se runds
49/88).

Dagens ressurstildelingsmodell slår svært tilfeldig ut. Regnskapstall for 1
viser f.eks. følgende utslag i tilskudd til tospråklig undervisning i noen ulike k
muner i 1993:

Tilskudd pr elev til tospråklig undervisning i 6 ulike kommuner

Tabellen er laget som utgangspunkt for en modellberegning. De tre f
kolonnene er hentet fra Grunnskolestatistikken og de to siste kolonnene er
skapstall fra KUF og er ikke uten videre sammenlignbare annet enn som ekse
øvelser. Til det er GSI tallene beheftet med for mange usikkerheter og feilk
Enkeltresultatene må derfor tolkes med stor varsomhet7 .

Utvalget har ikke gått inn i en analyse av årsakene til at tilskuddene var
mellom kommunene. Det bare konstaterer at tilskuddsordningen slik den er i d
ulike utslag for kommunene. Den tar ikke hensyn til skolestrukturen i den en
kommune og heller ikke til om elevflokken er fordelt på mange eller få språk.

Tabell 7.1: Utdrag av tabell i vedlegg 5 for tall fra de 21 kommuner som er brukt i modellbereg
av ny ressurstildelingsmodell. Tabellen viser utbetalt særtilskudd til morsmålsundervisning og
som andrespråk i hele kroner (KUF, kto 0221-65 ) i kroner pr elev i 1993, sammenholdt med
statistikk for 1993. (Se vedlegg 5).

Kommune
Antall 
skoler

Antall 
elever

Tospråklige min. 
antall %

Sum tilskudd 
1993 Kroner/elev

Oslo 102 34.171 8.173 23,92 73.919.000 9.044

Trondheim 48 13.675 635 4,64 11.176.000 17.600

Tana 6 349 36 10,32 527.000 14.639

Vestre Slidre 4 246 13 5,28 1.163.000 89.462

Moss 11 2.117 230 10,86 2.829.000 12.300

Gjøvik 17 2.569 124 4,83 2.997.000 24.169

Ørsta 19 1316 13 0,99 572.000. 44.000

Bømlo 13 1.531 13 0,85 674.000 51.846
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7.2.3.3 Forslag til ny ressurstildelingsmodell

Utvalget mener at en tilskuddsordning skal sikre at elevene får den undervisn
de har krav på i henhold til lov, forskrifter og læreplan. Prinsipper for organise
og omfang av morsmålsundervisning, særskilt norskundervisning og tospråklig
undervisning, hører hjemme i læreplanen, og bør ikke være en del av ressurs
lingsmodellen. Jf. Høringsutkast: Prinsipper og retningslinjer for den 10 årig
grunnskolens oppbygning, organisering og innhold. («Broen»).

Dersom det blir fastsatt en rett til morsmålsopplæring, slik flertallet (medl
mene Bergheim, Borgersen, Engen, Hartmark, Hauge, Kumar og Standnes) a
ler, må denne timetallsfestes i fag- og timefordelingen på linje med andre fag.
som morsmålsundervisning ikke blir rettighetsfestet (eller retten innføres grad
bør læreplanen likevel inneholde retninglinjer for omfanget av denne undervi
gen. Flertallet mener at i den tiårige grunnskolen vil 35 uketimer, med flest tim
de laveste alderstrinnene, være et rimelig timeanslag. Undervisningen kan o
seres i aldershomogene eller aldersheterogene klasser / grupper avhengig a
elever i den enkelte kommune og på den enkelte skole.

Når det gjelder særskilt norskundervisning og tospråklig fagundervis
mener utvalget at dette følger av retten til tilpasset opplæring. Det er vansk
beregne dette behovet. Utvalget tilrår at departementet utreder behovet for s
norskundervisning og tospråklig fagundervisning nærmere på basis av erfarin
fra tidligere tildelinger til morsmåls- og særskilt norskopplæring. Behovstallet
inngå i det årlige beregningsgrunnlaget for avsetningen til undervisning av tos
lige minoritetselever.

Utvalget vil ikke anbefale at elever som skal ha denne opplæringen, velg
ved testing. Undervisningen bør gis på bakgrunn av en vurdering som må fore
elevenes foresatte, lærere og skolens ledelse. Dersom departementet finner d
vendig å innføre testing som grunnlag for utvelgelse, må testene utarbeides se

Utvalget foreslår at man bør erstatte de etterskuddsvise tilskuddsordnin
som er omtalt i rundskriv F-47/87 med en forskuddsordning som i hovedsa
basert på antall språklige minoritetselever og språk i den enkelte kommune. R
sen skal dekke morsmålsundervisning i det antall timer som er oppgitt i fag
timefordelingen og særskilt norskopplæring og tospråklig fagundervisning.

Ideelt sett burde tilskuddet gått inn i den generelle rammetildelingen. I og
at andelen tospråklige minoritetselever ikke er jevnt fordelt mellom kommunen
heller ikke er lagt inn som egen faktor i beregningen av rammetilskuddet, v
rammetildeling slå svært skjevt ut i forhold til det reelle antallet tospråklige m
ritetselever i den enkelte kommune. Tilskuddet bør derfor være øremerket. Utv
mener imidlertid at man på sikt må legge inn de aktuelle faktorene i beregning
rammetilskuddet.

7. Det kan være flere mulige forklaringer på at forskjellene i støttebeløp til kommunene kan 
så store som tallene viser. Dette er ikke undersøkt. Andelen førsteårs, andreårs og tredje
elever spiller inn, det samme gjør andelen av dem som får ekstra opplæring i norsk og dem
får morsmålsopplæring.

En annen forklaring kan være feilføring i grunnskolestatistikken. Noen kommuner har unnlatt
med danske og svenske barn i gruppen tospråklige minoriteter siden ikke de utløser støtte
andre inkluderer dem. De statlige utdanningskontorene melder at det kan forekomme tilde
betydlige feilføringer i GSI statistikken.

En tredje feilkilde er rapporteringen av antall elever som får morsmålsopplæring og norsk so
andrespråk. Morsmålsopplæring foregår oftest i egne klassegrupper, mens norsk som an
språk undervises på flere måter; i samholdte klasser som støtteundervisning, ved tolærer
og så videre. Alt dette gjør det vanskelig både å avgrense og å registrere det nøyaktige a
elever som skal inkluderes i tallet.



NOU 1995:12
Kapittel 7 Opplæring i et flerkulturelt Norge 93

 krite-

 pr.
lere
ld til
å flere

r gi

gnin-
regn-

 i sen-
trinn,
 krite-
uppe

est
 er at
orga-
mme
 inne-
 med
 med en

m står
åklig
 blir
ralisere
iljø,
da vil
rering

norsk
g hen-
liseres.
oler et

linga,
.
lget
m-

g på

det,
ne-
n kan
 ord-
Ressurstildelingen fra staten til kommunene bør være basert på følgende
rier:
– antall tospråklige minoritetselever i kommunen
– antall språk i kommunen
– antall elever pr. klassetrinn pr. språk i kommunen.

Antall språk har betydning i forhold til morsmålsundervisningen. Antall elever
klassetrinn spiller en rolle i forhold til organiseringen av undervisningen. F
elever på samme klassetrinn letter organiseringen og tilretteleggingen i forho
tilpasset opplæring sammenlignet med en situasjon der elevene er spredt p
klassetrinn.

De faktorene som er valgt, ligger allerede inne i GSI. Utvalget har i "Morsmål-
sopplæring" i kap. 4 foreslått en definisjon av tospråklig minoritetselev som bø
en mer entydig registrering fra skolenes og kommunenes side.

Hvordan de ulike faktorene skal vektes, trenger nærmere justering / bere
ger. Det er imidlertid foretatt en del beregninger med utgangspunkt i GSI og 
skapstall for 1993. Se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av modellen.

I modellen er det innebygget et kriterium, elevgruppe, som gjør at man kan ta
høyde for at kommuner med flere elever med samme morsmål kan samle disse
traliserte undervisningstilbud. Dersom elevene i tillegg er på samme klasse
øker dette muligheten for å samle flere elever i samme gruppe / klasse. Dette
riet kan vektes mot et kriterium som teller antall elever uavhengig av språkgr
og klassetrinn.

Beregningene viser at dersom kriteriet for antall elever (hodetelling) gis m
vekt, er dette til fordel for kommuner med mange elever. Bakgrunnen for dette
en sterk vektlegging av elevgrupper som kriterium, forutsetter at kommunen 
niserer undervisningen i optimale grupper. Det vil si flest mulig elever på sa
klassetrinn i samme språk samles i én klasse. Dette vil i de fleste kommuner
bære en sentralisert undervisning. Omvendt vil muligheten for at kommuner
mange elever kan organisere undervisningen på elevenes bostedsskoler, øke
større vektlegging på kriteriet for enkeltelever.

Utvalget vil i denne sammenheng støtte prinsippet om nabolagsskolen, so
sterkt i norsk skoletradisjon. Minoritetsbarn er særlig avhengige av et tospr
leke- og fritidsmiljø også utenfor skolen. Utvalget ser at muligheten for dette
redusert dersom kommuner med mange elever spredt på flere skoler, må sent
sine undervisningstilbud. Muligheten for at barna får et helhetlig oppvekstm
hvor nærmiljøet skal og må spille en sentral rolle, forringes. På den andre si
utvalget peke på at prinsippet om naboskapsskolen og hensynet til sosial integ
i noen tilfelle kan kollidere med barnas behov for god språkopplæring, både i 
som andrespråk og på morsmålet. Hensynet til best mulig ressursutnyttelse o
siktsmessige gruppestørrelser kan tilsi at opplæringa noen ganger må sentra
Dessuten har minoritetselever som eventuelt er spredt rundt på mange små sk
legitimt behov for å være sammen med hverandre, av hensyn til identitetsutvik
muligheten for å bli kjent med hverandre og utvikle interne tilknytningsforhold

Utvalget mener at bosteds / nærmiljøskoleprinsippet er svært viktig. Utva
foreslår derfor en vekting av kriteriene for enkeltelever (kriterier A+B), slik at ko
muner med elevene fordelt på flere skoler, kan gi tospråklig undervisnin
bostedsskolen eller i rimelig nærhet av denne.

Et ressurstildelingssystem av denne typen vil i likhet med rammetilskud
bygge på statistikk fra foregående år. Bosettingspolitikken overfor flyktninger in
bærer at det nå bosettes flyktninger i mange nye kommuner og at statistikke
oppleves som for gammel i forhold til det reelle elevtallet. Det foreslås derfor at
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ningen med tilskudd til barn som omfattes av integreringstilskuddet opprettho
for å fange opp eventuelle store svingninger i elevtallet fra år til år som følg
bosettingspolitikken.

Utvalget vil peke på at ressursmodellen sammen med det i fag- og timef
lingen fastsatte timetallet til morsmål og et estimert timetall til særskilt norskun
visning og tospråklig fagundervisning, vil gi beregningsgrunnlaget for den sta
rammen til denne undervisningen.

Når det gjelder analfabeter og elever med spesialpedagogiske behov i s
asylmottak, må disse sikres rett til tilpasset opplæring gjennom lov, forskrifte
størrelsen på kommunens tilskudd.

Utvalget anbefaler at denne modellen utredes videre.

7.2.4 Spesialpedagogiske tiltak / spesialklasser
Det er en underrepresentasjon av tospråklige minoritetselever i spesialsko
klassene i Norge. Men denne elevgruppa er overrepresentert i søknader om tilleggs-
timer til skolekontorene. Totalt sett er de altså overrepresentert i det spesialpe
giske apparatet. Det er opprettet noen få språkhomogene spesialklasser for to
lige minoritetselever med store lærevansker. Disse klassene har et lærertea
består av ettspråklig og tospråklig lærer. I tillegg er det assistenter knyttet til 
sene.

En undersøkelse gjennomført ved Statens spesiallærerhøgskole (SSLH)
ten av l980-årene viste at tospråklige minoritetsbarn i mindre grad enn major
barn fikk spesialpedagogisk hjelp i spesialskoler / klasser eller institusjone
elevene som fikk skolegangen sin tilrettelagt i slike egne tilbud fikk mindre m
målsundervisning enn tospråklige minoritetselever som fikk sin skolegang 
ordinære skoleverket. PP-tjenesten ga uttrykk for at de manglet egnet kartleg
materiell og at de følte behov for faglig skolering i forhold til å arbeide med tosp
lige minoritetselever. Det ble også avdekket at tospråklige minoritetseleve
overrepresenterte i søknader om tilleggstimer til skolekontoret i Oslo. Majorit
av de tospråklige minoritetselevene med spesialpedagogiske behov går altså
nære norske klasser (Hauge l989).

En liknende undersøkelse viste at situasjonen i Bærum liknet svært på 
Oslo (Birkeland, Glømmen og Skoglund l989).

Resultatene fra de to undersøkelsene ga følgende bilde: Enten får d
tospråklige tilbud i en ordinær klasse, dog uten spesialpedagogisk tilretteleg
eller så får du et spesialpedagogisk tilbud i en særskilt gruppe, for eksempel 
alklasse, men uten tospråklig tilrettelegging (Hauge l989).

I forbindelse med opprettelsen av spesialklasser, er utvalget kjent med 
lenge var et problem å finne ut hvordan man skulle kategorisere klassen. V
spesialklasser (med de ressurser en slik utløser) eller språkhomogene barne
klasser (som utløste langt færre ressurser)?

I regi av Antirasistisk senter i Oslo foregår et prosjekt der pakistanske barn
generelle lærevansker undervises samtidig med at en av foreldrene også alfa
res på morsmålet. Prosjektet blir ledet, systematisk evaluert og fulgt opp av fo
(Loona l994). I forslag til statsbudsjett 1995 er det foreslått å videreføre utprø
av modeller for opplæring av foreldre og barn sammen (St. prp. nr. 1 s. 58).

Utvalget ser med interesse på prosjekter der det gis tilbud til barn og foreld
samme tid og på samme sted. Gir slike tilbud gode resultater, bør de viderefø
prøves ut på flere steder og med flere grupper. Prosjekter av denne typen bø
innlemmes i systemet for skolebasert vurdering.
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7.2.5 Innhold
Det flerkulturelle perspektivet er dekket opp i fagplanene for morsmål for språklige
minoriteter og i norsk som andrespråk for språklige minoriteter i M 87. Det er imid-
lertid ikke tatt konsekvensen av det flerkulturelle samfunnet i andre fagplaner
foreligger lite systematisert erfaring i forhold til hvordan undervisningens innh
tematisk inkluderer det internasjonale og det flerkulturelle. Det kultursamme
nende perspektivet er lite framtredende i grunnskolens fagplaner i dag.

Norsk som andrespråksundervisningen må ha et innhold som gir elevene m
heter for å mestre livet i det norske samfunnet. Innholdskomponentene må 
settes sammen slik at undervisningen gradvis behandler emner som også in
norskundervisning for majoritetselever. Men samtidig må undervisningen gi 
mulighet til å formidle sine spesielle erfaringer som tospråklige minoriteter o
gjennom majoritetsspråket. Dette kan ikke bare ivaretas gjennom undervisnin
norsk som andrespråk. For å imøtekomme alle tospråklige minoritetselevers 
må også det tradisjonelle norskfaget ha innholdskomponenter om det flerkult
samfunnet.

Innholdet i alle fagene i grunnskolen må gjennomgås med hensyn til at 
gruppa også består av tospråklige minoritetselever.

I morsmålsundervisningen må innholdskomponenter ta utgangspunkt 
tospråklige minoritetselevenes virkelighet i det norske samfunnet slik at de er
gene elevene gjør her også kan formidles på morsmålet. Samtidig har morsm
dervisningen et særskilt ansvar for å gi elevene kunnskaper og ferdigheter som
ker deres identitet som minoritet med røtter i et annet land. Det kan være et pr
at tospråklige minoritetslærere ikke alltid har god nok kjennskap til det norske 
funnet slik at undervisningen kan bidra til å øke elevenes forståelse av den. 
målsundervisningen kan av den grunn bli konsentrert om emner fra hjemla
skole, med begrenset relevans for elevenes hverdag i Norge.

For å sikre at det flerkulturelle perspektivet ivaretas i all undervisning i no
skole, er det behov for kvalifisering av alle lærerkategorier. Utvalget mener d
at det flerkulturelle og kultursammenlignende perspektivet bør bygges inn i gr
, etter- og videreutdanning av lærere. (Se "Lærerutdanning" i kapittel 9)

I det pluralistiske samfunnet bør alle fag ha et flerkulturelt innhold. (Bjørn
m.fl. l993.) Internasjonalisering må synliggjøres (Hansejordet l994). Norske i
nasjonale organisasjoner har i årtier vært pådrivere for at lærere nettopp skulle
nasjonalisere undervisningen. Arbeidet for å internasjonalisere må inngå b
læreplanarbeid og i etterutdanning på alle nivåer i skoleverket.

At alle elever skal ha mulighet for å kjenne seg igjen og føle tilhørighet til s
lens innhold, er et viktig prinsipp (se kap.3). Dette stiller krav til at lokalkulture
perspektiver integreres i læreplanarbeid og etterutdanning. Samtidig skal alle 
lære å virke i og være med på å utvikle det flerkulturelle samfunnet. Arbeidet i
len må derfor ha rikskulturen som utgangskjerne.

For å virkeliggjøre gruppepluralismen må altså både det lokalkulturelle og
rikskulturelle integreres i skolen. Arbeidet med Grunnskolereformen (GR'97) e
i full gang, og gir muligheter for å ivareta dette. Utvalget vil derfor peke på beh
for at lokalkulturelle komponenter innarbeides i alle fagplaner, og at fagplang
pene suppleres med tospråklige medlemmer.

Utvalget foreslår at det i den didaktiske håndboka utarbeides et eksemp
hvordan det rikskulturelle og det lokalkulturelle kan kombineres i en plan, for 
for den tyrkisktalende minoriteten i Norge (se 7.3).
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7.2.6 Arbeidsmåter

7.2.6.1 Kultursammenliknende undervisning (metode)

For å integrere det rikskulturelle og det lokalkulturelle i skolens arbeid kan en
tursammenliknende metode brukes. Et eksempel på bruk av en slik metode ka
tes fra litteraturundervisningen (Mejdell l989). Her benyttes arabiske forfatt
opplevelser i møte mellom orientalske og europeiske kulturer, skildret litterært,
utgangspunkt for nettopp kultursammenlikning. Noveller eller romaner med
tematikk kan integreres i litteraturundervisningen, f.eks. på ungdomstrinnet e
videregående skole.

På barnetrinnet arbeides det i større grad tverrfaglig. Dette gjør det enk
foreta konkrete kultursammenligninger. Et tema som dyr i Norge kan internasj
iseres ved at man sammenligner med dyr i andre land (Hauge l984).

Kultursammenlignende arbeidsmåter er ukjente for mange lærere. Det er 
noen få videreutdanningstilbud at slike arbeidsmåter har vært behandlet. I t
foreligger det svært lite læremidler tilpasset denne undervisningen. De fleste l
står altså overfor helt nye utfordringer som skal takles. Utvalget mener derfor a
tursammelignende arbeidsmåter må beskrives i den didaktiske håndboka. I 
trengs det et stort løft når det gjelder å utvikle læremidler og til etterutdannin
dem som arbeider i skolen.

7.2.6.2 Håndtering av den sosiale integreringen i flerkulturelle klasser

Man kan iaktta stadig flere konfrontasjoner mellom ulike grupper i dagens sam
Mye tyder også på at konflikter skapes på grunn av fremmedfrykt og øk
rasisme. Det rapporteres fra skoler at arbeidet med antirasisme må prioriteres
len kan utvikling av negative holdninger og rasistisk mobbing forebygges. B
annet ved hjelp av innsikt i gruppedynamiske spørsmål og handtering av åpn
kusjoner i klasser, kan lærere bidra til økt bevissthet hos sine elever (Carringt
Short l989, Arneberg l994). Å skape et godt sosialt klima i en klasse kan være
beste enkelttiltaket for å få til solidarisk samhandling. På den måten kan skolen
bygge en videre utvikling av rasisme i samfunnet.

Det gjøres mye lokalt utviklingsarbeid for å skape positive samhandlingss
sjoner mellom majoritetsbarn og minoritetsbarn. Men det foreligger lite system
sert kunnskap om integreringsprosesser i skolen rundt omkring i landet. En pil
dersøkelse på et lite antall barn i Osloskolen (156 barn) viste at særlig majo
barna var lite interesserte i å innlemme de språklige minoritetsbarna i kamera
ken. Dette var barn som gikk i samme klasse på skolen (Hauge l994).

Det mangler et sentralt initiativ i forhold til tiltak for majoritetsgruppa og utv
ling av strategier for å skape gode sosiale klima i de flerkulturelle klassene. I ti
må lærere og studenter få innsikt i gruppedynamiske spørsmål, slik at de får
ferdigheter i å tilrettelegge for sosial samhandling. Slike perspektiver må integ
i lærerutdanningen og i etter- og videreutdanningen. Utarbeiding av den didak
håndboka vil her bidra til en samordning av antirasistisk arbeid på landbasis,
at lærere systematisk kan tilføres kunnskaper og ferdigheter for å utvikle det s
klimaet i sine klasser.

Utvalget vil peke på betydningen av at antirasistisk arbeid beskrives i
didaktiske håndboka.
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7.2.6.3 Håndtering av tospråklig undervisning

I mange tospråklige modeller arbeider to lærere i team slik at det er mulig
undervisning i og på både morsmål og norsk. Elevene gis på den måten muligh
å lære fagterminologi både på morsmål og norsk i det samme emnet. Det s
tematiske innholdet behandles altså på begge språkene og kan benyttes i op
gen også i språkene.

Vi har lite systematisert kunnskap om hvordan arbeidet tilrettelegges i sko
Det er foretatt få kartleggingsundersøkelser. Det er gjort noe arbeid med å sys
tisere erfaringer fra undervisningen i tokulturelle klasser. I en rapport utarbeidet u
fra observasjoner gjennomført i klasser i Osloskolen, fant man at det i disse m
lene ble praktisert svært ulike arbeidsmåter. Det ble avdekket at det i noen k
ble gjennomført et tilnærmet tolærersystem der begge lærerne var aktive i fo
til hele klassen. I majoriteten av klassene var den tospråklige læreren assisten
sirkulerte blant elevene og ga forklaringer til enkeltelever (Myklebust l992).

Det er ikke foretatt noen undersøkelse i Norge av hva slags arbeidsmåte
benytter i morsmålsundervisningen og heller ikke samlende rapporter om 
som andre-språksundervisningen.

I en evaluering av undervisningen i tokulturelle førsteklasser i Osloskolen
man at de fleste elevene fikk sin norskundervisning både i storklassen sammen me
norske barn og i egne grupper med bare tospråklige minoritetselever. I de ulike 
asjonene underviste forskjellige lærere. Arbeidsmåtene ble derfor ofte svært
og noe forvirrende for elevene. En sammenhengende skoledag der innho
arbeidsmåter utgjorde en integrert og naturlig del av skolehverdagen, var s
(Bjørkavåg l990).

Man vet altså at lærere generelt mangler ferdigheter i å undervise tospråk
flerkulturelt. Mange uttrykker imidlertid at de ønsker slike kvalifikasjoner. I Nor
har tospråklige arbeidsmåter (undervisningsmodeller) i liten grad fått gode beti
ser. Blant annet har forskning på undervisningsmodeller i Oslo vist at arbeid i
setyper som internasjonalt har vist seg å gi tospråklige arbeidsmåter gode be
ser, ikke har fungert godt. Dette kan blant annet skyldes for dårlig kvalifiserte læ
og mangel på læremidler.

Tospråklige arbeidsmåter og undervisningsmodeller i Norge har vært så
ikke minst på grunn av manglende skolering av lærerne (Myklebust l992). Utv
mener derfor at det må legges spesielt til rette for at tospråklig minoritetsung
rekrutteres til utdanning for lærere (Se kap.9). Utvalget ønsker også å pe
betydningen av at tospråklige arbeidsmåter beskrives i den didaktiske håndbo
inngår i grunn-, etter- og videreutdanning av pedagoger.

7.2.7 Samarbeid skole og hjem
Den aller viktigste av skolens samarbeidspartnere er barnets foreldre / fore
Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse og undervisning. Det p
res også i M 87 at:

Samarbeidet må preges av gjensidig respekt mellom partene (s:67).

For å få til et samarbeid trengs samarbeidskompetanse hos begge parter. V
forbindelse med samarbeidsproblematikken og prinsippene i den pluralistiske
greringen, er forholdet mellom å respektere det særegne og samtidig ivare
rikskulturelle.

Mange tospråklige minoritetsforeldre har liten innsikt i norsk skole, siden
selv ikke har vært gjennom systemet. For at foreldre skal kunne føle seg trygg
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samarbeidsforhold, er det nødvendig at de får skikkelig kunnskap om systeme
kan virke som om de tradisjonelle samarbeidsorganene mellom skole og hjem
fungerer som tilstrekkelige informasjonskilder om skolesystemet. Hovedutford
gen blir å etablere arenaer for dialog, hvor skolens og foreldrenes behov disk
(se f.eks. Arneberg og Ravn l994).

En viktig og aktuell problemstilling er i hvor stor grad foreldre skal kunne ve
noe annet for sine barn enn det det er konsensus for rikskulturelt. Skolen
komme i en situasjon hvor den på vegne av det rikskulturelle, må peke på in
ning til fellesskapet. Dermed reises spørsmålet om hvilke sanksjoner som eve
bør brukes i de tilfellene der det særegne går ut over fellesskapet.

Et eksempel er debatten om hvordan man skal reagere på at innvandrerfo
tar med barna sine til hjemlandet og holder dem borte fra skolen i lengre tid. 
reiser spørsmål om foreldrenes rett og ansvar for at barna får undervisning, 
dreier seg om forholdet mellom det lokalkulturelle og det rikskulturelle. Ders
foreldrene lar barna delta i skolegang i hjemlandet, kan oppholdet bidra til å s
barnets morsmål og dermed også den totale utviklingen. Det skal mange 
morsmålsundervisning til i skoleverket for å tilsvare en slik påvirkning fra mors
let. På den andre siden blir det viktig å diskutere med foreldrene de konsekv
det får for norskkunnskaper og annet faglig utbytte at barna er lenge borte fra u
visning i Norge. De regler som er utformet, må gjelde for alle både majorite
minoritet.

Utvalget vil understreke betydningen av at det utprøves nye former for fore
samarbeid der alle grupper reelt er med på å drøfte planer, innhold og form p
len. Det er naturlig å legge slik utprøving til knutepunktskolene (se "Nettverk- /
Knutepunktinstitusjoner" i kap. 10).

I tillegg mener utvalget at 'Foreldreutvalget for grunnskolen' (FUG) bør u
beide informasjon beregnet på foreldre med tospråklige minoritetsbarn. I 
arbeidet er det viktig å involvere også tospråklige minoritetsforeldre.

7.2.8 Lærerkvalifikasjoner
Ifølge undersøkelser er de fleste lærere pr. i dag lite kvalifiserte for å arbeide
flerkulturell og tospråklig undervisning (se f.eks. Bjørkavåg l990, Myklebust l9
Hauge l989). Utvalget mener derfor at det må treffes tiltak for å styrke lærerko
tansen (se "Lærerutdanning" i kap. 9).

7.2.9 Læremidler
På slutten av 70-tallet ble det etablert en ordning for statlig støtte til utviklin
læremidler for undervisningen av tospråklige minoriteter i Norge. Dette ble a
nistrert av Grunnskolerådet. Det ble utviklet læremidler innenfor fagene norsk
andrespråk og morsmålsundervisning og feltene tospråklig og flerkulturell un
visning. Det blir også i dag bevilget øremerkede midler på statsbudsjettet til 
klingsarbeid innenfor læremiddelsektoren. Denne tjenesten er nå overtatt av N
nalt læremiddelsenter. De har utarbeidet en plan for læremiddelutvikling for gr
tospråklige minoriteter.

I det pluralistiske samfunnet er det behov for læremidler i de fleste fag som
grerer kultursammenligning, antirasisme og internasjonalisering som perspek
forbindelse med GR'97 skal det lages nye fagplaner med tilhørende godkjenn
nye læremidler. Denne situasjonen gjør det mulig å sikre at disse perspektiven
retas.
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Utvalget er kjent med at det i Nasjonalt læremiddelsenter arbeides ut fra
sippene om samlet satsing og utvikling av læremidler for gjennomgående 
enkelte fag. Utvalget ser det positive i satsing på fag og enkelte forlag. Det kan
til bedre ressursutnyttelse. Det er imidlertid nødvendig å peke på faren for at
midler til morsmålsundervisningen vil kunne få dårligere betingelser dersom 
klingsarbeidet ikke koordineres gjennom Nasjonalt læremiddelsenter. I likhet
sikring av læremidler til andre små grupper (og fag) bør også Nasjonalt lære
delsenter initiere og koordinere utviklingsprosjekter til læremidler i morsmåls
dervisning ut fra planmessige prioriteringer.

Nasjonalt læremiddelsenter bør også ta initiativ til å systematisere det nor
samarbeidet om læremiddelutvikling i ulike morsmål. Her er det gevinster å he
form av fordeling av prosjekter på de nordiske land. Det sier seg selv at det er 
vendig at alle de nordiske land utvikler hver sin lærebok i for eksempel farsi.

Det vil sannsynligvis også være helt nødvendig at Nasjonalt læremiddels
fortsatt har ansvaret for utviklingen av tospråklige læremidler. Det er tvilsom
forlag vil satse på utgivelser som har så små målgrupper. Dette gjelder lære
til to så viktige områder som morsmålsundervisning og tospråklig undervisnin

Det eksisterer et behov for læremidler i vid forstand. Dette betyr at video
duksjoner, audiovisuelle hjelpemidler og andre typer materiell også må inngå
statlige satsingen.

7.2.10 Evaluering

7.2.10.1Evaluering av undervisningsmodeller

Så vidt utvalget vet, er det bare i Oslo det har vært foretatt evaluering av und
ning av språklige minoriteter (Høgmo l990, Myklebust l992, Bjørkavåg l990, Öz
l992). I tillegg har en språkhomogen klasse på barnetrinnet i en annen komm
noen grad vært fulgt opp (Hauge 1993).

Det er et problem at systematisk evaluering av ulike typer undervisningsor
ger og organiseringsmodeller mangler. Det foreligger behov for systema
undersøkelser av undervisningen av språklige minoriteter på landsbasis.

Like lite som innhold og arbeidsmåter i undervisningen av tospråklige el
bør isoleres i forhold til ordninger som ivaretar majoritetselevenes behov, er de
målstjenlig å isolere evaluering av undervisningen av tospråklige elever fra ev
ring av skolen som helhet. Av den grunn må problemstillinger i forhold til eva
ringen av ulike sider ved undervisningen for tospråklige elever også ivaretas 
bindelse med det nasjonale evalueringssystemet som er under utvikling (skole
vurdering – områdevurdering).

Som nevnt i "Morsmålsopplæring" i kapittel 4 mener utvalgets flertall at ram
mebetingelsene for å innføre rett til morsmålsopplæring umiddelbart kan være
strekkelige. Flertallet mener derfor det kan være nødvendig å foreta en gr
iverksettelse av retten, samtidig som en bygger ut de nødvendige rammebe
sene. Et mindretall bestående av Lise Grette, Iracles Boumbouras og Stig Klin
vil bli involvert i den videre behandling i sine departementer, og vil av den gr
ikke ta stilling til spørsmålet om lovfestet rett til morsmålsopplæring for 
tospråklige minoritetsbarn i grunnskolen.

Utvalgets flertall foreslår at dette kan gjøres ved å gjennomføre et bredt a
forsøk, der modeller, rammer og metoder for morsmålsopplæring står i sentru

Forsøket bør også utprøve og innhente erfaringer med ulike organisering
deller for opplæring i norsk som andrespråk, eventuelt utprøve ordninger me
valgsspråk på barnetrinnet.8
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Det bør videre utvikle og innhente erfaringer med pedagogiske metoder, ut
og utprøve læremidler, utprøve modeller for lærersamarbeid og foreldresama
og utprøve og innhente erfaringer med modeller for intern etterutdanning og ve
ning av morsmålslærere og norske lærere.

Forsøket bør omfatte et antall grunnskoler som er representative, og f
under mest mulig normale rammevilkår. Forsøket bør ha mest mulig karakt
ordinær grunnskoleopplæring, men med forsterking på visse sentrale satsings
der. I forsøksperioden bør derfor de skolene som deltar, kobles opp mot språk
og pedagogisk kompetanse, som kan bidra med veiledning, skolering og eve
utredningsarbeid. En utenforstående instans bør dessuten følge opp forsøke
kningsmessig, slik at de faglige og sosiale virkningene kan evalueres og doku
teres.

De skolene som skal delta, må forplikte seg til å prioritere egne ressurse
mot forsøksarbeidet, samtidig som de får adgang til de faglige og økonomisk
sursene som selve utviklingsarbeidet vil utgjøre. Utvalget mener derfor at for
kan knyttes direkte til det nettverket utvalget foreslår etablert i "Nettverk- / Knute-
punktinstitusjoner" i kapittel 10, og nyttes som modellforsøk for å gjøre nettver
operativt fra starten av.

Utvalget mener videre at forsøket kan knyttes til arbeidet med å utvik
didaktisk håndbok for grunnskoletrinnet. Forsøksperioden må nødvendigvis 
så lang at det blir mulig å registrere faglige og sosiale virkninger hos elevene
skolemiljøet som kan legges til grunn for å treffe den endelige beslutninge
iverksettelse av rett til morsmålsopplæring. Det forhindrer ikke at det allerede
tidlig tidspunkt kan skje erfaringsspredning fra forsøket, som kan bidra til å utv
og styrke opplæringa av tospråklige minoritetselever i skoleverket forøvrig (jf. e
ringene med 6-åringsforsøket).

Utvalget foreslår at det settes i gang et forsøk på et utvalg grunnskoler. Fo
ket skal bl.a. omfatte utprøving av modeller for undervisningsorganisering, u
arbeidsmåter og læremidler og former for skole / hjemsamarbeid.

Representanten fra Oslo kommune vil understreke at utrednings- og utvik
arbeid knyttet til de ovennevnte områder er viktig uavhengig av om det innføre
til morsmålsundervisning eller ikke.

7.2.10.2Diagnostisering

Det er ikke utviklet diagnostisk materiell spesielt beregnet på pedagogogisk a
med tospråklige minoritetselever. Lærere og PP-rådgivere arbeider derfor
diagnostisk materiell som ikke er beregnet på denne elevgruppen og som d
ikke gir dem det redskapet de trenger.

Det er store problemer forbundet med at fagfolk må benytte testmateriell
er beregnet på barn med norsk som morsmål når de ønsker å diagnostisere ba
norsk som andrespråk. Spesielt gjelder dette materiell til kartlegging av nors
digheter for å kunne identifisere de elevene som ikke trenger norsk som andre
men som kan følge undervisningen i norsk for majoritetselever. Dette mater
må utarbeides, fordi det i skolen nyttes en del lokalt utviklete tester som for
utvikle seg til skjulte «standarder» for norskferdigheter. Siden disse prøvene ik
underlagt noen kvalitetskontroll, må det utarbeides tester sentralt.

Testmateriellet må inngå i en større diagnostisk pakke. Pakken kan bestå
håndbok med beskrivelse av en framgangsmåte, for eksempel en sjekkliste

8. Jf Høringsutkast. Prinsipper og retningslinjer for den 10-årige grunnskolens oppbygning, 
nisering og innhold, s. 27.
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metodikk. Selve testmateriellet kan bestå av en sammenstilling av det som fo
ger, samt utvikling av nye komponenter. Både metodikken og testmaterielle
utprøves på ulike elevgrupper over tid.

I tillegg må de nye diagnostiske prøvene i lesing som er utviklet og er u
utprøving, vurderes i forhold til leseferdigheter på ulike morsmål og at nors
elevenes andrespråk.

Det testmaterialet som er beskrevet ovenfor gjelder pedagogisk diagnostis
som lærere skal benytte i undervisningen. Diagostiseringsmateriell for PPT b
ves senere ("Evaluering" i pkt. 7.2.10). Utvalget foreslår at det blir utviklet diagno
tisk materiell i norsk som andrespråk til bruk for lærere.

7.2.10.3Elevvurdering

Tospråklige minoritetselever kan ta avgangsprøve i morsmål og eksamen i 
som andrespråk i 9. klasse. Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus,
menssekretariatet, utarbeider sentrale prøver på de språk det meldes opp e
Avgangsprøven er en mulighet til å få karakter i morsmålet også for elever som
har mottatt undervisning. Elever som har mottatt undervisning i faget, får o
standpunktkarakter.

Mange lærere etterlyser sentrale kriterier for karaktersetting i morsmål s
vurderingen blir mer enhetlig nasjonalt, slik som det er gjort for vurdering i no
som andrespråk. Sekretariatet for elevvurdering arbeider med utarbeiding av
kriterier. Utvalget mener at kriterier for karaktersetting i blant annet norsk 
andrespråk og i morsmål bør beskrives i den didaktiske håndboka. Kriterie
karaktersetting må også inngå i grunn-, etter- og videreutdanning for lærere.

Det er et problem at elever som kommer til landet i løpet av ungdomssk
ikke kan få vist sine faglige kunnskaper dersom de ikke kan norsk. Elever som
skolegang fra hjemlandet og som faglig sett kunne gå opp til eksamen i f.eks. 
matikk, vil ikke få uttelling for sine kvalifikasjoner før han / hun har tilstrekkeli
norskferdigheter til å gi uttrykk for dette på norsk. Utvalget vil peke på at de
bør iverksettes ordninger som gjør det mulig for disse elevene å dokumenter
lige kunnskaper med morsmålet som redskap.

7.2.11 Andre støttetiltak

7.2.11.1Skolefritidsordningen

Skolefritidsordning er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn i 1.-3. klasse 
6-åringer ved skolen som har behov for opphold utover undervisningstid og 'kj
tid'.

I skolefritidsordningene bør barns alder og behov være utgangspunkt for 
mingen av innholdet i det pedagogiske tilbudet. Samværet med andre barn og
vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold kan skape trivsel og grunnlag
god utvikling.

I SFO-ordningene kan elever som har behov for støtte til lekselesing, få d
hjelpen mens de oppholder seg på skolen. Dette vil kunne bidra til at alle ba
mulighet til å få den hjelpen de trenger for å klare skolearbeidet. For tosprå
minoritetsbarn vil en ordning med leksehjelp fra en som mestrer samme språ
barnet og som dermed kan sørge for at barnet forstår det arbeidet som skal 
være et godt tiltak. Utvalget ser derfor store fordeler med at det tilsettes tospr
leksehjelpere (lærere og assistenter) i skolefritidsordningene.

Få tospråklige minoritetsfamilier sender sine barn i SFO-ordningene (Fa
m.fl. l993, Oslo lærerlag l992). Dette er blant annet et økonomisk spørsmå
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familiene. Mange barn har ikke behov for tilsyn fordi det i mange familier er en v
sen til stede om formiddagen. Av omsorgshensyn har altså mange tospråklige
ritetsfamilier ikke samme behov for at barna deres deltar i SFO-ordningene
mange norske foreldre.

Utvalget er imidlertid av den oppfatning at både majoritetselever og tosprå
minoritetselever har både språklig og sosial nytte av å tilbringe tid sammen. 
uten vil ordningene kunne bidra med hjelp og støtte i lekselesing både for m
tetsbarn og tospråklige minoritetsbarn. SFO-ordningene må derfor gjøres attr
for tospråklige minoritetsfamilier ved for eksempel å peke på betydningen de
ha for språklig og sosial læring (Bender og Samuelsen l993).

Også i slike ordninger er det av betydning at foreldre og barn føler tilhøri
og tilknytning. Det er derfor viktig at tilbudene utformes i samarbeid med
tospråklige minoritetbarnas foreldre.

7.2.11.2Leksehjelp

Både tospråklige minoritetselever og majoritetsbarn trenger hjelp til leksele
For de minste barna er det naturlig å integrere dette i skolefritidsordningen. A
ordninger som flere skoler har gode erfaringer med, er bruk av kameratstøtte
derordning. Ved å ansette tospråklige assistenter vil elevene kunne få hjelp
som de kan kommunisere med på førstespråket. Det går også an å se tiltaken
menheng med blant annet valgfagsgrupper i videregående opplæring.

For ungdomsskoleelever har leksehjelpsordninger vært foreslått som et v
middel for å bedre deres skolesituasjon. Dette er satt i gang av flere kommune
villige organisasjoner og utlendingsdirektoratet (UDI). Disse ordningene ti
hjelp både på norsk og på morsmålet slik at elevene tilegner seg faglig innhold
tidig med at de lærer den norske terminologien.

Utvalget er av den oppfatningen at leksehjelpsordninger bør vurderes gjen
ført. Ordningene bør organiseres av skoleetaten, men kan iverksettes i sam
med ulike organisasjoner.

7.2.11.3Fritid

Det er grunn til å anta at tospråklige minoritetsforeldre og majoritetsspråklige
eldre i noen tilfelle har ulike oppfatninger av begrepet fritid. I det norske samfu
er det en generell holdning at fritiden er en sentral arena for barn og unge for
vær, lek og læring. Dette er en viktig grunn til at mange norske barn deltar i 
typer aktiviteter som musikk, speider, idrett, friluftsliv og andre tilbud fra frivilli
organisasjoner. Å delta i slike aktiviteter øker ikke bare evnen til samarbeid 
utholdenhet, men stimulerer og utvikler det enkelte barn. Dette er trolig en gen
oppfatning i majoritetsbefolkningen.

Tospråklige minoriteter har kanskje ikke samme oppfatning som majoritet
folkningen av hva fritid er og hvordan den skal brukes, selv om mange er enig
barna lærer mye gjennom lek. De kan ha en annen oppfatning av hvilke aktiv
som er verdifull bruk av fritiden. Mange innvandrerforeldre er opptatt av at b
først og fremst skal delta i aktiviteter som tar utgangspunkt i egen kultur, for ek
pel musikk og dans fra hjemlandet, religionsundervisning og andre gruppeakt
ter. Dette må majoriteten selvsagt respektere i et pluralistisk samfunn.

Når det gjelder språk- og kulturlæring, er det likevel en forutsetning for et 
resultat at opplæring i skolen suppleres med at norsk praktiseres i fritida sam
med norskspråklige barn og ungdommer. Organiserte fritidsaktiviteter er viktig
språk og læring. (Øzerk 1992).



NOU 1995:12
Kapittel 7 Opplæring i et flerkulturelt Norge 103

r at
tene
nskap
ngle

rådet
 nor-
ntet i

d.

ene i
 med
tdan-
åklige
r vært

elt til-
ning.
g enn
lige

n tid-
ener
ånd-

 hvor-
erut-

rde-
råk-
åk) fra
unn av
ger.
nger

elp for
k som

ar-

itets-
 veile-

are en
press.
Forskning viser at språkopplæring i klasserommet ikke er tilstrekkelig fo
barn skal få tilfredstillende språkkunnskaper. Samvær mellom barn i friminut
er også meget viktig, men for å være med på leken kreves det innsikt og kun
om denne. Minoritetsbarn som har liten erfaring fra norsk fritidsmiljø, kan ma
referanser og begrep som vil gjøre opplæringsprosessen vanskeligere.

Utvalget vil understreke betydningen av økt kunnskapsinnhenting på om
og den betydningen dette har for tospråklige minoritetsbarns integrering i den
ske samfunnet. Utvalget ser det som naturlig at Barne- og familiedeparteme
samarbeid med Kulturdepartementet tar initiativ til forsøks- og utviklingsarbei

7.2.11.4Rådgivningstjenesten

Rådgivningen i grunnskolen må utvikles slik at den blir en god støtte for elev
deres linjevalg ved overgangen til videregående opplæring, og i forbindelse
yrkesveiledning. Rådgivningstjenesten i grunnskolen bør styrkes ved etteru
ning. Rådgivere på grunnskolens ungdomstrinn bør bevisstgjøres på de spr
minoritetselevenes spesielle behov og ønsker. Gürsel (l990) mener at det ha
en tendens at tospråklige elever har fått råd om å ta yrkesfaglige linjer spesi
rettelagt for denne elevgruppa, i stedet for å forsøke allmennfaglig studieret
Det gir grunn til å anta at en del elever dermed velger en annen studieretnin
den de har lyst til. En delrapport i EVA'94 viser imidlertid at de fleste tospråk
minoritetselever fra grunnskolekullene i 89 og 91 valgte allmennfag.

Bildet er altså ikke entydig og rådgiverne i grunnskolen må i større grad en
ligere, samarbeide kontinuerlig med rådgiverne i videregående. Utvalget m
også at problemstillinger i forbindelse med rådgivning tas inn i den didaktiske h
boka.

7.2.11.5PP-tjenesten

Det et stort behov for å kvalifisere spesialpedagoger og andre PP-rådgivere i
dan diagnostisere og tilrettelegge for kontrastiv / tospråklig undervisning. Ett
danning er her nødvendig.

I tillegg meldes det om et stort behov i grunnskolen for kartleggings- og vu
ringsmateriell og utvikling av diagnostiske framgangsmåter som kan skille sp
vansker som skyldes at elevene holder på med å lære seg norsk (mellomspr
språkvansker som har spesifikke årsaker (spesialpedagogiske behov). På gr
manglende relevant diagnostisk materiell forekommer det feildiagnostiserin
Dette vanskeliggjør tilrettelegging av pedagogisk tilbud for de elevene som tre
det. Det er helt sentralt å kunne skille barn som skal ha spesialpedagogisk hj
eksempel av logoped, fra barn som trenger systematisk undervisning i nors
andrespråk. Dette materiellet må utvikles.

Utvalget foreslår at test- og kartleggingsmateriell til bruk i pp-tjenesten ut
beides. Denne oppgaven legges til en engasjementstilling i nettverket.

7.2.11.6Veiledningstjenesten

Blant de viktige samarbeidspartnerne i undervisningen av tospråklige minor
elever er de pedagogiske veilederne. Mange kommuner har egen pedagogisk
der for undervisningen av språklige minoriteter. Svært mange av disse har b
del av sin post til å utføre denne tjenesten, og er derfor under sterkt arbeids
Andre igjen har full stilling i veiledningstjenesten.
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Utvalget er kjent med at noen kommuner benytter internveiledere på skole
mange tospråklige minoritetselever. Disse veilederne bistår sine kolleger o
jevnlig kontakt med den sentrale veilederen i kommunen. De fleste pedago
veiledere fungerer som sentraler i kommunale nettverk og arrangerer kurs og 
slik at lærerne får treffe hverandre og utveksle erfaringer. Det er altså mange 
å etablere veiledningstjeneste på.

7.3 UTVALGETS PRIORITERINGER AV TILTAK
– Utvalgets flertall foreslår gradvis innføring av lovfestet rett til morsmålsund

visning for elever fra to-språklige minoriteter. Retten innføres gradvis para
med oppbygging av nødvendige rammebetingelser for undervisningen. I 
omgang foreslår utvalget at det settes i gang et forsøk på et utvalg grunns
Forsøket skal blant annet omfatte utprøving av modeller for undervisning
ganisering, ulike arbeidsmåter og læremidler og former for skole / hjemsam
beid.
Et mindretall bestående av Lise Grette, Iracles Boumbouras og Stig Kling
vil bli involvert i den videre behandling i sine departementer, og vil av 
grunn ikke ta stilling til spørsmålet om lovfestet rett til morsmålsopplæring
alle tospråklige minoritetsbarn i grunnskolen.
Representanten fra Oslo kommune foreslår at det settes i gang et utredn
og utviklingsarbeid med sikte på å finne fram til «god undervisning» og en v
reutvikling av denne

– Utvalget foreslår at det utarbeides en didaktisk håndbok for arbeid i den 
kulturelle skolen. Håndboka skal gi veiledning og supplering i forhold til d
generelle læreplanen og må blant annet omfatte:
– eksempler på hvordan det rikskulturelle og lokalkulturelle kan kombine

i en plan, f.eks. for den tyrkisktalende minoriteten i Norge.
– beskrivelse av kultursammenlignende arbeidsmåter.
– beskrivelse av antirasistisk arbeid.
– beskrivelse av tospråklige arbeidsmåter
– kriterier for karaktersetting i norsk som andrespråk og i morsmål
– rådgivning av tospråklig minoritetsungdom
– spesialpedagogiske problemstillinger.

– Utvalget foreslår at en metodepakke for kartleggings- og vurderingsarb
utvikles. Pakken må omfatte beskrivelse av en framgangsmåte samt diag
seringsmateriell. Det utarbeides en pakke for hver av yrkesgruppene lære
pp-rådgivere. Denne oppgaven legges til en engasjementstilling i nettverk

– Utvalget foreslår at det utarbeides planer for etter- og videreutdanning
lærere hvor følgende områder tas inn:
– det flerkulturelle og kultursammenlignende perspektivet
– antirasistisk arbeid
– tospråklige arbeidsmåter
– vurdering av tospråklige minoritetselever
– veiledning av tospråklige minoritetselever.

– Representanten fra Oslo foreslår at det utvikles et ressursfordelingssys
tråd med prinsippen som er beskrevet i "Forslag til ny ressurstildelingsmodell"
i kap 7.2.3.3.
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Barnehager og tilbud til 6-årin ger i skolen

8.1 BARNEHAGEN I ET FLERKULTURELT SAMFUNN
Barnehagen tok tidligere utgangspunkt i at barna stort sett hadde felles språk
relativ homogen kulturell referanseramme. I det flerkulturelle samfunnet må ba
hagen ta konsekvensen av et språklig og kulturelt mangfold hvor både majori
og minoritetenes behov skal ivaretas. Barnehagen som institusjon møter bar
ulik språklig og kulturell bakgrunn, og i et gruppepluralistisk perspektiv må o
minoritetsbarn og deres foreldre kunne kjenne seg igjen i den pedagogiske vir
het. Målsettingen med arbeidet med barn fra språklige minoriteter er at de sk
tospråklige og utvikle en tokulturell identitet. Å skape likeverdige forhold for alle
barn i barnehagen, vil kreve et gjennomarbeidet opplegg som omfatter både ri
turelle og lokalkulturelle komponenter. Et slikt tilbud skal ivareta behovet for et
les kulturelt innhold for alle, samtidig som en ved å gi plass til lokalkulturene b
forsterker barnas opprinnelige tilhørighet og gir mulighet for kulturell perspekti
videlse.

En endret situasjon med et økende antall barn med andre kulturelle refer
ammer og ulike språk som sitt morsmål, stiller barnehagen overfor utfordringer
må bli gjennomgripende. De tospråklige minoritetsbarna skal sikres elementæ
til å forstå og bli forstått. Foreldrene må få tilstrekkelig informasjon både om
pedagogiske tilbudet og om samfunnet generelt, slik at de kan sikres de s
reelle rettighetene og mulighetene som majoritetsforeldrene til å ha innsyn i
kunne påvirke og prege tilbudets mål og innhold. Dette er viktig for å redusere
eventuelle uro foreldre kan ha for uønsket påvirkning fra det norske samfunnet
eldrene må også delta i et samarbeid for å forstå mer av barnas hverdag i barn
og få kjennskap til den rikskulturelle referanserammen.

8.2 SITUASJONSBESKRIVELSE
Det er viktig å se barns ulike læringsarenaer i sammenheng med tanke på
språkutvikling og identitetsutvikling generelt. De tospråklige minoritetsbarna 
tilegne seg kommunikativ kompetanse både på norsk og morsmål. Deltaking 
nehage og 6-åringstilbud kan bidra til å bedre elevenes forutsetninger for å m
de kravene skolen stiller også til tospråklige minoritetsbarn.

Barnehagen skal gi alle barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær
ståelse og samarbeid med barnas hjem. Det er viktig for barnas sosialiseringsp
og identitetsutvikling at en i barnehagen tar hensyn til deres kulturelle bakgrun
foreldrenes synspunkter, og lar kulturell variasjon og mangfold få plass i barn
gens virksomhet (Jf. "Sentrale faktorer som innvirker på læring og sosialiserin
en minoritetssituasjon" i kap. 3).

Alle barn bør få tilbud om barnehageplass og dermed nyte godt av den alls
læring og utvikling som barnehagene kan gi. Førskolealderen er en grunnleg
periode med tanke på barnas språkutvikling og identitetsutvikling, og i barneh
vil barna kunne nyte godt av et språkstimulerende miljø. Her vil barna kunne 
barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn i lek og samvær. Det pedagog
arbeidet i barnehagen kan gi store muligheter for sosial samhandling som igje
gi et godt sosialt klima i barnegruppa. Dette kan øke toleransen for ulikheter,
virke utvikling av negative holdninger og redusere fordommer og diskriminere
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tendenser i skoleverket og i samfunnet generelt (se blant annet Khatoon m.fl. 
I et pluralistisk samfunn vil kulturell variasjon være det normale, og barnehage
et ansvar i denne sammenheng. Dette krever imidlertid en gjennomtenkt pe
gikk, og det er viktig at noen barnehager får mulighet til å utvikle og utprøve
tilnærmingsmåter.

En kan imidlertid ikke ta for gitt at alle foreldre uansett kulturell bakgrunn 
på barnehagen eller et frivillig seksårstilbud som verdifullt og nyttig for sine b
Dette kan skyldes at ikke alle har et tilsynsbehov og av den grunn ikke trenge
nehagen, men det kan også skyldes barnehagens organisering og / eller innh
den pedagogiske virksomheten mer generelt. Noen foreldre, kanskje spesielt
dre med en annen kulturell og religiøs tilhørighet enn det som en vanligvis vek
ger i det norske samfunnet, kan oppleve en verdikonflikt med deler av det bar
gen vektlegger (jf.. Andersen 1989 og Sand Bryhni 1994.). Dette vil sette e
krav til personalet slik at de ikke framstiller den norske rikskulturen som det 
male og selvfølgelige, og at avvik fra denne forklares som «kultur»- eller «re
onsbetinget». Begge deler er kultur, og må behandles ut i fra det perspektive
1986). Begge deler må få plass i innholdet og behandles slik at ingen opplev
«gode situasjon» nedverdiget eller latterliggjort (Hoëm 1978). Barna vil selv h
motstand mot et eventuelt assimileringspress. Barnehagen har derfor et stort 
ret i forhold til å være seg bevisst hvilke verdier det legges vekt på i samvære
og oppdragelsen av barna, og hvordan disse formidles.

Undersøkelser viser (Sand Bryhni 1994 og Thomassen og Thomassen 19
innvandrer- og flyktningeforeldre ser på barnehagen som viktig i forhold til an
språksopplæringa, det å få norske venner og lære om det norske samfunnet
altså ofte utrykk for et interessefellesskap med barnehagen. Funn i disse un
kelsene tyder også på at denne foreldregruppa ikke ønsker en ensidig fornors
sprosess ved at barna lærer «norske» former for oppførsel, får innføring om be
ning, fødsel o.l., og at de skulle ønske at deres egen kultur hadde større plas
nehagen enn det den vanligvis har. Foreldrene ønsker å videreføre verdier og
ninger fra sin kultur i oppdragelsen av egne barn, noe som det må tas hens
flerkulturelle barnehager.

Barnas språkutvikling avhenger av et rikt og stimulerende språkmiljø (B
lykke l989). De tospråklige minoritetsbarna vil kunne ha stort utbytte av et ba
hageopphold spesielt med tanke på deres andrespråksutvikling, men også 
gjelder morsmålsutviklingen.

Foreldrene snakker ofte dårlig norsk, og barna er derfor avhengige av å ko
i norskspråklige miljøer for å få startet sin norske språkutvikling, noe som for
både formelle og uformelle læringssituasjoner. At barna har gode norskferdig
før skolestart, vil være viktig for å kunne ha størst mulig utbytte av skoletilbu
Barnehagen har tradisjon for å legge en helhetstenkning til grunn for sine ak
ter, slik at hele barnet stimuleres og utfordres. Utvalget ønsker å påpeke lekens
betydning i arbeidet med barn. Leken gir muligheter til sosial samhandling, me
er også barnas hovedmåte å tilegne seg ferdigheter og kunnskaper på (se L
l990). Leken er førskolebarnas virksomhetsform (Brostrøm l986). Gjennom le
lekepregete aktiviteter kan barnehagens personale stimulere alle barns språ
ling, både morsmålet og andrespråket. Leken blir derfor et viktig virkemiddel f
tospråklige minoritetsbarn kan utvikle kommunikasjonsevne på to språk (Campos
og Keating l986). I tillegg påvirker også leken barnas identitetsmessige og mor
utvikling.

Det er vedtatt å senke skolestart fra 7 år til det året barnet fyller 6 år. Det er
slått at dette skal gjelde fra 1997. Seksåringene vil da få et obligatorisk pedag
tilbud i skolen. Dette gir nye og viktige utfordringer til skoleverket, i forhold til fo
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men på tilbudet (organisering og lokalisering) og på innhold og arbeidsmåter
skolepedagogikk eller småskolepedagogikk) (Innstilling fra regjeringsoppn
utvalg l992, KUF l992/93). Utfordringen er blant annet møtt ved at man har stu
seksåringens aldersmessige og utviklingsmessige behov og pekt på nødv
konsekvenser slik kunnskap må få for utformingen av tilbudene (Brostrøm 
Diderichsen m.fl. l993, Eide og Winger l994).

I det pedagogiske arbeidet med tospråklige minoritetsseksåringer må de
kles og legges til grunn en syntese av pedagogisk teori og praksis hentet fra sm
lepedagogikken, førskolepedagogikken og migrasjonspedagogikken. Utvikli
av seksårstilbudet for denne barnegruppa må i tillegg sees i et enda videre pe
tiv. De ulike personlige forutsetningene og forskjellige språklige og kulturelle 
utsetningene barna representerer, fordrer svært fleksible og individuelt tilpasse
bud.

Utviklingen av et pedagogisk tilbud til tospråklige seksåringer er en ny u
dring til høgskolene. Pedagogisk arbeid med tospråklige seksåringer vil inne
håndtering av alle dagliglivets situasjoner i en flerkulturell og flerspråklig ba
gruppe. Ulike pedagogiske og språkpedagogiske perspektiver skal kjennes og
tiseres. Pedagogene og de ufaglærte i både barnehage og i seksårstilbud m
kvalifiseres for dette arbeidet.

8.2.1 Målgruppe
Barnehagen er foreløpig ikke et tilbud til alle barn. En del foreldre vil velge a
omsorgsformer enn barnehage. Skal minoritetsforeldre motiveres til å send
barn i barnehage, må det springe ut av informasjon om barnehagens betydn
barnets integrering i storsamfunnet. Barnehagens ansvar for å styrke barnas o
nelige kulturelle tilhørighet, og ansvaret for å gi barna opplæring i norsk språ
kultur må understrekes, samt foreldrenes rett til innflytelse og medbestemme

Barn i alderen 0-5 år født av utenlandske foreldre, utgjør 18427 pr. 1. ja
1994. 3100 av disse er under 1 år. I 1993 hadde 6800 barn under 6 år med en
lig og kulturell minoritetsbakgrunn, plass i barnehage. Av disse fikk 2868 tilbud
tospråklig assistanse, altså nær 43 prosent (SSB). Utvalget er av den oppfat
at en høyere andel tospråklige medarbeidere, vil kunne bidra til å gjøre barne
mindre fremmed for de tospråklige minoritetsbarna og deres foreldre. Det tos
lige personalet vil kunne bidra til å gjøre lokalkulturene synlige og sette sitt pre
miljøet. Dette vil også kunne gjøre barnehagen mer attraktiv for alle, uansett til
behov.

Det er kommunens ansvar å sikre barn gode oppvekstvilkår blant anne
utbygging og drift av barnehager eller ved å gi støtte til slike tiltak. Driftsforme
virksomhet skal tilpasses lokale forhold og behov. Det er opp til den enkelte 
mune / bydel å vurdere hvilke kriterier som skal ligge til grunn for tildeling av b
nehageplass. I dag får mange minoritetsforeldre som søker om barnehagepla
vilget dette dersom det anses som vesentlig sett ut fra barnets behov, for eks
manglende språkforståelse. Den eneste gruppen barn som etter barnehagelo
fortrinnsrett til barnehageplass (§10), er barn med funksjonshemninger. Dette
der også tospråklige minoritetsbarn med funksjonshemming.

Utvalget mener at å være tospråklig minoritetsbarn, i seg selv ikke skal væ
kriterium for å få fortrinnsrett til barnehageplass.

Skoleåret 1994/95 har ca. 27000 seksåringer, eller henimot halvparten a
aldersgruppa, et tilbud i skolens lokaler. Av seksåringene totalt utgjør barn fø
utenlandske foreldre 2724 pr. 1. januar 1994. Det finnes ikke tilgjengelige ta
andel tospråklige minoritetsbarn som deltar i tilbudet på skolen, men statistik
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Oslo pr. 31.12.93 viser at de tospråklige minoritetsbarna utgjorde 24%. Det an
messige forholdet mellom de tospråklige og majoritetsbarna ser altså ut til å
tilnærmet det samme som i resten av Osloskolen.

Barn deltar i seksårstilbudene i det året de fyller seks år. Som på de ulike
setrinnene i skolen vil den reelle aldersforskjellen kunne være et helt år mellom
yngste og den eldste. På dette trinnet må altså fleksibilitet i tilbudene tilstrebe
sielt for å sikre ordninger som gir muligheter til å variere organisering, innhol
arbeidsmåter etter alder. I tillegg må tilbudet også innrettes i forhold til den k
relle og språklige variasjonen i barnegruppene. Det er viktig å understreke at 
vet for tospråklig personale vil være tilnærmet like stort i seksårstilbudene s
barnehagen.

8.2.2 Tilskuddsordninger
Enhver virksomhet som er godkjent etter barnehageloven, er berettiget til s
driftsstøtte. For å tilrettelegge barnehagen for barn fra språklige og kulturelle m
riteter, er det etablert to særskilte tilskuddsordninger som forvaltes av Barn
familiedepartementet. Utvalget vil i hele dette kapittelet konsentrere seg o
drøfting av det mest benyttede tilbudet, nemlig tilbud i vanlige barnehager med
av tospråklig assistent. Det helt spesielle med etablering av et barnehagetilb
nyankomne flyktningers barn gis en omtale her under tilskuddsordninger, me
for øvrig i utredningen ikke bli framhevet spesielt. Kort presentert omfatter d
ordningene:

1. Tilskudd til tospråklig assistent.

I barnehager der det går barn med et annet morsmål enn norsk, anbefaler Ba
familiedepartmentet at det tilsettes tospråklig assistent. Dette sees på som e
virkemiddel for at barna skal få et fullgodt barnehagetilbud. Tilskuddet gis so
fast kronebeløp pr. tospråklig minoritetsbarn som får støtte fra tospråklig assi
Tilskuddssatsene pr. år er: kr. 15000 pr. barn som får tospråklig assistanse
timer pr. uke og kr. 20000 pr. barn som får tospråklig assistanse 26 timer elle
pr. uke.

2. Tilskudd til barnehager for nyankomne flyktningers barn.

Det gis et særskilt tilskudd til korttidstilbud i barnehage for barn av nyanko
flyktninger og barn av personer som har fått opphold på humanitært grunnlag
som midlertidig beskyttelse. Tilskuddet gis for 8 måneder. Målsettingen me
skuddsordningen er å gi flyktningebarn et barnehagetilbud som kan være me
sikre disse barna en best mulig start på en ny tilværelse i et nytt land. Hvordan
tilbudet organiseres, avhenger av forholdene og mulighetene i kommunen. B
og familiedepartementet anbefaler at barna i størst mulig grad integreres i n
barnehager.

For å bli tildelt særskilt tilskudd må barnehagen drives i samsvar med barn
gelovens bestemmelser. Barne- og familiedepartementet dekker blant annet l
tospråklig assistent inntil 17 timer pr. uke og lønn til førskolelærer inntil 17 ti
pr. uke. Videre dekkes utgifter til foreldresamtaler / møter og diverse driftsutg
Utgangspunktet er minimum 3 barn for at tilskudd skal innvilges for et 8 måne
tilbud. Tilbudet kan enten organiseres som en egen barnehage eller som
gruppe/avdeling i ordinær barnehage. De fleste kommuner velger det siste a
tivet. Når barna ikke lenger omfattes av tilskuddsordningen, har kommunen r
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ordinært driftstilskudd og, om forholdene tilsier det, tilskudd til tospråklig assis
etter reglene i pkt. 1 over.

8.2.3 Ulike driftsformer
Barnehageloven krever at ansatte i styrer- og førskolelærerstillinger har førsko
rerutdanning. I tillegg til det pedagogiske personalet skal barnehagen ha tilstr
lig personale til å drive etter lovens intensjoner. Personalgruppen kan også be
en eller flere tospråklige assistenter.

Barnehagetilbudene i Norge i dag er karakterisert av et variert utbyggings
ster tilpasset lokale behov og forhold. De vanligste driftsformene er korttids-, h
dags- og heldagsbarnehager. Ofte vil en finne dem i kombinerte løsninger.

Heldagsbarnehager er en tradisjonell modell og er godt kjent. Den ivaretar 
behovet som foreldre har for omsorg for barna sine når de er i arbeid på helti

I det følgende vil vi beskrive andre driftsformer som kan møte behov 
tospråklige minoritetsbarn.

Korttidsbarnehager og barnehager med korttidsplasser eller minibarneha
blir primært opprettet for å møte behovet hos foreldre som ikke ønsker heldags
Det er også gjort gode erfaringer med denne type barnehagetilbud når det g
grupper som særlig trenger barnehagens støtte og omsorg. En korttidsbarneha
dermed være et passende leke- og læringstilbud både for norske og for tosp
minoritetsbarn. En slik løsning er flere steder etablert for å imøtekomme minor
familienes behov. Denne barnehagetypen benyttes ofte for barn fra 1-3 år. I sli
bud kan man legge inn tilbud også til mødrene. Her gis muligheter til f.eks.
norskundervisning mens barna får tilsyn.

Åpne barnehager skiller seg særlig fra andre driftsformer ved at barna ikke 
tildelt en plass. Åpen barnehage er basert på at foreldrene eller en annen om
sperson kommer sammen med barna og tar aktivt del i det daglige arbeidet. E
ger viser at denne barnehagetypen er velegnet til å skape kontakt mellom sm
familier og til å etablere nettverk i nærmiljøet.

8.2.4 Mål
Barnehage er ikke en del av vårt utdanningssystem, men et frivillig pedagogis
bud til barn under skolealder. Selv om barnehage ikke er obligatorisk, er det 
ringens mål at alle familier som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass
år 2000.

Generelle målformuleringer for barnehagen gjelder alle barn i barnehagen
sett bakgrunn. I lov om barnehager av 6. juni 1975, med senere endringer stå

« Formålet med loven er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmulig
ter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal
til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier

Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andr
og voksne. Barnehagen skal bidra til å styrke barnas identitet både som indiv
samfunnsborger, formidle grunnleggende kunnskap og forberede barna til å
framtidas utfordringer og oppgaver. Sammen med hjemmet skal barnehagen
virke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg
støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning. Barnehagen skal 
reflektere det kulturelle mangfoldet samfunnet representerer.

I forslag til rammeplanen for barnehager (NOU 1992:17 Rammeplan for barne-
hagen) omtales felles verdier i arbeidet:
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«Barnehagen skal gi en etisk oppdragelse i samarbeid med foreld
Hjemmets hovedansvar for oppdragelsen må respekteres, og samar
med foreldrene må tillegges stor betydning. Dette gjelder også formid
av verdier og tradisjon. Forståelse, gjensidig åpenhet og tillit vil vær
godt grunnlag for samarbeidet.»

Toleranse og respekt for mennesker fra andre kulturer er en viktig grunnverdi 
samfunn som også må prege barnehagen. Samvær med barn fra andre kult
gi barn mulighet til å lære å vise respekt for annerledes tenkende og for menn
med annen bakgrunn. I barnehagen skal barn lære at andre mennesker ikke 
med likegyldighet, men med omsorg og kjærlighet.»

8.2.4.1 Mål for tilbud til seksåringer

Den enkelte kommune står i tiden fram til obligatorisk opplæring er innført, frit
å følge Stortingets og regjeringens anbefalinger for organisering, innhold
arbeidsmåter i et pedagogisk tilbud til seksåringer. Videre arbeid med å utvikle
ordninger for tospråklige minoritetsbarn, vil bli gjennomført som del av forbere
sene til obligatorisk opplæring.

I innstillingen fra et regjeringsoppnevnt utvalg (1992) som skulle utrede
pedagogiske konsekvensene av å få seksåringer inn i skolen, nevnes det a
elevgruppen må få bedre muligheter til å utvikle tospråklighet. I den veiled
rammeplanen for dette tilbudet gis det imidlertid ingen anvisninger eller retni
linjer for arbeidet i flerkulturelle barnegrupper.

Langtidsprogrammet (St.meld. nr.4 1992-93) understreker betydninge
norskundervisning spesielt. Det står:

«Det er et mål å bedre innvandrernes integrering i barnehage, skole, 
nisasjons- og arbeidsliv blant annet gjennom økt kvalifisering i norsk s
og samfunnskunnskap.» (St.meld. 4, 92/93)

I St. meld. nr. 40 1992-93 «...vi smaa, en Alen lange», påpekes behovet de sp
minoritetsbarna har for å «...utvikle en positiv identitetsoppfatning i forhold til
kulturelle bakgrunn». Samtidig understrekes at de gjennom lek og samhan
med «norske» barn kan lære norsk og «...bli kjent med norsk kultur». I forho
seksåringers behov spesielt står det i meldingen at:

«Barn med innvandrerbakgrunn vil ha stor fordel av å være sikret et no
språklig miljø og få tilpasset opplæring ett år tidligere enn i dag».

Dette forutsetter imidlertid at innholdet i dette tilbudet er spesielt tilpasse
tospråklige minoritetsbarnas behov. Verken den store offentlige satsingen gje
prosjektet om seksåringer eller annen forskning om seksåringer, berører de to
lige minoritetsbarna spesielt. I «Strategiplan for oppfølging av St. meld. n
(1992-93)» utgitt av BFD og KUF, er imidlertid flere av delmålene rettet inn m
blant annet å kartlegge pedagogiske tilbud i skolen for tospråklige minoritets
åringer og tilrettelegging av tilbud for barn med forskjellig kulturbakgrunn i se
åringstilbud og skolefritidsordninger. Arbeid er initiert og igangsatt i flere komm
ner. Samarbeidskommuner skal også høsten 1994 rapportere over hvilke tilta
er iverksatt for tospråklige minoritetsseksåringer.

Utvalget ønsker å understreke at barnehagen og seksårstilbudene har so
gave å stimulere minoritetsbarnas tospråklige og tokulturelle utvikling. Et godt
utviklet morsmål vurderes som viktig med tanke på å lære et andrespråk. Sa
er det viktig å understreke morsmålets betydning for å vedlikeholde og utvikle 
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titeten knyttet til deres hjemmekultur. Morsmålet har både en verdimessig og in
mentell funksjon.

8.2.5 Innhold og organisering
Innholdet i et pedagogisk tilbud som skal kvalifisere for et flerkulturelt samfunn
inneholde elementer både fra rikskulturen, noe som skal sørge for en kjerne a
lesstoff, samtidig som lokalkulturene og stoff fra disse må få plass og sette sit
på virksomheten. Personalet er en viktig del av innholdet i barnehagen (pers
entert innhold). Gjennom å fungere som modeller for barna vil personale ha
innflytelse når det gjelder kulturformidling og påvirkning. Det vil i denne samm
hengen være viktig at personalgruppa er sammensatt av både norskspråk
topråklig personale.

Seksårstilbudet er et frivillig barnehagetilbud i skolens lokaler, vanligvis
timer pr. uke, der god forberedelse til skolegang er et viktig mål. Barna v
samme måte som i barnehagen, få tid til lek og tilrettelagt opplæring. Dage
inneholde de fleste av de aktivitetene som barna kjenner fra barnehage eller
memiljø. Det er en hovedoppgave å hjelpe seksåringene til å bli kjent med og t
på skolen, de andre barna og de voksne som arbeider der.

Opphold i barnehage eller seksårsgruppe vil kunne gi særlig støtte til b
sosiale og språklige utvikling, ved at de får anledning til å leke og lære i natu
konkrete og meningsfylte situasjoner, samtidig er det voksne til stede som kan
samhandlingen og sørge for at kontakten mellom barna blir positiv.

Det vil være en forutsetning for et best mulig tospråklig og tokulturelt tilbu
det er flere barn med samme morsmål i samme gruppe, at det ikke er for mang
morsmål samlet i samme gruppe, samt at det er tospråklig personale i per
gruppa. De tospråklige minoritetsbarna kan da få støtte først og fremst i sin a
språksutvikling gjennom både formelle og uformelle læringssituasjoner, men
morsmålsopplæring er viktig. Barna vil kunne lære norsk knyttet til hverdagsak
teter som gjentar seg hver dag, samtidig som de kan få mulighet til å møte mo
let sitt i andre sammenhenger enn de får hjemme. Dette vil bidra til at språkm
i både norsk og morsmål utvides, noe som vil fremme en to-språklig utvikling.

En må også sørge for å organisere lekegrupper slik at en legger til rette bå
en intern og ekstern integrering. Ved en slik organisering kan barna i lek og
uformelle situasjoner få kontakt både med andre barn med samme morsmål o
norske barn, noe som ikke nødvendigvis skjer av seg selv, selv om barna er i s
gruppe. Arbeid med litteratur av ulike slag, som rim, regler, eventyr og lignend
øke barnas språkbevissthet (Kulbrandstad 1992). Det er først og fremst det 
personalets ansvar å lære barna norsk språk og kultur.

Det bør som sagt også gis rom for at de tospråklige minoritetsbarna kan s
i egne grupper med det tospråklige personalet for mer systematisk arbeid med
målet og kulturformidling knyttet til barnas hjemmekultur.

De tospråklige minoritetsbarna kan bli kjent med norske barn og en norskp
riks- kultur, samtidig som de norske barna kan få utvidet kulturell innsikt ved a
tospråklige minoritetsbarnas språk og kultur også får prege virksomheten. I et 
turelt tilbud ligger mulighetene spesielt godt til rette for å fremme en pluralis
modell. Dette fordi kulturell variasjon i barnas bakgrunn gir gode muligheter fo
variert kulturelt innhold og kulturell perspektivutvidelse gjennom bruk av kultu
ammenlikning som gjennomgående arbeidsmåte. Det blir viktig i denne sam
hengen at personalet har migrasjonspedagogisk kompetanse (jf. Skoug 1989

Å stimulere barns aktive språkbruk blir derfor ikke bare en av mange andre
tige oppgaver i barnehagen og seksåringstilbudet, men en av de aller viktigste
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skolealderen er den grunnleggende periode for utvikling av talespråket. Alle
bør få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjon
del og som redskap for tenkning. Språket er forbundet med intellektuell, sos
følelsesmessig utvikling og språklig tilhørighet og tilknytning betyr mye for ide
tetsutviklingen. Gjennom aktiv bruk av språket fremmes barnets totale utviklinÅ
gi mulighet for utvikling av eget morsmål, er en forutsetning for aktiv deltakel
samfunnet på alle nivå. For øvrig vil utvalget anføre at de fleste argumenten
betydningen av morsmål som er presentert i "Morsmålsopplæring" i kap. 4.2.3.
også gjelder for barn under skolealder.

Barnehagen skal gi etisk oppdragelse i samarbeid med foreldrene. Hjem
hovedansvar for oppdragelse må respekteres, og samarbeidet med foreldre
som tidligere nevnt, tillegges stor betydning.

8.2.6 Arbeidsmåter
Det foreligger lite systematisert kunnskap om tospråklige seksåringer spe
Arbeid i flerkulturelle og flerspråklige seksårsgrupper er også lite beskrevet. H
utviklingsarbeid nødvendig selv om tiltaket er en overgangsordning. Et godt p
gogisk tilbud til disse seksåringene må utvikles gjennom god praksis komb
med teoretiske overveininger bygget på erfaringer gjort både med seksåringer
relt og tospråklige minoritetsseksåringer spesielt. Det foregår et prosjekt ved
skolen i Oslo (Hauge og Tefre l994) der det søkes å finne faktorer som bidrar t
språkutvikling for tospråklige minoritetsseksåringer og hvilke arbeidsmåter 
fremmer denne utvikling generelt. Aktivitetene i seksåringstilbudet må i stor 
ta utgangspunkt i leken som er seksåringenes hoveduttrykksform. Seksåri
bruker leken aktivt i alle sammenhenger og de lærer gjennom lek (Lillemyr l9
Dette er et viktig hovedprinsipp i tilbudet til seksåringene. Uformelt samvær 
norsktalende barn kan ha stor betydning for å lære norsk språk fordi de trenge
ket som verktøy for sosial samhandling.

Det er viktig å påpeke betydningen av personalets arbeid med trening av 
i og på norsk og morsmål. Denne viktige opplæringen skjer i de naturlige og da
samværs- og samhandlingssituasjonene mellom barn og voksne, på samm
som barnehagen stimulerer de norske barnas språkutvikling.

Det bør tilstrebes å gi tospråklige minoritetsbarn så gode norskkunnskape
mulig før de starter i første klasse på skolen, fordi det vil gi dem 'inngangsbille
til den ettspråklige jevnaldringsflokken og gjøre det lettere for dem å benytte n
som redskap for læring av skolefag.

De tospråklige medarbeiderne er her nøkkelpersoner som, i tillegg til å væ
som sørger for språkstimulering på morsmålet, også er brobyggere mellom ku
og trygghetsskapere for de tospråklige minoritetsbarna. Den tospråklige med
deren skal «garantere» barna deres elementære rett til å forstå og bli forstått
ring og forsøk som Barne- og familiedepartementet har gjort, bekrefter også
viktig forutsetning for at barnehager med tospråklige minoritetsbarn skal få et 
og stimulerende barnehagetilbud, er at det blant barnehagens personale er en
person som snakker barnas språk og kjenner deres erfaringsbakgrunn.

Ofte har den tospråklige assistenten ensidig blitt oppfattet som en person
har som sin eneste oppgave å lære de tospråklige minoritetsbarna morsmål
tanke på den funksjon de har som brobyggere og kontaktformidlere mellom n
talende og tospråklige i barnehagen og mellom barnehage og foreldre. For å 
streke at den tospråklige assistenten ikke bare skal forholde seg til de tospr
minoritetsbarna, men også til barnegruppen som helhet, endret Barne- og fa
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departementet i 1993 betegnelsen i sine rundskriv fra morsmålstrener til tosp
assistent.

8.2.7 Kvalifikasjoner
Oppgaven som tospråklig assistent i barnehage eller i seksårstilbud krever en
kompetent person. Det finnes i dag ingen sentrale retningslinjer for hvilke krav
skal stilles ved tilsetting av tospråklig assistent. Arbeidsgivers ansvar for 
arbeidsinstrukser og nødvendig opplæring av de tospråklige assistentene er 
Endringen av stillingbetegnelse er et signal om at den som tilsettes må være to
lig, det vil si i tillegg til felles morsmål med barna, må han / hun ha tilstrekke
norskferdigheter og kjennskap til det norske samfunnet til å kunne fungere som
bygger.

De tospråklige assistentenes bakgrunn og faglige forutsetninger er svært
De utgjør en heterogen gruppe i forhold til norskkunnskaper, kunnskap og fors
for norsk kultur og tradisjoner. I tillegg er det svært ulikt hvor mye barnehagefa
kompetanse de innehar. Dette gjelder også for assistenter fra majoritetsbefo
gen.

Men det er det norske personalet med førskolelærer som pedagogisk lede
har hovedansvaret for norskopplæringen. I tillegg til den naturlige og daglige 
nelsen av norsk, kan det være nødvendig med et mer systematisk tilpasset 
ringstilbud i norsk som andrespråk for tospråklige førskolebarn. Slike opplegg
utvikles og utprøves.

8.2.8 Evaluering
Det foreligger relativt lite systematisk kartlegging eller evaluering av flerkultur
barnehager eller flerkulturelle seksårstilbud. Av tidligere rapporter finnes følge
– Det tidligere Forbruker- og administrasjonsdepartementet gjennomførte i 

oden 1978-1989 forsøket «Oppfølging av barnehager for fremmedsprå
barn.» Et av hovedmålene med prosjektet var å prøve ut og få erfaring med
barnehagemodeller. Erfaringer fra forsøket viste at familier fra språklige /
turelle minoriteter – på samme måte som norske familier - har behov for 
barnehagetilbud vurdert ut fra deres aktuelle livssituasjon. Forsøket bek
også betydningen av at barn fra språklige / kulturelle minoriteter også
voksne i barnehagen som representerer det som er kjent for dem – hjem
språk og kultur (Bleken 1981).

– Departementet ga i 1982 midler til en førskolelærer som arbeidet med ba
språklige og kulturelle minoriteter i barnehage. Hensikten var å samle erf
ger med tokulturelt arbeid i barnehage i et veiledningshefte (Mjelve 1983)

– I 1987 utga FAD i samarbeid med Redd Barna et veiledningshefte om bar
gen og minoritetsbarna. (Redd Barna/FAD, 1987).

Det foreligger en evaluering av seksårstilbud generelt (Haug l991). Noen besk
ser av arbeidet i flerkulturelle barnehager foreligger. Det finnes etter hvert og
del hovedfagsoppgaver og prosjekter som omhandler migrasjonspedagogisk
blemstillinger i barnehagen (Engen 1993).

Det er utviklet en pedagogisk veileder for arbeid med tospråklige minori
barn i barnehage og seksårstilbud. Barne- og familiedepartementet har utarbe
hefte for barnehagepersonalet som dreier seg om antirasistisk arbeid i barne
(Mjelve 1994). Departementet vil senere også ta opp spørsmålet om utvikling 
mer generell veileder i migrasjonspedagogikk.
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Stønadsordningen til de tospråklige minoritetsbarna kan oppleves som lite
sibel slik den er lagt til rette gjennom å knytte bevilgningen kun til ansettels
assistent. Hvordan denne stønadsordningen fungerer i ulike deler av landet, b
for kartlegges og evalueres. Eventuelle endringer bør foretas etter en slik ka
ging. Et systematisk arbeid for utvikling av tilbudet, samt en mer forskningsb
innsats, mangler når utvalget har vurdert dette tilbudet.

Utvalget mener at det er nødvendig med en systematisk kartlegging og ev
ring av arbeidet med tospråklige minoritetsbarn i barnehager. Videre er det nø
dig med systematisk utvikling og utprøving av opplegg og metoder for språku
ling på morsmål og på andrespråket.

8.3 PROBLEMOMR ÅDER

8.3.1 Organisasjonsmodeller

Utviklingen av det norske samfunnet har satt sitt preg på organisering av bar
gen. Behovet for tilsyn av barna fordi begge foreldre skulle ut i arbeidslivet, e
av de viktigste grunnene til at hovedtyngden av barnehageplassene i dag er he
plasser. Etableringen av stønadsordningen med midler til tospråklig assistent
gere morsmålstrener, kom i stand for å sikre de tospråklige minoritetsbarna et
og mer tilpasset barnehagetilbud.

Utvalget mener at noen steder og i forhold til minoritetsforeldrenes behov m
gler det tildels fleksible organisasjonsmodeller og åpningstider. Lite variasjon
budet kan bidra til at foreldrene for sin del ikke ser seg tjent med barnehage
omsorgstilbud. De har ikke behov for en tilsynsordning, og vil dermed heller 
prioritere barnehagen.

Utvalget mener at barnehagene som institusjon i større grad bør tilpasse
niseringen, innholdet og det fysiske miljøet, for å kunne møte utfordringene i
heterogene barnegrupper.

8.3.2 Tilskuddsordninger
Den eneste tilskuddsordningen er rettet inn mot ansettelse av tospråklig assist
på denne måten å møte behovet for tilrettelegging for tospråklige minoritetsb
barnehage / seksåringstilbud.

Utvalget mener det kan være uheldig at stønadsordningen er det eneste s
med tanke på å skulle imøtekomme alle behov en flerkulturell barnehage / seksår
gruppe har for lokale tilpasninger.

Etter utvalgets syn gis det i tilskuddsordningen liten fleksibilitet for tilpass
til ulike kommunetyper og befolkningssammensetning (se "Tilskuddsordninger" i
kap. 8.2.2). Ulike typer ordninger er vanskelig å få til under nåværende ord
Manglende lokal tilpassing av tilskuddsordningen kan f.eks. være ett mulig sv
hvorfor bare ca. 43% av de flerspråklige barna i barnehage har et tilbud om tos
lig assistent.

Utvalget mener derfor at tilskuddsordningen kan føre til en begrenset p
lisme hvor de to-språklige minoritetsbarna får hjelp til å takle overgangen til m
ritetskulturen, men mindre hjelp til å utvikle sin egenart som gruppe. De får alt
tilnærmet likestilling på individnivå, men ikke den samme likestilling på grup
nivå. (se "Ulike former for pluralisme" i kapittel 2.3). Dersom det er flere barn fr
ulike språklige minoriteter i en barnehage, plasseres disse ofte i samme grupp
fleste tilfeller ansettes det en tospråklig assistent i forhold til den språkgruppen
er størst. Det kan bety at barn som er alene i sin språkgruppe ikke vil få tilbu
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res og eventuelt endres.

8.3.3 Kompetanse og informasjon
Etter utvalgets mening er ikke gode strukturelle rammebetingelser alene nok
skape et flerspråklig kvalitativt bra miljø for barna. Samspill og interaksjon i pe
nalgruppen og blant barna er avgjørende for hvordan barn og voksne fungeÅ
fungere i et samarbeid med ulikt språklig og kulturelt utgangspunkt er utfordre
Det norske personalet kan mangle migrasjonspedagogisk kompetanse, 
tospråklige assistentene kan mangle norskkunnskaper og barnehagefaglig k
tanse. Mangelen på klare kompetansekrav til den tospråklige assistenten van
gjør en mer helhetlig virksomhet og kan hindre samspillet med det øvrige per
let. Manglende formell kompetanse hos det tospråklige personalet kan også 
samspill med foreldregruppa, fordi foreldrene ser det som viktig at de som inn
slike stillinger har formell utdanning.

I en samarbeidssituasjon der begge parter mangler kompetanse for å gje
føre det pedagogiske arbeidet, kan den situasjonen oppstå at personalet isole
med barna på hvert sitt felt. Rollen til de tospråklige assistentene og utøvels
denne er uklar. Utvalget er av den oppfatning at dette kan skape et samarbeid
ster der den tospråklige assistenten mange steder fungerer som en sovepute
øvrige pedagogiske personalets arbeid med tospråklige minoritetsbarn, og slik
virker en fullverdig pluralisme.

Utvalget mener omleggingen fra morsmålstrener til tospråklig assisten
skjedd uten at dette er fulgt opp med en gjennomgang av hvilke konsekvens
må få for arbeidet i barnehagene.

En viktig part i samarbeidet om det pedagogiske tilbudet i barnehagene og
årstilbudene er foreldrene. Som nevnt kan de tospråklige foreldrene opplev
norske barnehagen som fremmed. Det krever at informasjon om barnehage
skal nå disse foreldregruppene, må utformes på andre måter enn de tradisj
Foreldre må altså få informasjon samtidig som de inviteres til samarbeid.

8.4 LØSNINGSALTERNATIVER

8.4.1 Mer fleksible organisasjonsmodeller

Varierte barnehageformer kan være gode for å utvikle en mer pluralistisk mo
De åpne barnehagene er egnet i forhold til familier som ikke ønsker å sende b
vanlige heldagsbarnehager, de kan virke tillitsbyggende, nettverksskapende
rimeligere enn heldagsplassene. Også korttidsbarnehager eller minibarnehag
gitt tospråklige minoritetsbarn et tilbud. En ordning med korttidsbarnehage
kombineres med at foreldrene, særlig mødrene, kan benytte den tiden barna e
nehagen til selv å få norskundervisning. Kombinert med statstilskuddet til tos
lig assistent bidrar denne modellen til at alle foreldre som bare har barna der 
netida, betaler relativt lite for dette tilbudet.

Utvalget foreslår at Barne- og familiedepartementet tar initiativ til utprøvi
av modeller som kan møte behov hos foreldre til tospråklige minoritetsbarn u
en pluralistisk modell.

Kommunene bør vurdere organisasjonsmodeller med lav foreldrebeta
Stovner bydel i Oslo har for eksempel opprettet korttidsbarnehager båd
tospråklige minoritetsbarn og norske barn (såkalte minibarnehager). Denne m
len vil kunne være overførbar til andre kommuner / bydeler.
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Utvalget mener at Barne- og familiedepartementet bør utarbeide informas
materiell til kommuner og foreldre om barnehagens betydning for barn fra språ
minoriteter og om ulike barnehageformer som kan møte disse familienes b
Dette inkluderer erfaringsspredning fra forsøk og informasjonshefter om tosp
lige minoritetsbarn i barnehagen.

Det pedagogiske arbeidet med tospråklige seksåringer som nå skal få et o
torisk tilbud, vil forutsette at det utvikles en syntese av pedagogisk teori og pr
hentet fra småskolepedagogikken, førskolepedagogikken og migrasjonspeda
ken. Utvalget ser det som helt nødvendig at førskolelærerstudenter, i tillegg til 
tilbys som videreutdanning, kan velge migrasjonspedagogikk som fordypning
het i sin grunnutdanning. Utvalget ønsker også å peke på at migrasjonspedag
emner må innlemmes i planene for 6 – 9 års-pedagogikken. Utvalget ser a
stort udekket behov for kompetansebygging gjennom økt vekt på videre- og 
utdanning og på forsøks- og utviklingsvirksomhet.

Representanten fra Oslo kommune mener at dersom man skal få større s
het for at barnehage og 6-års tilbud kommer dem til gode som har størst beho
kommunene få bedre grunnlag for å få en helhetlig oversikt i god tid før skole
Meldeplikt for foreldre med barn som antas å ville trenge særlig språkstøtte /
læring i skolen, bør vurderes.

Utvalget anbefaler at det innarbeides retningslinjer for arbeidet med tosprå
barnegrupper både i grunnskolens læreplan og i rammeplan for barnehagen. 
opplæringsbehov på dette alderstrinnet bør understrekes sammen med kult
menlignende og antirasistiske beskrivelser.

8.4.2 Tilskuddsordninger
Mangelen på kunnskap om hvordan stønadsordningen møter behovet hos br
og muligheten for tilpasning lokalt, gjør at utvalget ikke ønsker å fremme k
endringsforslag til stønadsordningen.

Utvalget er kjent med samarbeidet mellom BFD og KUF om forsøket m
gjennomgå tilskuddsmidlene til tospråklig assistent med tanke på en mer flek
bruk. Det kan blant annet bety å fristille midler i noen ulike kommuner / bydele
å innhente erfaringer om hvordan tilskuddsordningen best kan utformes på
Dette blant annet for å se hvordan midlene kan nyttes slik at alle tospråklige 
ritetsbarn, også de barna som er alene fra sin språkgruppe, får tospråklig ass
i barnehagen.

Utvalget foreslår at Barne- og familiedepartementet innhenter informasjon
tilbudet til tospråklige minoritetsbarn i barnehage på bred basis. Formålet 
være både å få kunnskap om de barna som har et tilbud om tospråklig assiste
de nærmere 60 % av tospråklige minoritetsbarn som går i barnehage uten å
slikt tilbud.

Representanten fra Oslo kommune foreslår at tilskuddsordningen endres 
tilskuddet knyttes til antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Primært bør 
beregnes i forhold til antall barn i kommunen, sekundært til antall barn som 
barnehage.

Dersom støtten knyttes til antall minoritetsspråklige barn som går i barneh
foreslår denne representanten at skillet mellom opphold under eller over 26 
pr. uke, avvikles. Begrunnelsen for dette er at det vil gi mulighet for større flek
litet i tilbudet.



NOU 1995:12
Kapittel 8 Opplæring i et flerkulturelt Norge 117

itets-
 og ett-
oger
språk-
es i

ere-
nut-

seg til
re må
et må
orsk-

 dette

rbeid
denter
g til
 utval-
grup-

kole;
ene vil
 viktig
ningen

rbeid
d fler-
kole.
rukt
aglige
språk-
egen
ette

tenes
onal-
lanleg-
rbei-
 stillin-

l med
et for
mu-

ge for
nalet.
e et
tenes
torens
 sen-
8.4.3 Kompetanse og informasjon
Barnehagen må skape et miljø slik at det blir naturlig for de tospråklige minor
barna å bruke begge språk. Barnehagen må gjøres til en arena der tospråklige
språklige barn gis reelle muligheter til gjensidig samspill. Det er viktig at pedag
og andre som skal arbeide med tospråklige minoritetsbarn får kunnskap om to
lige minoritetsbarn og tospråklig utvikling. Derfor må slike spørsmål integrer
grunnutdanning for alle lærere.

Migrasjonspedagogisk kunnskap er i dag for det meste knyttet til ulike vid
og etterutdanningstilbud. Slik kunnskap bør imidlertid også innlemmes i grun
danningen for førskolelærere, da alle som jobber i barnehage må forholde 
spørsmål knyttet til migrasjonspedagogikk. Fagutdanning av tospråklige lære
opp-prioriteres. Høgskolene og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartement
være viktige bidragsytere i arbeidet med tilpassede utdanningstilbud både for n
og tospråklig personell. Innvandrerorganisasjonene må også medvirke aktivt i
arbeidet (se kap om Lærerutdanning).

Utvalget mener at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i sama
med Barne- og familiedepartementet bør utrede hvordan man kan få flere stu
med flerkulturell bakgrunn inn i førskolepedagogisk utdanning. Med henvisnin
kapitlene om grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanning mener
get at det bør utarbeides en didaktisk håndbok for arbeid i flerkulturelle barne
per.

Det er vedtatt to nye fag under lov om fagopplæring i videregående s
omsorgsarbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Disse utdanning
kunne bidra til økt kompetanse for barnehagepersonalet og det vil også være
å satse på å rekruttere barn og ungdom fra minoritetsgrupper til denne utdan
(Se "Videregående skole og opplæring av tospråklige assistenter" i kap. 6.3.3.1.).

Utvalget mener at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i sama
med Barne- og familidepartementet bør utrede hvordan man kan få elever me
kulturell bakgrunn til å søke seg til de nye omsorgsfagene på videregående s

I en pluralistisk modell vil en organisering av arbeidet slik at en bedre får b
tospråklig kompetanse og samtidig bedre utnyttet det norske personalets f
kunnskaper i pedagogikk, være nødvendig for å oppnå målsettingen om at to
lige minoritetsbarn skal være rustet til å møte skolen. De vil da ha forankring i 
språk- og kulturbakgrunn og i norsk språk og kultur. Som tidligere nevnt vil d
også komme de norske barna til gode.

Barnehagene har ofte ulik praksis når det gjelder de tospråklige assisten
rolle og funksjon. Det er viktig at de tospråklige assistentene inngår i pers
gruppa på lik linje med de andre ansatte i barnehagen både når det gjelder p
ging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten. Det er viktig at alle som a
der i en barnehage har kunnskap om barnehagen og en klar forståelse av hva
gen innebærer. Muligheter for opplæring bør absolutt være til stede.

Det bør forutsettes at den tospråklige assistenten i tillegg til felles morsmå
barna må ha tilstrekkelig norskferdigheter og kjennskap til det norske samfunn
å kunne fungere som «brobygger». I henhold til gjeldende avtaler mellom Kom
nenes Sentralforbund (KS) og partene påligger det for øvrig arbeidsgiver å sør
nødvendig opplæring i arbeidsoppgavene på lik linje som for det norske perso

Utvalget foreslår at Barne- og familiedepartementet finner rom for å utvikl
etterutdanningsprogram som har som mål å styrke de tospråklige assisten
pedagogiske kompetanse og norskkunnskaper og å styrke barnehagesek
ansatte i å arbeide flerkulturelt i barnehagene. Det foreslås at Kommunenes
tralforbund involveres i dette arbeidet.
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Barne- og familiedepartmentet har i flere år hatt øremerkede midler til å s
etterutdanning på prioriterte områder. Blant annet har man et landsomfattend
læringsprogram for styrere i pedagogisk veiledning.

Utvalget anbefaler at Barne- og familiedepartementet vurderer om midlene
nå brukes til styrking av etterutdanning for styrere kan prioriteres til opplærin
veiledning i flerkulturelle spørsmål. Barnehagestyrernes viktige oppgave i ped
gisk veiledning overfor personalet må understrekes.

Utvalget foreslår at det utarbeides en didaktisk håndbok til bruk i tilrettelegging
arbeidet i flerkulturelle barnegrupper (Se "Didaktisk håndbok" i kap. 9.4.1).

Utvalget anbefaler at Kommunal- og arbeidsdepartmentet i samarbeid med B
og familiedepartementet utarbeider en strategi for bedre rekruttering av tosp
arbeidskraft også i barnehagene (jf. Handlingsplanen for bedre bruk av innvan
nes kompetanse). Tospråklig personell er en ressurs for hele barnegruppe
sådan.

Utvalget mener området 'tospråklige minoritetsbarn og barnehage' ma
nødvendig statistikk og systematisering av kunnskap på området, og anbefale
iverksettes prosjekter for kartlegging og innsamling av kunnskap. Metodiske fo
og utprøving av læringsmodeller bør skje innenfor et system som gjør erfarin
til anvendbar kunnskap for et bredt spekter som kan omfatte ansatte i barneh
og vitenskaplige miljø og planleggere.

8.5 UTVALGETS PRIORITERINGER AV TILTAK
– Utvalget foreslår at Barne- og familiedepartementet tar initiativ til utprøvi

av modeller som kan møte behov hos foreldre til tospråklige minoritetsba
fra en pluralistisk modell.

– Utvalget foreslår at Barne- og familiedepartementet innhenter informasjon
tilbudet til tospråklige minoritetsbarn i barnehage på bred basis. Formålet 
være både å få kunnskap om de barna som har et tilbud om tospråklig ass
og de nærmere 60 % av tospråklige minoritetsbarn som går i barnehage u
ha et slikt tilbud.

– Utvalget foreslår at Barne- og familiedepartementet finner rom for å utvikl
etterutdanningsprogram som har som mål å styrke de tospråklige assisten
pedagogiske kompetanse og norskkunnskaper og å styrke barnehagesek
ansatte i å arbeide flerkulturelt i barnehagene. Det foreslås at Kommun
sentralforbund involveres i dette arbeidet.

– Utvalget anbefaler at det utarbeides en didaktisk håndbok til bruk i tilrette
ging av arbeidet i flerkulturelle barnegrupper.



NOU 1995:12
Kapittel 9 Opplæring i et flerkulturelt Norge 119
KAPITTEL 9   
lder
alis-
iktig i
dell.
grun-
et vil

onen
datet.
 særlig
r grad
ette
 retter

 sjuke-
og den

r all-
 kan
år det

g og
nlæ-
il før-
r.

t
 riks-
la-

eslått
-
n-
 og

å alle
ralis-
dres
lys og
ns og
spek-
e sko-
t med

en av
el og
gså
om et
 drive
Lærerutdanning

9.1 LÆRERUTDANNING I ET PLURALISTISK SAMFUNN
Utvalgets flertall har pekt på at lærerkvalifikasjoner er svært viktige når det gje
å styrke opplæringa av minoritetselever på alle nivåer i forhold til gruppeplur
memodellen. Representanten fra Oslo kommune vil understreke at dette er v
forhold til å kunne gi elevene tilpasset opplæring uavhengig av pluralismemo
Dette er gjennomgående i hele dette kapitlet der gruppepluralisme gis som be
nelse. I dette kapitlet tas spørsmålet om lærerutdanning opp spesielt. Utvalg
imidlertid understreke at det ikke har hatt noen mulighet til å kartlegge situasj
i universitets- og høgskolesystemet i sin helhet. Dette kreves heller ikke i man
Utvalget har derfor ment at visse typer høgere utdanninger peker seg ut som
viktige. Dette er utdanningsretninger der de ferdigutdannede kandidatene i sto
får det flerkulturelle og direkte kontakt med minoritetene som arbeidsfelt. D
gjelder særlig visse profesjonsutdanninger, nærmere bestemt utdanninger som
seg mot opplæringssektoren (førskolelærere, lærere), helsesektoren (leger,
pleiere, helsesøstre), sosialsektoren (sosionomer, barnevernspedagoger) 
juridiske sektoren (politi og advokater).

Utvalget har valgt å begrense seg til å komme med forslag når det gjelde
mennlærerutdanning. Disse er til gjengjeld gjort relativt detaljerte, slik at de
fungere som eksempler når det gjelder andre profesjonsutdanninger, både n
gjelder innhold og organisering, og når det gjelder forslag til studierekrutterin
sertifisering. De konkrete forslagene refererer til Rammeplan for 4-årig almen
rerutdanning, KUF/LR, 1994, men utvalget antar at forslagene kan overføres t
skolelærerutdanning og faglærerutdanning og til andre profesjonsutdanninge

I lys av gruppepluralisme ("Gruppepluralisme / Fullverdig pluralisme" i kap.
2.3.3) og læreplanmodellen ("Læreplanmodell" i kap 2.7.1) ville det generelt vær
ønskelig om en i læreplanene kunne bygge inn et skille mellom et obligatorisk
kulturelt og et lokalkulturelt innhold som grunnlag for tilvalg og bortvalg i lærep
nen. Dette krever imidlertid et særskilt utredningsarbeid som utvalget har for
("Utrede rikskultur i skoleverket" i kap. 2.8.1). I tillegg er det nylig vedtatt ny ram
meplan for allmennlærerutdanninga. Å få denne endret kan på kort sikt være va
skelig. Allerede i dag foreligger det imidlertid rom for å trekke inn pluralisme
integrering i flere av fagplanene.

Dersom en skal kunne realisere gruppepluralisme, fordrer dette lærere p
utdanningsnivåer som har utviklet faglig bevissthet om kjennetegn ved det plu
tiske samfunnet og krav til individene og gruppene i et slikt samfunn. Det for
lærere som kan sette det generelle lærestoffet i skolefagene i et flerkulturelt 
som kan utnytte de mulighetene fagplanene gir til å belyse både majoritete
minoritetenes livsvilkår, både i det norske samfunnet og i et internasjonalt per
tiv. Lærerne må i denne sammenhengen ha faglig innsikt og ferdigheter i å lag
lebaserte læreplaner som kan balansere og supplere det rikskulturelle stoffe
emner og innfallsvinkler fra lokalkulturene og sentralkulturen.

Videre krever gruppepluralisme lærere som har bevissthet om betydning
morsmålsopplæring både som en minoritetsrett, som et pedagogisk virkemidd
som en kulturell kapital i det flerkulturelle samfunnet. Dette fordrer dermed o
lærere som har bevissthet om betydningen av funksjonell tospråklighet både s
utdanningspolitisk og pedagogisk mål. Lærerne må dessuten ha ferdigheter i å
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kontrastiv norskopplæring i henhold til planene for norsk som andrespråk og n
og i henhold til minoritetselevenes særlige forutsetninger for språkopplæring.

Ikke minst fordrer gruppepluralisme rekruttering av tospråklige lærere som har
formelle kunnskaper om og ferdigheter i å undervise i og på minoritetenes morsmål,
og som samtidig har større grad av fortrolighetskunnskap med minoritetskultu
enn lærere kan få gjennom formell utdanning i Norge.

De kravene det flerkulturelle samfunnet stiller til lærerutdanninga, kan beg
nes også på bakgrunn av et overordnet behov for internasjonalisering. Dette b
er generelt sterkt understreket i NOU 1988:28 «Med Viten og vilje». Generel
gjennomgående internasjonaliserings- og migrasjonsprosesser kan sees i lys
stadig mer internasjonal økonomi og en stadig mer global kultur, der ikke m
massemedier og mobilitet på tvers av landegrensene spiller en stadig større
holdningsdannelsen og spredninga av kunnskap og informasjon. Overgrip
internasjonale sentraliseringsprosesser og regionaliseringsprosesser på unde
nivå bør forstås i forhold til hverandre som generelle begrepsrammer både fo
rasjon og for andre typer mobilitet. Endringsbehovene i samfunnet og skolen
dermed like mye begrunnes med basis i majoritetsbefolkningens som i minor
elevenes interesser.

På den ene sida må det derfor gjøres noe med innholdet i lærerstudiene, etter
mønster fra forslagene for grunnskolen. På den andre sida må det gjøres no
adgangen til lærerstudiene, slik at det blir lettere for minoritetsmedlemmer å
representert i læreryrket og i andre aktuelle yrkesgrupper som har mye med 
ritetsbefolkningen å gjøre. Adgangen til å studere i nære og fjerne utland, o
utenlandske studenter til å studere i Norge, kan også settes inn i denne samm
gen, uten at dette utvalget skal berøre det spesielt. Utvalget vil først beskrive
grupper, mål, organisering i allmennlærerutdanninga. Deretter vil det bes
videre- og etterutdanningstilbud i det regionale høgskolesystemet og univers
systemet, og drøfte viktige tiltak. En beskrivelse av innholdet i allmennlærerut
ninga følger som vedlegg 3.

9.2 SITUASJONSBESKRIVELSE

9.2.1 Målgrupper

Målgruppe for grunnutdanningsstudiene er i dag norske lærerstudenter. Studi
i prinsippet åpne for tospråklige minoritetsstudenter med videregående utda
fra Norge eller et annet land, men adgangen har vist seg vanskelig. Utvalget ha
kunnet framskaffe tall på antall tospråklige studenter. Målgrupper for etter- og 
reutdanningsstudiene er først og fremst norske lærere, i mindre grad tospr
lærere med annen etnisk bakgrunn enn norsk, fordi tospråklige lærere i liten
har godkjent grunnutdanning. Utvalget ønsker i denne utredningen å benytte 
nelsen tospråklige lærere som fellesbetegnelse for lærere med full lærerutdann
enten som allmennlærer eller førskolelærer, men med annen bakgrunn enn de
ske. Utvalget benytter betegnelsen tospråklig assistent som betegnelse for e
rende yrkeskategori i barnehagen, og som betegnelse for en ny yrkeskategor
len ("Videregående skole og opplæring av tospråklige assistenter" i kap 6.3.3.1).

9.2.2 Mål for opplæringen.
Grunnskolens verdigrunnlag er en forpliktende basis også for utdanningen a
mennlærere. Disse verdiene er knyttet til vår kulturelle forankring i kristendomm
de demokratiske idèene, menneskerettighetene og vitenskapelig tenkemå
metode. Det menneskesynet og de demokratiske og rettslige idèalene som er
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til toleranse, respekten for menneskeverdet og oppfatningen av at alle menne
likeverdige, er en hjørnestein i dette verdigrunnlaget.

9.2.3 Organisering av undervisningen

9.2.3.1 Overordnet organisering

Det foreligger rammeplaner for grunnutdanningen (førskolelærerutdanning
mennlærerutdanning, faglærerutdanning), og for videreutdanningstilbud i m
sjons-pedagogikk, norsk som andrespråk og spesialpedagogikk. Rammeplan
pet innebærer at det er et visst rom for tilvalg og bortvalg både mellom fag og in
for det enkelte fag eller fagområde. En kjerne av fag er obligatorisk for alle o
samlet i de tre første årene i allmennlærerstudiet. Noen fag eller fagområder e
fag. I det tredje og fjerde studieåret kan studenten velge 30 vekttall-enheter i fo
til høgskolens tilbud.

9.2.3.2 Lokal organisering

Den enkelte høgskole eller høgskoleavdeling utarbeider en egen studiepla
presiserer og profilerer de aktuelle tilbudene. Tilbudene finansieres normalt
den enkelte høgskoles budsjett, i henhold til høgskolens strategiske plan. Det 
enkelte høgskole som profilerer sine fagtilbud på grunnutdanningsnivå, og pri
rer mellom de tilbudene som er valgfrie. Det samme gjelder etter- og videreu
ningstilbud, men enkelte etterutdanningskurs gis i samarbeid med Statens 
ningskontor i et fylke (regionale kurs) og Statens lærerkurs (nasjonale k
Enkelte videreutdanningstilbud gis i samarbeid med de frivillige studieforbund
(AOF, Folkeuniversitetet).

9.2.4 Videre- og etterutdanningstilbud i regionale høgskoler
Halvårsenheter i migrasjonspedagogikk gis ved følgende høgskoler / avdelin
1994/95: Høgskolen i Oslo avd. for lærerutdanning gir migrasjonspedago
utdanning for førskolelærere og allmennlærere, Høgskolen i Bergen avd. læ
danning. Tilbudet er etablert, men hvilende i inneværende år, ved: lærerutdan
avdelingene ved høgskolene i Hedmark, Agder, Rogaland, Bodø, Tromsø og V

Norsk som andrespråk tilbys ved Høgskolen i Oslo avd. for lærerutdannin
Høgskolen i Sør-Trøndelag avdeling for lærerutdanning. Lærerutdanningsråd
vedtatt en ny modell for samordning av disse tilbudene.

Faglærerutdanning for morsmålslærere gis ved Høgskolen i Oslo avd. for l
utdanning. Denne utdanninga er ettårig og er dermed hverken etter- eller vid
danning. Et rent etterutdanningsopplegg for morsmålslærere gis ved Høgsk
Hedmark, avdeling for lærerutdanning. Dette opplegget bygger ikke på fu
grunnutdanning som lærer, og er hvilende i 1994/95.

Religion og livssynskunnskap gis ved noen høgskoler.
Årsenhet i migrasjonspedagogikk tilbys ved Høgskolen i Oslo, avd. for læ

utdanning.
I Rammeplan for 1/2-års enhet i spesialpedagogikk (1983) som ligger til g

for tilbudet ved mange høgskoler, er ikke migrasjonspedagogiske problemstill
nevnt eksplisitt. Det er opp til den enkelte høgskole i hvilken grad tospråkligh
migrasjonsrelaterte funksjonshemninger skal innarbeides i den enkelte høg
studieplaner. I de fleste tilfellene har feltet en beskjeden plass. Dette avhen
lærernes kunnskaper og bevissthet om relevansen.
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Flere av høgskolene har utarbeidet og gjennomført etterutdanningstilbu
lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole. Etterutdanningstilb
ikke-kompetansegivende kurs av varierende omfang. De fleste tilbudene har
synligvis vært korte. Utvalget har imidlertid ikke hatt tilgang til noen nasjonal o
sikt over disse tilbudene. Det er kjent at det ved noen høgskoler er laget plan
moduloppbygde tilbud opp til 5 vekttallnivået. Tilsvarende etterutdanningstil
har i noen grad vært gjennomført også for tospråklige lærere, men i atskillig m
omfang. På oppdrag av KUF og i samarbeid med Statens lærerkurs er det uta
planer for et nasjonalt etterutdanningsprogram for tospråklige lærere. Oppleg
foreløpig ikke formelt godkjent. Problemet med etterutdanningsopplegg e
mange tospråklige lærere ikke har pedagogisk grunnutdanning, hverken fra 
eller hjemlandet (se 7.2.6.2).

9.2.5 Grunn- og videreutdanning i universitet og høgskole
Universitetet i Oslo

Ved Institutt for spesialpedagogikk er tilbudene i migrasjonspedagogikk in
beidet i det ordinære tilbudet i spesialpedagogikk. Det migrasjonspedagogisk
slaget er imidlertid svært beskjedent.

Ved Pedagogisk forskningsinstitutt gis det et tilbud i Flerkulturell pedagog
(10 vekttall) som semesteremne på mellomfagsnivå. Ellers er ikke migrasjons
gogiske problemstillinger nevnt spesielt på grunnfags- eller hovedfagsnivå.

Ved Institutt for lingvistiske fag gis det tilbud om grunnfag i Norsk som and
språk (20 vekttall) eller et semesteremne (10 vekttall) pluss grunnfagstillegg
vekttall). Det skal gis tilbud om et mellomfag i Norsk som andrespråk fra hø
1994.

Ved SLS (Senter for lærerutdanning og skoleutvikling) er det utarbeide
Rammeplan for praktisk-pedagogisk studium i Norsk som andrespråk (10 vek

Ved Universitetet i Bergen tilbys grunnfag i Norsk som andrespråk og ved 
versitetet i Trondheim tilbys et grunnfag i anvendt språkvitenskap med seme
emne vinklet mot Norsk som andrespråk.

9.2.6 Læremidler
Allment kan det sies at problemstillinger knyttet til pluralisme, migrasjon, tosp
lighet, kontrastiv og flerkulturell undervisning og antirasistisk arbeid er lite e
usystematisk innarbeidet i de generelle lærebøkene i pedagogikk (utviklingsp
logi, læringspsykologi, didaktikk osv). Det samme kan sies om lærebøkene i 
og samfunnsfag, og sannsynligvis også andre fag og fagområder. Det betyr a
raturen på grunnutdanningsnivået i liten grad tar vare på problemstillinger tilkn
pluralisme, tospråklighet og opplæring av minoritetselever. Denne mangele
egnet litteratur svekker i noen grad også etterutdanningstilbudene.

Det foreligger imidlertid innføringsbøker i migrasjonspedagogikk, tospråk
undervisning og så videre som først og fremst er beregnet på videreutdanning
dene, og omfanget er som regel for stort til at bøkene blir nyttet på grunnutdann
nivå. En del av innføringslitteraturen er skrevet med bakgrunn i situasjonen i N
Dessuten foreligger det en bred litteratur som reflekterer den internasjonale 
sjonen.

Det foreligger svært lite litteratur som er tilpasset de tospråklige studenten
lærernes behov for studielitteratur. Dette gjelder i alle fagene.

Vurdering i høgskolesystemet og universitetssystemet skjer i henhold t
generelle vurderingsreglementene.
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I hvilken grad studentene gjennom studiene kvalifiseres til eget vurdering
beid vil variere. Vurderingsteori og vurderingsmetodikk inngår i rammeplanen
pedagogikkfaget, men blir sannsynligvis ikke prioritert høgt i den enkelte ins
sjon, i hvert fall ikke når det gjelder elevvurdering. Tilbakemelding fra praksisfe
tyder på at kompetansen på elevvurdering ikke er tilfredsstillende. Skolevurd
har imidlertid blitt fokusert de siste årene, særlig i videre- og etterutdanningsti

9.2.7 Lærernes kompetanse og tilsettingsvilkår

9.2.7.1 Allmenn- og førskolelærere

Grunnutdanning som allmennlærer eller førskolelærer gir generell kompetans
allmennlærer eller førskolelærer og generell adgang til tilsetting i grunnskolen
barnehagen. En eventuell realkompetanse knyttet til pluralisme, integrerin
inkorporering inngår i den generelle kompetansen.

Videreutdanningstilbudene gir styrket formell kompetanse i henhold til stud
varighet og nivå: Fire år – adjunkt, fem år – adjunkt med opprykk, hovedfag –
tor. Grunnutdanning som allmennlærer / førskolelærer kan ofte kombineres
videreutdanningstilbud fra universitetene og andre høgskoler. Adjunktsutdan
eller lektorutdanning fra universitetet sammen med pedagogisk utdanning gir
formell kompetanse som lærer på ungdomstrinnet i grunnskolen.

De færreste lærere og skoleledere har etter- eller videreutdanning i migra
pedagogiske emner. De undersøkelsene som er gjort tyder på at den formel
skilte kompetansen på feltet er svak. Men undersøkelser tyder også på at øns
slik utdanning er til stede, og at etter- og videreutdanningstilbud har en klar virk
når det gjelder å påvirke forståelsen av problemfeltet og dermed i neste om
mulighetene for å utvikle større handlekraft. De ulike videreutdanningstilbuden
realkompetanse på de feltene utdanningstilbudet gjelder, men gir ikke formel
trinnsrett til stillinger i skolen.

9.2.7.2 Tospråklige lærere

På tross av at morsmål har egen fagplan i M 87, nevnes ikke morsmålslærere
sielt, og det er ikke formulert kvalifikasjonskrav til denne statusen i skolesyste
verken i Mønsterplanen eller i sentralt utformede rundskriv. De eneste retning
jene som foreligger for stillingen, er instrukser utarbeidet på kommunenivå
offentlige dokumenter kan en likevel slutte seg til at morsmålslærerens oppga
tredelte. Morsmålslæreren skal drive morsmålsopplæring, fagundervisning og for-
midle kontakt og samarbeid mellom skole og hjem. For de tospråklige assistent
(tidligere morsmålstrenerne), som arbeider med tospråklige barn i barnehag
det formulert en generell stillingsdefinisjon, som understreker den treleddede
gaven, og som samtidig utdyper myndighetenes forståelse av morsmålslær
ner)funksjonen (se Familie og forbrukerdepartemenet, P-710 Kommunenes ansva
og oppgaver innen barnehagesektoren):

«I barnehager hvor det går barn med et annet morsmål enn norsk, er 
fordel å tilsette morsmålstrener, dvs en voksen person som snakker b
språk og kjenner barnas kultur. Som regel er dette en forutsetning for a
na skal få et fullgodt barnehagetilbud, fordi morsmålet spiller en helt se
rolle i barnets utvikling. Morsmålstreneren skal hjelpe barna å forstå o
forstått i barnehagen, hjelpe til med å bevare og videreutvikle familiens
turelle grunnlag og støtte barna så langt det er mulig i integreringen 
norske samfunn. Morsmålstreneren skal også presentere de fremmed
lige barnas kultur for de norske barna i barnehagen og bidra til kontakt mel-



NOU 1995:12
Kapittel 9 Opplæring i et flerkulturelt Norge 124

i
på
 bar-

idlere,
ykiske
 være
smålet

tt en
plæ-
dde i

e seg
dukke
skolene
aglige
gs-
peda-
 mors-
isnin-
er til

r util-
ant. En
Gode
nød-

m en
r altså
linjer
lge

lan-

dago-
elig å
n av
ig til-

olstad
orge.

 Disse
orske
, viet-
k hadde
ljø, i
østen
rerut-
lom barnehagen og barnas hjem. Morsmålstreneren inngår 
personalgruppen i barnehagen på lik linje med øvrige ansatte og må ses 
som en medarbeider i all planlegging, gjennomføring og oppfølging av
nehagens virksomhet.»

Også morsmålslærerne selv synes å oppfatte seg som språk- og kulturform
brobyggere mellom hjemlandet og det norske samfunnet, støtte for barnas ps
og sosiale utvikling og som hjelpere for elevenes integrasjon. Foreldrene kan
delt i sitt syn på morsmålslæreren, avhengig av hva slags syn de har på mor
og integreringsmålet.

I skolefolks tenkning omkring morsmålslæreren, synes han / hun å ha få
sentral rolle når det gjelder elevenes faglige og sosiale utvikling. Morsmålsop
ringen overtok på mange måter den plassen som norskundervisningen ha
begynnelsen av 1970-årene. Med morsmålsundervisning ville liksom alt rett
etter hvert. Morsmålslærere ble satt til å løse alle typer problemer som kunne 
opp hos elevene, også de spesialpedagogiske. Dette var også grunnen til at 
i liten grad søkte B-timer for denne elevkategorien. På tross av disse store f
forventningene til stillingen, er det imidlertid ikke formulert formelle utdannin
og tilsettingskrav. Men akkurat som norske lærere ikke er født med (spesial)
gogiske kunnskaper, er heller ikke morsmålslærere det. Det at en setter en
målslærer til å undervise, kan derfor ha blitt en sovepute for resten av underv
gen. Og det er et faktum at mange morsmålslærere i slike situasjoner komm
kort. Dessuten fungerer samarbeidet mellom norsk lærer og morsmålslære
fredsstillende, svært ofte med morsmålslæreren som en underordnet sekund
god undervisningsmodell alene er ingen garanti for gode elevprestasjoner: 
lærerkvalifikasjoner og en systematisk tilrettelagt undervisningssituasjon, er 
vendig for å sikre elevene gode muligheter.

Tittelen morsmålslærer kan derfor sies å beskrive en funksjon like mye so
yrkeskategori, og den dekker nødvendigvis en meget uensartet gruppe. Det e
ikke knyttet bestemte kompetansekrav til funksjonen, men det er gitt retnings
for hvordan en skal prioritere mellom søkere til morsmålslærerstillinger. Ifø
Rundskriv F-47/87 kan stillingen innehas av:
1. Søker med godkjent lærerutdanning og eventuell tilleggsutdanning fra hjem

det
2. Søker med pedagogisk utdanning fra hjemlandet
3. Søker med annen høgere utdanning fra Norge eller hjemlandet
4. Andre egnede søkere.

På tross av formuleringa i punkt a) er det ekstremt vanskelig å få godkjent pe
giske utdanninger fra andre land enn EØS-land, og dermed tilsvarende vansk
bygge ut utdanning fra hjemlandet med tilleggsutdanning fra Norge. På grun
manglende grunnutdanning får de fleste morsmålslærere i dag bare midlertid
setting.

I en landsomfattende undersøkelse høsten 1989 prøvde Perley Norberg F
(1991) å kartlegge hvordan situasjonen var når det gjaldt morsmålslærere i N
Undersøkelsen omfattet 1340 morsmålslærere, 60% kvinner og 40% menn.
dekket til sammen 52 av de vel 70 språkene som var representert blant n
grunnskoleelever. De fleste underviste i de tre store innvandrerspråkene, urdu
namesisk og spansk, mens 26 språk hadde mindre enn 10 lærere og 11 språ
bare èn lærer. Noen språk hadde derfor muligheter til å utvikle et faglig mi
andre språk var dette nærmest umulig. Av morsmålslærerne som var aktive h
1989 hadde 9% lærerutdanning som også var godkjent i Norge, 25% hadde læ
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danning fra hjemlandet som ikke var godkjent i Norge, 23% hadde annen h
utdanning, 21% hadde ingen høgere utdanning og 22% hadde ukjent utdan
bakgrunn. 3% av morsmålslærerne hadde fast tilsetting, 19% hadde oppsige
setting, mens hele 78% var årsvikarer eller timelærere.

9.3 DRØFTING AV PROBLEMSTILLINGER OG MULIGE TILTAK I 
LÆRERUTDANNINGEN

9.3.1 Innledning

Utvalget har som nevnt valgt å komme med relativt detaljerte forslag når det gj
lærerutdanninga, og har ment at disse forslagene kan fungere som eksempler
gjelder andre profesjonsutdanninger. Utvalget vil derfor komme med forslag 
når det gjelder grunnutdanning, etterutdanning og videreutdanning. Det vil des
foreslå måter som kan sette språklige minoritetsmedlemmer i stand til å u
utdanninger fra hjemlandet, og hva slags tilleggsutdanninger som eventuelt e
vendige.

9.3.2 Målgrupper
Målgrupper for grunnutdanningsstudiene vil fortsatt være enspråklige norske l
studenter, men i langt sterkere grad enn før også tospråklige minoritetsstud
med videregående utdanning fra Norge eller et annet land. Som en logisk fø
gruppepluralismen, mener utvalget det er svært viktig å satse på å utdanne to
lige lærere med minoritetsbakgrunn. Målgrupper for etter- og videreutdanning
diene vil fortsatt være enspråklige norske lærere. Men også på dette nivået m
langt sterkere grad søke å rekruttere tospråklige lærere med annen etnisk ba
enn norsk.

9.3.3 Mål for opplæringen
Utvalget er av den oppfatning at verdigrunnlaget som lærerutdanninga bygg
kan stå fast. Dette har utvalget drøftet i forbindelse med pluralismebegrepet ("Ulike
former for pluralisme" i kap. 2.3) og læreplanmodellen ("Læreplanmodell" i kap.
2.7.1). Det er imidlertid viktig å framheve at pluralismen som ideal fordrer at d
verdiene drøftes i et kontrastivt perspektiv, og i lys av perspektiver og samfu
krefter, nasjonalt og internasjonalt, som både kan styrke og true de demokr
idèene, menneskerettighetene og den vitenskapelige tenkemåte og metode. T
sebegrepet, respekten for menneskeverdet og oppfatningen av at alle menne
likeverdige, kan få et utvidet innhold i lys av pluralismebegrepet.

9.3.4 Innhold
Utvalget har gått gjennom fagplanene i Rammeplan for allmennlærerutdannin
vedlegg). Gjennomgangen viser at særlig fagområdet natur, samfunn og 
(Nasami) rommer synsvinkler og analysemetoder som er av stor betydning i fo
til det flerkulturelle samfunnet. Antropologisk og historisk analyse av forho
mellom natur og kultur er i denne sammenhengen viktig. Det samme er søk
på de globale sammenhengene i menneskenes livsbetingelser. Det kulturelle o
kulturelle perspektivet er i det minste indirekte til stede i faget, men tyngdepu
ligger klart i det økologiske og det internasjonale, utadvendte perspektivet. De
kulturelle vilkårene i vårt eget samfunn er lite fokusert.
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'Natur, samfunn og miljø' sett i sammenheng med Samfunnsfag 1 og 2 
likevel store muligheter når det gjelder å konkretisere og fokusere migrasjons
gogiske problemstillinger og betingelsene for opplæring av minoritetselever 
flerkulturelle samfunnet, og til sammen gir planene en god mulighet til å inn
studentene i det generelle begrepsapparatet som er nødvendig for å forstå d
kulturelle samfunnet. Gjennom delemnene gir faget også mulighet til å fordyp
i problemstillinger som har enten med migrasjon eller bakgrunnen til ulike min
teter i Norge å gjøre. Norge som flerkulturelt samfunn i et historisk og kompar
perspektiv er imidlertid ikke eget emne og de generelle mulighetene er ikke
nok utnyttet på plannivået. Dermed er sjansen stor for at disse mulighetene 
ikke blir utnyttet på høgskolenivået.

Også norskplanene gir visse muligheter til innføring i det generelle begrep
paratet som er nødvendig for å forstå språk og kommunikasjon i det flerkultu
samfunnet. Først og fremst skal det gis noe innføring i norsk som andresprå
er også noe mulighet til fordypelse i problemstillinger som berører migrasjon 
minoritetenes vilkår i Norge. Norge som flerspråklig samfunn i et historisk og k
parativt perspektiv er imidlertid ikke eget emne. Tospråklighetsproblematikke
obligatorisk område i Norsk 1. halvårsenhet, og kan fokuseres i Norsk 2. halvå
het.

Men både i norsk og samfunnsfag er det fullt mulig å overse eller la væ
utnytte de mulighetene som foreligger, og heller feste seg ved andre hovede
eller legge vekten på andre innfallsvinkler enn de som har med det flerkulture
minoritetselevenes læringsbetingelser å gjøre. Om dette vil skje er sannsyn
helt avhengig av den enkelte lærers eller lærergruppes kunnskaper og bevisst
problemstillingene.

Også i pedagogisk teori og praksis og i de andre grunnutdanningsfagene,
tilløp som gir mulighet til å ta opp det flerkulturelle samfunnet og migrasjonsp
gogiske problemstillinger. Men mulighetene er ikke systematisk innarbeidet og
ringssignalene er svake. De spesifikke migrasjonspedagogiske problemstillin
kan lett drukne i de allmenne perspektivene. De endelige valgene når det g
iverksettelse er i stor grad overlatt til det enkelte høgskolemiljø og den enkelte
lærer. Dette peker mot et veiledningsbehov og et generelt behov for etterutda
Utvalget mener at det er nødvendig å sette i verk flere tiltak, som det vil konkre
nedenfor.

9.4 ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN
Utvalget er redd for at føringene i rammeplanen ikke er sterke og tydelige nok
sikre at den flerkulturelle synsvinkelen og hensynet til minoritetselevene blir
vare på, hverken i pedagogisk teori og praksis eller innenfor rammen av det e
fag. Det kan videre være fare for at relevante videre- og etterutdanningstilbud 
blir prioritert lavt på den enkelte høgskole. Utvalget må forutsette at læreru
ningsinstitusjonene generelt har begrenset innsikt i de aktuelle problemstillin
Imidlertid er det nylig vedtatt ny rammeplan, noe som kan gjøre at de prak
mulighetene for å endre sjølve plandokumentene ikke er så store på kort sikt.

9.4.1 Didaktisk håndbok
Utvalget foreslår som en midlertidig løsning å utarbeide en didaktisk håndbo
læreplananalyse, med vekt på minoritetselevenes opplæringsbehov og opplæ
betingelsene i det pluralistiske samfunnet. I håndboken bør en knytte proble
linger fra det migrasjonspedagogiske feltet sammen med generelle perspekti
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internasjonalisering av opplæringa, og håndboken bør utformes slik at den
dekke både allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning og faglærerutda
Videre bør den i oppbygging og begrepsapparat danne mønster for tilsva
håndbøker for de andre nivåene i utdanningssystemet (se 5.4.3, 6.3.10, 7.3,
Håndboken bør også utformes slik at den blir et sentralt hjelpemiddel når
enkelte høgskole og det enkelte fag eller fagområde skal utforme sine studiep
og slik at den kan legge de faglige rammene for et nasjonalt etterutdanningspro
gram for lærerhøgskoleansatte. På lengre sikt kan en didaktisk håndbok innarbeid
i en ny utgave av rammeplanen, men på kort sikt må den sendes ut som et 
vedlegg.

Innholdsmessig bør den didaktiske håndboken både utdype viktige mome
fagplanene hver for seg, og peke på sentrale sammenhenger mellom fagpl
Videre bør den romme et avsnitt om arbeidsmåter der prinsippene for kultur
menlikning, eller kontrastivt arbeid foreslås som gjennomgående metode. A
generelle strategier som antirasistisk arbeid og lignende bør også innarbeide
med bør håndboken understreke fagenes særegne bidrag til forståelse av felte
tidig som den bør forebygge faglig fragmentering, tydeliggjøre muligheter for tv
faglig samarbeid og prosjektarbeid og bidra til å initiere utviklingsarbeid på 
enkelte høgskole.

Utvalget foreslår at det oppnevnes ei arbeidsgruppe til å utarbeide en dida
håndbok for lærerutdanninga. Denne gruppa bør også gis det overordnede og
dinerende ansvaret for arbeidet med å lage tilsvarende didaktiske håndbøk
barnehagen, grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringa. Disse u
des imidlertid av særskilte undergrupper. Den koordinerende arbeidsgruppa
representere fagene norsk, pedagogikk, samfunnsfag og kristendom med livs
dessuten ha faglig representasjon fra minoritetsbefolkningen.

9.4.2 Videreutdanning
Videreutdanningstilbudet i migrasjonspedagogikk for lærere må anses å vær
utviklet og utbygd på 10 vekttall-nivået. Hvordan dette studiet kan innpasses
mennlærerutdanninga er nylig vedtatt av Lærerutdanningsrådet.

Utvalget foreslår at det bør bli mulig å velge migrasjonspedagogikk også i
skolelærerutdanninga. Det er videre behov for flere tilbud på 20 vekttallnivåe
lærerutdanningsavdelingene i de regionale høgskolene bør oppfordres til å gi
tilbud. Godkjente fagplaner foreligger.

9.4.2.1 Hovedfag

I dag foreligger det ingen særskilte hovedfag på feltet migrasjonspedagogikk / 
som andrespråk / flerkulturell pedagogikk, men det skrives sporadisk hovedfa
handlinger i fag som norsk, antropologi og pedagogikk. Utvalget mener at be
for kunnskapsutvikling tilpasset norske forhold er stort, men vil av prinsipi
grunner likevel ikke foreslå at det blir opprettet et eget hovedfag på feltet. I s
bør universitetene styrke det migrasjonsfaglige innslaget på grunnfags- og me
fagsnivå, slik at flere studenter kan bli motivert til å velge problemstillinger fra d
feltet for sine hovedfagsarbeider.

9.4.2.2 Kulturfag

Utvalget har diskutert om det bør utvikles et generelt undervisningstilbud for læ
i kulturfag (20 vekttall). Studiet kan eventuelt velges som fordypningsstudium
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990. 
fjerde studieåret i allmennlærerutdanninga eller tilbys som videreutdanningsti
Målet for et slikt studium bør være å utvikle en integrert forståelse av pluralis
det moderne samfunnet, med en pedagogisk og didaktisk vinkling. Studietilb
bør ta sikte på å bygge bru mellom det etablerte, normative kulturperspektive
allerede er innarbeidet i skolefagene, og den kulturkunnskapen og de perspek
som er særegne for de beskrivende kulturvitenskapene. Faget må derfor væ
annet enn etnologi, antropologi og f.eks kunsthistorie og religionsvitenskap hv
seg, men samtidig må det kombinere begreper fra alle disse feltene i et samord
perspektiv. Et slikt studium bør ikke først og fremst være rettet mot det dir
arbeidet med tospråklige minoritetselever, og slik konkurrere med eksisterend
bud i migrasjonspedagogikk og norsk som andrespråk. Studiet bør i stedet væ
tet mot den brede målgruppa av lærere som arbeider med norske majoritets
men som trenger å sette dette arbeidet inn i en bredere kulturell sammenhen
gruppepluralisme som en overordnet modell. Utvalget er kjent med at et grun
gende forarbeid til et slikt studietilbud allerede foreligger9 .

9.4.3 Etterutdanning
Utvalget foreslår at det legges til rette for brede nasjonale etterutdanningsopp
for lærere både i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplær
lærerutdanning.

Opplegget bør bygges opp etter et modulsystem med vekttall knyttet til 
modul, slik at de som ønsker det, senere kan bygge videre på etterutdannin
legget fram til formell kompetanse på 10 vekttall-nivå. De didaktiske håndbø
som utvalget har foreslått utarbeidet for de ulike nivåene i skolesystemet, kan l
til grunn for utarbeidelse av opplegget. Tilbudene bør utvikles faglig av e
arbeidsgrupper for hvert utdanningsnivå og koordineres av den gruppa som
utforme en håndbok for lærerutdanningsnivået. Dette vil sikre faglig og beg
messig sammenheng i oppleggene. Hovedansvaret for gjennomføringen av e
danninga bør legges på arbeidsgiver, men for raskt å oppnå bredde i arbeidet
i den første fasen etablere et samarbeid med Statens lærerkurs. Høgskolene o
munene bør oppfordres til å innarbeide og prioritere et slikt tilbud i sine etteru
ningsplaner.

9.4.4 Tiltak for tospråklige
Når det gjelder de tospråklige grunnutdanningsstudentenes behov, vil den fore
didaktiske håndboka bidra til å sette også disse i fokus. Imidlertid mener utval
det er viktig å prioritere denne målgruppa i forhold til den ordinære grunnut
ninga. I tillegg er det derfor nødvendig at studiebetingelsene legges særskilt til
For det første mener utvalget det må gjøres noe for å lette adgangen til høgskole
systemet for de tospråklige minoritetsstudentene. Dette kan skje gjennom opptak p
særskilte vilkår og gjennom spesiell tilrettelegging, veiledning og oppfølging i 
diet, særlig i norsk og pedagogikk. Utvalget mener imidlertid at generelle kvali
sjonskrav må gjelde også for tospråklige lærere. Derfor kan det i tillegg være a
å legge til rette for studieforløp over lengre tid enn det normale, etter modell for
eksempel fra opplegg for toppidrettsfolk.

9. Engen, T.O.: «En lyt bort før å sjå åssen det er heme.» Om bakgrunnen for et studium i K
fag og kulturanalyse. Østlandsforskning/Hamar lærerhøgskole 1990, Engen, T.O.: Kulturk
skap og kulturanalyse. Forslag til studieplan. Østlandsforskning / Hamar lærerhøgskole 1
Revidert og forkortet utgave, 1991.
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9.4.4.1 Høgskolestudier i morsmål

Utvalget mener det vil være av stor betydning dersom minoritetsstudenter k
mulighet til å studere morsmålet sitt på 10 vekttall- eller 20 vekttall-nivå. Dette
skje innenfor den valgfrie delen i det tredje eller i det fjerde studieåret, og tilb
kan utvikles innholdsmessig i samarbeid med et universitet som har faglig ko
tanse. Alternativt eller i tillegg kan en tenke seg at det opprettes stipendiatstill
i noen store morsmål, slik at det kan bygges opp kompetanse med en didaktis
kling, tilpasset behovene i det norske skolesystemet og det norske samfunnet
bør utlyses som viderekvalifiseringsstillinger for tospråklige lærere. Mulighete
å studere morsmålet på høgskolenivå er helt avgjørende for å styrke kvalite
morsmålsopplæringa i skolen og barnehagen, og vil være svært viktig i forho
argumentet om å styrke den språklig-kulturelle samfunnskapitalen. I lys av gru
pluralismen er dette et grunnleggende tiltak.

9.4.4.2 Forkurs

Utvalget mener at høgskolene bør prioritere tiltak for å tilpasse lærerutdann
(allmenn-, førskole- og faglærerutdanning) for tospråklige minoritetsstudente
at de får generell kompetanse for arbeid i skole og barnehage. Slike tiltak må pr
riteres framfor tiltak som innebærer kvalifisering som knytter kompetansen bare til
arbeid med tospråklige minoriteter. Derfor foreslår utvalget at høgskolene arb
med tilpasning av lærerutdanninga i form av forkurs.

Videre mener utvalget en kan styrke minoritetsstudenters mulighet til å f
normal studieprogresjon gjennom å tilrettelegge spesielle forkurs. Dette gj
særlig studenter med videregående utdanning fra utlandet, eller studenter me
reell studiekompetanse. Slike forkurs var vanlige også for norske studenter for
tiår siden, da den generelle adgangen til videregående skole var begrenset. 
f.eks organisert såkalte «stutekurs» – ettårige artiumskurs for «begavet land
dom», og «puggekurs» med sikte på opptaksprøven ved de 4-årige lærersk
Forkurs for tospråklige minoritetsstudenter bør være av ett års varighet, og 
hovedvekten på norsk fagspråk, norsk II (sidemål) og norske skole- og samf
forhold. Kursene kan gjennomføres i faglig samarbeid med en videregående
eller den aktuelle mottakerhøgskole.

Utvalget har registrert at tospråklige studenter kan ha store problemer m
målformer i norsk. Utvalget har drøftet en ordning der tospråklige studenter fø
den ordinære halvårsenheten i norsk og går opp til vanlig eksamen, men at 
velge å ta skriftlig eksamen på bare en målform. I tillegg må studentene i en till
prøve dokumentere kjennskap til den andre målformen. En slik ordning kan 
lertid ha mange utilsiktede konsekvenser, og utvalget vil ikke foreslå den p
nåværende tidspunkt.

Utvalget foreslår at kommunene og fylkeskommunene bør utarbeide plan
systematisk etterutdanning av sine tospråklige lærere, slik at det kan gjennom
en bred kompetanseheving av de morsmålslærere og tospråklige assistente
dag er i arbeid i barnehage og skole. Departementene bør understreke dette
årlige styringsrundskriv.

Det er særlig viktig å satse på styrking av kunnskapene i norsk I og II (hove
og sidemål), morsmål og pedagogikk. Morsmålsinnslaget er viktig både av fa
og motivasjonsmessige grunner.

Utvalget foreslår at kommunene også bør sørge for at det utarbeides indi
elle kvalifiseringsplaner for denne gruppa, og at kommunene bør stimulere tos
lige lærere til å delta i etterutdanningsopplegg ved å tilby nedsatt lesetid, stø
kurslitteratur, støtte til reiser og lignende. Deltakelse i etterutdanning bør vid
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Etterutdanningsopplegget for tospråklige lærere må tilpasses denne målgr
særskilte behov, og legge vekt på kunnskap om det norske skolesystemet,
opplæringstradisjon, samfunnsfag, norsk som andrespråk og morsmål / mino
språk. Det siste er viktig både for å styrke kvaliteten på morsmålsopplæringa o
å øke studiemotivasjonen. Også et etterutdanningsopplegg for tospråklige 
bør bygges opp etter et modulsystem med vekttall knyttet til hver modul, slik 
som ønsker det kan bygge videre på etterutdanningsopplegget fram til formell
petanse. Det faglige innholdet i etterutdanningsopplegget bør utvikles av ei sæ
arbeidsgruppe, på basis av de foreslåtte didaktiske håndbøkene. Også dette a
bør derfor koordineres av den gruppa som skal utarbeide didaktisk håndbo
lærerutdanninga.

9.4.5 Arbeidsmåter
Se "Didaktisk håndbok" i avsnitt 9.4.1 Didaktisk håndbok.

9.4.6 Læremidler
Utvalget mener det er viktig at det flerkulturelle perspektivet innarbeides so
systematisk og gjennomgående perspektiv i lærerstudiet, samtidig som egne 
avsnitt om tospråklige elever får plass i passende omfang. Når de didaktiske 
bøkene er utarbeidet, vil disse derfor være godt egnet for forlagenes arbeid 
planlegge studielitteratur tilpasset de generelle behovene i grunnutdanning og
utdanning av lærere.

Nasjonalt læremiddelsenter bør utarbeide systematiske oversikter over u
visningsmateriell og læremidler.

9.4.7 Vurdering
Utvalget mener at elevvurdering må styrkes som studiefelt i grunnutdanning
lærere. Feltet bør likeledes framheves i de didaktiske håndbøkene.

Utvalget mener det må settes i gang prosjekter som vurderer hvordan d
med tospråklige studenter i lærerutdanningssystemet. Det er viktig å få kun
om hvem som søker / ikke søker lærerutdanning, hvem som kommer inn / ikke
mer inn, hva slags problemer tospråklige studenter møter i studiet, hva slags s
betingelser de møter, hvordan de klarer seg faglig og så videre.

Utvalget foreslår at det gjøres oppmerksom på dette forskningsfeltet ov
Norges Forskningsråd i forbindelse med forberedelsene av ny samlet satsi
utdanningsforskning.

9.5 LÆRERNES KOMPETANSE OG TILSETTINGSVILK ÅR
Utvalget mener at funksjonen morsmålslærer på lengre sikt bør forsvinne. I s
bør det satses på å utdanne tospråklige lærere med generell kompetanse. Del
en overgangsordning og delvis som et supplement vil utvalget foreslå en sys
tisk utbygging av ordningen med tospråklige lærerassistenter. Disse skal ikke ha
generell lærerutdanning, men en avgrenset pedagogisk kompetanse, basert 
utdanningstilbud i videregående skole (6.3.3.1). Der det ikke er en tospråklig 
med full kompetanse, vil de stå for opplæringa i og på morsmål, under veiled
av lærer med full kompetanse. I tillegg vil de være støttelærere for den enspr
norske læreren med særlig ansvar for å sikre tilpasset opplæring for de tospr



NOU 1995:12
Kapittel 9 Opplæring i et flerkulturelt Norge 131

skrav
ende
mpe-
ga på
ære

m har
pråk-

råk-
 og

stu-
tt års
skole-
enter

mpe-
 skole
valget
e for-

r de
rskilte
jen-
lertid
ng til
lget

ram-
med
 i det
iske
oken
kole

asjo-
oken
er i

ke på
enlik-
ar-

udie-
i de
rbei-
eparat
minoritetselevene. Det bør utarbeides konkrete kompetanse- og kvalifisering
til denne assistentstillingen, og bygges ut utdanningstilbud innenfor videregå
opplæring. Det er særlig viktig at de tospråklige assistentene har formell ko
tanse i norsk, pedagogikk og morsmål, slik at kvaliteten på morsmålsopplærin
alle trinn i skolesystemet kan styrkes. Det er ikke tilstrekkelig kvalifikasjon å v
innfødt språkbruker.

Utvalget har diskutert om morsmålslærere og tospråklige assistenter so
vært lenge i arbeid bør få mulighet til å skaffe seg formell kompetanse som tos
lige assistenter som paragraf 20-kandidater (fagbrev som «privatist»).

Utvalget foreslår at det bør utredes overgangsordninger som gjør at tosp
lige lærere med lærerutdanning fra utlandet, kan få supplert sin utdanning
oppnå full kompetanse som allmennlærer, faglærer eller førskolelærer.

9.6 OVERSIKT OVER TILTAK

Utdanning av tospråklige lærere

– Utvalget foreslår å styrke studieforutsetningene for tospråklige minoritets
denter gjennom å tilrettelegge spesielle forkurs. Forkursene bør være av e
varighet, og legge hovedvekten på norsk fagspråk, norsk sidemål, norske 
og samfunnsforhold og morsmål. Kursene bør spesielt innrettes mot stud
med videregående utdanning fra utlandet og / eller svak reell studieko
tanse. Kursene bør gjennomføres i faglig samarbeid med en videregående
eller en mottakerhøgskole og finansieres gjennom Statens lånekasse. Ut
foreslår at de aktuelle høgskolene setter i gang arbeidet med å forbered
kurs.

– Utvalget foreslår også at en letter adgangen til høgskolesystemet fo
tospråklige minoritetsstudentene. Dette kan skje gjennom opptak på sæ
vilkår, kombinert med spesiell tilrettelegging, veiledning og oppfølging g
nom studiet, særlig i norsk og pedagogikk. Kompetansekravene må imid
opprettholdes. Derfor kan det for eksempel være nødvendig å gi anledni
studieforløp over lengre tid enn det normale. Også i dette tilfelle vil utva
foreslå ett-årige forkurs.

Didaktisk håndbok

– Utvalget foreslår at det på basis av den generelle delen og fagplanene i 
meplanen for allmennlærerutdanning utarbeides en didaktisk håndbok 
vekt på minoritetselevenes opplæringsbehov og opplæringsbetingelsene
pluralistiske samfunnet, der problemstillinger fra det migrasjonspedagog
feltet knyttes sammen med perspektiver på internasjonalisering. Håndb
bør utformes slik at den blir et sentralt hjelpemiddel når den enkelte høgs
skal utforme sine studieplaner, og slik at den kan legges til grunn for et n
nalt etterutdanningsprogram for lærerhøgskoleansatte. Videre bør håndb
danne faglig ramme for tilsvarende didaktiske håndbøker på alle nivå
utdanningssystemet.

– Den didaktiske håndboken bør framheve sentrale momenter i fagene, pe
mulige sammenhenger mellom de ulike fagplanene, beskrive kultursamm
nende og kontrastive arbeidsmåter og foreslå muligheter for tverrfaglig sam
beid og prosjektarbeid. Utvalget mener at elevvurdering må styrkes som st
felt i grunnutdanninga av lærere, og elevvurdering bør derfor beskrives 
didaktiske håndbøkene. Den didaktiske håndboken kan på lengre sikt inna
des i en ny utgave av rammeplanen, men på kort sikt sendes ut som et s
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– Utvalget foreslår at det bør oppnevnes en arbeidsgruppe til å utarbeide h

boken og til å koordinere arbeidet med håndbøker på de andre nivåene i u
ningssystemet.

– De didaktiske håndbøkene bør legges til grunn for etterutdanningsoppleg
nedenfor) både for enspråklige og tospråklige lærere, og studieplaner for t
dene bør utvikles og koordineres av de arbeidsgruppene som skal utar
didaktiske håndbøker.

Etterutdanning av lærere

– Utvalget foreslår at det legges til rette brede nasjonale etterutdanningsopp
for norske lærere i både barnehage, grunnskole, videregående skole og l
utdanning. Oppleggene bør bygges opp etter et modulsystem med vekttal
tet til hver modul, slik at de som ønsker det kan bygge videre på etterutdan
sopplegget fram til formell kompetanse. Kommunene bør oppfordres til å 
beide etterutdanningsplaner for sitt pedagogiske personale. Også de regi
høgskolene må oppfordres til å prioritere slike etterutdanningstilbud for s
ansatte.

– Utvalget foreslår videre at kommunene bør utarbeide planer for system
etterutdanning av sine tospråklige lærere. Det er særlig viktig å satse på 
king av kunnskapene i norsk, morsmål og pedagogikk. I denne sammenh
bør kommunene sørge for at det utarbeides individuelle kvalifiseringsplane
de tospråklige lærerne og de tospråklige assistentene, og kommunene bø
vere den enkelte til deltakelse i etterutdanningsopplegg, også ved at etteru
ning kan utbygges til å gi formell kompetanse.

– Utvalget mener at ansvaret for å sette tilbudene ut i livet bør legges på arb
giver, men foreslår at tilbudene i starten organiseres i samarbeid med St
lærerkurs, for raskt å oppnå bredde på tiltakene.

Godkjenning av utenlandsk lærerutdanning

– Utvalget foreslår at KUF forserer arbeidet med godkjenningsordninger 
utenlandske lærerutdanninger. Lærere med ikke-godkjent lærerutdannin
utlandet må etter individuell vurdering få fastsatt hva slags supplerende ut
ning de må ta i Norge for å få kompetanse som allmennlærer, førskolelæ
faglærer eller instruktør (jf. Handlingsplan for bedre bruk av innvandrern
kompetanse, KAD april 1993).

Videreutdanning av lærere

– Utvalget foreslår at det bør gis anledning til å velge migrasjonspedagogikk
fordypningsenhet i grunnutdanninga av førskolelærere, og at departem
ber lærerutdanningsavdelingene i de regionale høgskolene om å gi flere 
reutdanningstilbud på 20 vekttall-nivå i migrasjonspedagogikk / norsk s
andrespråk.

Forskning
– Utvalget foreslår at det må initieres forskningsprosjekter som vurderer h

dan det går med tospråklige studenter i lærerutdanningssystemet.



Del III  
Tilrådinger og forslag
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10.1 SITUASJONSBESKRIVELSE
Noen kommuner har stor innvandrerbefolkning med Oslo kommune som ma
topp. Men det vanligste er at den enkelte kommune ofte har få tospråklige i fo
til den totale elevmassen, og at elevene fordeler seg svært ulikt på skolene 
munen (se "Statistikk og tall for innvandrerbefolkningen" i kap. 1.1.1 og vedlegg nr
6).

Undervisningssituasjonen for tospråklige i skoleverket preges av store fors
ler mellom kommuner og fra skole til skole. Erfaringsgrunnlaget til pedagogisk
sonale og skoleledelse varierer sterkt. Noen skoler har gode faglige skolemiljø
med kreativitet og dyktighet skaper gode læringssituasjoner. Men oftest arb
hver skole relativt isolert og forsøker etter beste evne å gi så god undervisnin
mulig. Kompetanseoppbygging på lang sikt blir vanskelig. Skolene har ofte 
kontakt med andre skoler i tilsvarende situasjon, og det faglige miljø på hvert e
sted blir lite og sårbart. Det samme gjelder kontakt- og læringsutveksling me
høgskolenivå og de andre skolenivåene. Det er tilfeldig hvilke faglige kontakte
enkelte lærer har, og systematisk oppfølging er vanskelig å etablere.

Utvalget er kjent med at noen skoler har fungert som informanter og uform
ressurssentra for andre skoler. Erfaringer fra noen av disse viser at det er e
behov for erfaringsdeling innenfor undervisningsorganisering, holdningsskap
arbeid, internasjonalisert undervisning, morsmåls- og norsk som andrespråku
visning. I takt med utplassering av flyktninger i kommunene mottar disse sko
hver uke flere henvendelser om bistand fra hele landet. I tillegg ønsker skole
har hatt tospråklige minoritetselever noen år, hjelp til å komme videre i sin u
ling.

Disse skolene har delt erfaringer fra sin utviklingsprosess etter beste evn
har i liten grad drevet systematisk spisskompetanseutvikling i samarbeid med 
høgskoler / forskningsmiljøer. Dette oppleves i dag som et savn.

Utvalget vil peke på tre områder som hemmer utvikling av migrasjonsped
gisk kompetanse i norsk skole.
– Det finnes ingen miljøer som har en samlet oversikt over hvordan innhol

organisering av undervisning for tospråklige barn, unge og minoritetsvo
fungerer og som kan spre kunnskap fra dem som har erfaringer til dem
søker hjelp.

– Det synes også å være for liten og tilfeldig kontakt mellom lærerhøgsko
forskningsmiljøer og skoler og barnehager. Dermed svekkes mulighetene 
ny kunnskap når pedagogene i skolen. Samtidig reduseres mulighetene
oppgaver som grunnplanet strever med blir fanget opp av forskningsmiljø

– Det er ingen struktur som både kan ivareta erfaringsdeling mellom institu
nene på grunnplanet og samtidig knytte tettere bånd mellom forskningsm
ene og grunnplanet.

10.2 UTFORDRINGER
For å møte utfordringene som er beskrevet, vurderer utvalget at innsatsen bø
sentreres på tre felt:
1. Enkeltskoler med flerkulturelle miljøer må rustes opp til å kunne bli knute-
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punktinstitusjoner hvor kompetanse i flerkulturell undervisning kan utvikles 
utprøves. Det er behov for nettverksbygging mellom slike knutepunktinstitusjo-
ner i utdanningssystemet slik at erfaring kan tas vare på og gode ideer ut
og spres til andre, både skriftlig og muntlig. En del av denne nettverksbyg
gen må bestå av regionale nettverk som sprer kunnskap til alle institusjone
tospråklige elever i sine nærmiljø.

2. Det er behov for et nasjonalt sekretariat som kan koordinere og følge opp pra
tiske og pedagogiske tiltak for språklige minoriteter i utdanningssystemet
at den pedagogiske effekt av de bevilgede midlene blir størst mulig for sk
og den enkelte elev. Dette sekretariatet må ha som hovedoppgave nettver
ging mellom knutepunktinstitusjoner i utdanningssystemet

3. Det må utbygges bedre kontakt mellom høgskolene / forskningsmiljøen
knutepunktinstitusjonene.

10.2.1 Erfaringsdeling en sentral oppgave for knutepunktinstitusjoner
Den kontakt og erfaringsutveksling som naturlig finner sted på kommunenivå 
hold til de norske elevene, fungerer ikke på samme måte for de tospråklige
erfaring er spredt på mange enkeltskoler med usystematisk kontakt. Slik erfari
oftest letes opp og distribueres til andre på tvers av kommune- og fylkesgre
Dette er et strukturproblem for skolene og personalet. For den enkelte tospr
minoritetselev er det viktig at de ulike nivåer i utdanningssystemet er koordine
samvirker i tiltak og opplegg. Behovet for økt kontakt mellom utdanningsinstitu
nene kan møtes med et system av nettverk mellom skoler med tospråklige m
tetselevgrupper.

Selv om nettverksbygging er ønskelig, er det urealistisk å tro at dette skje
at det finnes en organisert ramme omkring det og personer som kan drive ar
framover. Det trengs dessuten en systematisk koordinering og oppfølging av 
tak som allerede eksisterer.

Hovedoppgaven vil være erfaringsdeling ved å koble institusjoner samme
nettverk. Institusjoner med erfaring og kompetanse må få muligheter til å ut
seg og få ressurser til å systematisere sine erfaringer slik at ny pedagogikk 
tilgjengelig for andre. Et fåtall av lærere og administratorer har mulighet til å g
slikt arbeid ved siden av full stilling. Alle skoler kan ikke ha slike funksjoner, m
skoler som har kunnskap, initiativ og kompetanse må få anledning til å utvi
Man trenger å etablere strukturer for både skriftlig og personlig utveksling me
pedagogiske institusjoner, lærere og elever.

Utvalget mener at et antall utdanningsinstitusjoner kan defineres som k
punktinstitusjoner. Det bør være institusjoner på alle nivåer fra barnehage, b
skole, ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringorganisas
Disse knyttes sammen både horisontalt mellom kommuner og vertikalt me
nivåene. Slike knutepunktinstitusjoner knyttes opp mot høgskoler i systemet fo
søks- og utviklingsarbeid.

Man bør finne fram til institusjoner i flere landsdeler, men viktigere er at de 
rekrutteres har vilje og ønske om å drive seriøst utviklingsarbeid. Disse tilføre
søksmidler for å gjøre pedagogiske og organisatoriske forsøk. Utvalget har for
et forsøk i grunnskolekapitlet. Dette arbeidet må skje i samarbeid med høgsko
forskningsmiljø.

Utvalget foreslår at det igangsettes et prosjekt hvor aktive og interesserte
tepunktinstitusjoner på hvert utdanningsnivå (barnehage, barneskole, ungd
skole, videregående skole, voksenopplæring) i flere landsdeler og regioner, k
sammen i et nettverk. Disse tilføres forsøksmidler.
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For grunnskolene kan prosjektet ta utgangspunkt i det forsøket som er be
vet i "Læremidler" i punkt 7.2.9.

10.2.2 Oppgaver og organisering for et nasjonalt sekretariat
– Initiere og koordinere det omtalte forsøket i grunnskolen ("Konklusjon om rett

til morsmål" i kap 4.3 og kap "Læremidler" i 7.2.9). Dette kan knyttes direkte
til nettverket og nyttes som modellforsøk for å gjøre nettverket operativ
starten av.

– Samle og systematisere erfaringer og være et senter for kompetanseoppb
og idéspredning ut til knutepunktinstitusjonene. Det skal inspirere til og v
pådriver for gode pedagogiske løsninger.

– Det skal være bindeledd mellom statlige skolemyndigheter og lokalnivåen
den måten vil sentrale styringssignaler kunne videreformidles og erfaringe
hentes.

– Det må ha kontakt med forsknings- og høgskolemiljøene med sikte på å k
kontakt mellom disse og praktisk skolevirksomhet, og å initiere FoU-virks
het.

– I kapitlet om Voksenopplæring ("Samfunnskunnskapsopplæring" i kap. 5.4.4)
har utvalget pekt på behovet for at tospråklige ressurspersoner kan bruk
nasjonalt nivå til å reise rundt til skoler og innvandrermiljøer. Disse kan ad
nistreres av det nasjonale sekretariatet.

Ansvaret for koordinering og nettverksbygging bør legges til ett av de sta
utdanningskontorene. De har alt ansvaret for tildeling og kontroll av statlige o
føringer i sine fylker. Det ligger i deres mandat at de skal samordne undervi
mellom de ulike nivå og drive kvalitetskontroll. Utdanningskontorene forvalter
i dag de statlige overføringene til tospråklige elever.

Utvalget ønsker en ordning på linje med den som er etablert for spesialpe
gikk knyttet til Hamar og Møre og Romsdal, internasjonalisering i Vest-Ag
syns- og audio-pedagogikktjenesten i Aust-Agder og fengselsundervisningen 
daland. Dette er ordninger som har vist seg gode i praksis og som lett kan inn
i den eksisterende organisasjon, ikke minst siden SU-kontorene alt har forvaltn
ansvar for tiltak for språklige minoriteter. Det nye er at dette ansvaret utvides
nettverkskoordinering og faglig oppfølging.

Utvalget foreslår at ett av de statlige utdanningskontorene får et sekretaria
å organisere og koordinere de tiltak som utvikles i forhold til tospråklige barn, u
dom og voksne og å vurdere ressursbruken. Organisering av det nasjonale se
riat og nettverkskoordinering gjøres som et prosjekt over 5 år.

Utvalget tenker seg at koordinering av nettverket ivaretas av det nasjo
sekretariatet. Utvalget mener at SU-kontor i de ulike regionene samordner og 
veiledning.

10.2.3 Samarbeid knutepunktinstitusjoner – høgskoler
Det er behov for å dokumentere og kvalitetssikre prosjektet. Som nevnt i "Situa-
sjonsbeskrivelse" i punkt 10.1 er det store forskjeller fra fylke til fylke når det gje
der utfordringer i forbindelse med de tospråklige innbyggerne.

Utvalget foreslår at to – tre høgskoler knyttes opp til nettverket av knutepu
institusjoner. Høgskolene bør ha erfaringer knyttet både til rurale og urbane s
Disse høgskolene tilføres FoU-midler og nødvendige stillingshjemler.
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10.3 OVERSIKT OVER TILTAK
– Utvalget foreslår at det igangsettes et prosjekt hvor aktive og interesserte

tepunktinstitusjoner på hvert utdanningsnivå (barnehage, barneskole, 
domsskole, videregående skole, voksenopplæring) i flere landsdeler og r
ner, knyttes sammen i et nettverk. Disse tilføres forsøksmidler. For grunn
lene kan prosjektet ta utgangspunkt i det forsøket som er beskrevet i 7.2.

– Utvalget foreslår at ett av de statlige utdanningskontorene får et sekretaria
å organisere og koordinere de tiltak som utvikles i forhold til tospråklige ba
ungdom og voksne og for å vurdere ressursbruken. Organisering av det n
nale sekretariat og nettverkskoordinering gjøres som et prosjekt over 5 år

– Utvalget foreslår at to – tre høgskoler knyttes opp til nettverket av knutepu
institusjoner. Høgskolene bør ha erfaringer knyttet både til rurale og urb
strøk. Disse høgskolene tilføres FoU-midler og nødvendige stillingshjemle
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Administrative og økonomiske konsekevenser

11.1 INNLEDNING
Ifølge sitt mandat skal utvalget foreslå konkrete endringer innenfor dagens ø
miske rammer. Det er videre i forbindelse med oppnevningen av utvalget for
at innstillingen fra utvalget skal være et innspill til Opplæringslovutvalget som 
vurdere opplæringslovene innenfor grunnskolen, videregående opplæring, vo
opplæring og lærerutdanning.

Flere av de konkrete forslag som utvalget er kommet med, er ikke ferdig 
det. Det vil være behov for å vurdere kostnader og eventuelle innsparinger næ

11.2 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
AV FORSLAGENE

Utvalget har forutsatt at Opplæringslovutvalget skal vurdere forslagene til lov
regelendringer som utvalget kommer med. Det har derfor ikke vært hensiktsm
å gå nærmere inn på den konkrete utformingen av lovtekst.

Utvalget har ikke foreslått organisatoriske endringer på skole- eller komm
nivå da dette er ansett for å høre inn under kommunenes / fylkeskommu
ansvarsområde.

Utvalget har foreslått at det etableres et nettverk med et sentralt sekretaria
tet til ett av Statens utdanningskontorer. Dette vil medføre behov for to til tre
lingshjemler samt kontorplass og teknisk utstyr til disse.

11.3 ØKONOMISKE KONSEKVENSER

11.3.1 Generelt

Utvalget har tatt utgangspunkt i at norskopplæringen for tospråklige minori
grupper vil kunne organiseres og drives på en mer effektiv måte, og dermed
til at de tospråklige raskere kan komme inn i en ordinær utdannings- eller arb
situasjon. Samfunnsøkonomisk vil det være en stor gevinst dersom de tospr
minoritetsgruppene blir bedre i stand til å forsørge seg. Utvalget har pekt på a
kene til arbeidsledighet blant innvandrere og flyktninger er sammensatte. 
utvalgets mening, vil bedret opplæring bidra til at tospråklige vil kunne øke 
muligheter på arbeidsmarkedet.

Utvalget vil peke på at utgiftene til noen av de støtteordninger som tosprå
minoritetspersoner nyttiggjør seg; ulike sosiale støtteordninger, arbeidsledig
trygd, AMO-midler osv., må ses i sammenheng med midler til utdanningsfor
Utvalget mener at de foreslåtte tiltakene på kort og noe lengre sikt vil gi vesen
besparelser innenfor sosialsektoren og arbeidsmarkedssektoren som godt 
oppveier de kostnader som tiltakene medfører utover utdanningssektorens bu
Utvalget har ikke hatt noen mulighet til å beregne disse innsparingene, og har
annet derfor vært nødt til å begrense seg til forslag om videre utredning av fler
ninger.
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11.3.2 Kostnader i tilknytting til statlige ordninger.
Utvalgets har foreslått opprettet et nettverk forankret ved ett av de statlige u
ningskontorene. Det er foreslått at det i den sammenheng opprettes tre stillinge
anslås koste ca 1.2 million kroner pr år, inklusive sosiale omkostninger og ko
hold. I tillegg vil det være nødvendig med noe driftsmidler for å få til informasjo
og kompetansespredning.

Utvalget har foreslått at det settes igang et forsøk på et utvalg av grunns
Forsøket skal blant annet omfatte utprøving av modeller for undervisningsorga
ring, ulike arbeidsmåter og læremidler og former for skole / hjemsamarbeid. D
vanskelig å beregne kostnadene for dette prosjektet. Utvalget mener det er r
å sette av 12 millioner kroner over en treårsperiode til dette formål.

Utvalget har foreslått nivåbasert norskopplæring for alle voksne fremm
språklige og anbefaler at departementet utreder videre hvordan ordningen s
beskrevet i rapporten «Nivåbasert norskopplæring» (KUF 1994) kan settes i
Dette tiltaket er derfor ikke kostnadsberegnet av utvalget.

Utvalget tilrår at samfunnskunnskapsundervisningen skal gis på morsm
Det er forutsatt at den praktiske løsningen på dette spørsmål skal vurderes næ
Blant annet vil det være mulig å innføre et reiselærersystem, fjernundervisning
å ta i bruk rene tekniske hjelpemidler som for eksempel lyd- og billedkase
Avhengig av hvilke løsninger som blir valgt vil kostnadene variere vesentlig. Ut
get ber Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vurdere en konkret fin
ering av dette tiltaket.

Utvalget har foreslått flere utredninger. En mener at mye av dette bør k
utføres innenfor de ordinære bevilgninger. I tillegg vil utvalget anslå behove
utredningsmidler til ca 5 millioner kroner totalt.

Utvalget har angitt områder eller spesifikke oppgaver som bør omfattes av
kning. Det er ikke mulig å angi noen konkret kostnadsramme for dette og utv
mener at dette må prioriteres innefor de ordinære bevilgninger.

Utvalget foreslår at det blir utarbeidet test- og kartleggingsmateriell til bruk
lærere og fagfolk i pp-tjenesten. Arbeidet er i første omgang anslått til ett år
og kan således kostnadsberegnes til ca 400.000 kroner.

Utvalget har foreslått at det utarbeides en didaktisk håndbok til hjelp for læ
på alle nivåer. Arbeidet bør organiseres slik at alle nivåene blir trukket inn. Utv
har foreslått at det blir opprettet en arbeidsgruppe til å utarbeide en didaktisk 
bok for lærerutdanningen. Denne gruppen bør samtidig være koordinerende i
for tilsvarende arbeid på de øvrige nivåene. Utvalget har anslått kostnadene
bindelse med dette arbeidet til totalt ca 3 millioner kroner over tre år.

11.3.3 Kostnader i tilknytting til fylkeskommunale og kommunale ordnin-
ger.

Utvalget flertall har vurdert, og prinsipielt anbefalt innføring av lovhjemlet ret
morsmålsopplæring i grunnskolen. Det har imidlertid ikke vært mulig å kartle
alle sider ved dette tiltaket på den korte tid utvalget har hatt til rådighet. Blant a
er det stor usikkerhet knyttet til spørsmålet om det er mulig på kort sikt å ska
tilstrekkelig antall kvalifiserte morsmålslærere. Det er heller ikke foretatt noen
tematisk utprøving av opplæringsmodeller i Norge. Utvalget har derfor i sin inn
ling anbefalt at departementet utreder spørsmålet videre for å kartlegge alle
nadselementene og innsparingsmuligheter. Det er først etter dette arbeidet
mulig å foreta den endelige avveiningen mellom nytte- og kostnadseffekten. Et
dretall bestående av representantene fra departementene tar ikke stilling ti
spørsmålet. Et annet mindretall, representanten fra Oslo kommune, mener at
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morsmålsundervisning slik den er beskrevet i rapporten, er et generelt inn
ringspolitisk spørsmål. Dette mindretallet tar derfor ikke stilling til dette spørs
let. Se "Konklusjon om rett til morsmål" i kap. 4.3.

Tospråklige minoritetselever i videregående opplæring har ofte behov f
språklig tilrettelagt og utvidet tilbud. Utvalget mener at denne retten allered
hjemlet i lov om videregående opplæring § 8 (Et mindretall mener retten til spr
tilrettelagt opplæring ytterligere bør hjemles som egen rett i lov om videregå
opplæring). Dermed vil antallet språklige minoritetselever i vidergående opplæ
måtte være en faktor ved beregningen av overføringer fra stat til fylke. Dette er
des ikke ekstra kostnader som påføres fylkeskommunene som følge av dette
gets arbeid.

En praktisering av rett til fra 3-5 års språklig tilrettelagt opplæring vil i prins
pet ikke innebære reell kostnadsøkning innenfor den vedtatte utbyggingsram
for videregående opplæring på 375 % av et årskull. I tillegg til kapasitet til å gi 
opplæring for all ungdom etter grunnskolen, er fylkene pålagt minst å bygge 
tilleggskapasitet på 75% for de som trenger forlenget løp og for elever uten
Elevgruppen har allerede rett til opplæring, og dersom de ikke klarer å gjennom
et vanlig 3-årig løp, vil de sannsynligvis få utvidet rett etter § 8 eller måtte ha 
fra oppfølgingstjenesten. Erfaringene viser at sannsynligheten for å lykkes er 
hvis en setter inn tiltak på forhånd. Utvalget mener at de utgifter man eventue
få ved i utgangspunktet å tilrettelegge, spares inn i forhold til tiltak oppfølging
nesten eventuelt måtte organisere senere.

Ungdom i alderen 16 – 19 år som etter dagens regler ikke har rett til vide
ende opplæring vil, etter utvalgets mening, uansett belaste offentlige bud
Departementet bør derfor vurdere hvor det er mest hensiktmessig å plassere 
dene. Utvalgets flertall mener denne gruppen nå har rett til grunnskoleopplæ
etter voksenopplæringsloven. Representanten fra Oslo kommune vil gi all un
mellom 16 – 19 år uansett skolebakgrunn rett etter lov om videregående oppl
(se kap.6). Omkostningene på andre budsjetter vil bli større dersom disse un
mene ikke får opplæring i det hele tatt, fordi mange av ungdommene ikke vil 
i stand til å skaffe seg verken utdannelse eller arbeid, og dermed forbli mottak
sosiale ytelser.

Representanten fra Oslo kommune understreker i sin begrunnelse for ege
hjemlet rett til språklig tilrettelagt opplæring for tospråklig minoritetsungdom
denne elevgruppen har et helt annet behov enn de elever med behov for «s
tilrettelagt opplæring» § 8 i lov om videregående opplæring er tenkt å dekke. D
følgelig viktig å tydeliggjøre et nytt kriterium – språklig tilrettelagt opplæring 
beregning av rammetilskuddet og/eller for særtilskuddet til fylkeskommunene s
dette behovet ikke er normalfordelt i befolkningen slik spesialpedagogiske b
antas å være. I Oslo utgjør tospråklig minoritetsungdom ca 25 % av elevene 
len.

Representanten fra Oslo kommune vil påpeke at tospråklig minoritetsung
ikke er omtalt i grunnlagsdokumentene for Reform’ 94. Sannsynligheten for at
tospråklige ungdommer enn før tar videregående opplæring, er stor. Mange av
vil trenge språklig tilrettelagt opplæring. Det er også viktig i denne sammenhe
å peke på at engelsk er blitt gjennomgående fag i alle studieretninger og den
native fagplanen i norsk.

Dersom rett til videregående opplæring fram til studie- og/eller yrkeskom
tanse skal være reell, mener denne representanten at verken dagens økon
ordninger eller den konkrete ressurstilgangen er tilstrekkelige.



NOU 1995:12
Kapittel 11 Opplæring i et flerkulturelt Norge 141

nne
g ikke

ll for
er-

mer
n bru-
. Det

 kjent
 refor-
 det er
vært
erut-

en-
 ung-
er som
 anslå

reslått
Når det gjelder organiseringsmodeller vil en innhenting av informasjon ku
inngå i utdanningskontorenes og departementets løpende arbeid og vil følgeli
medføre ekstra kostnader.

Utvalget har anbefalt at departementet vurderer en ressurstildelingsmode
grunnskolen som gir mulighet for en mer forutsigbar tildelning av midler til und
visning av tospråklige minoritetselever. En omlegging vil gjøre ordningen 
oversiktlig både for staten og kommunene. Utvalgets forslag innebærer at ma
ker en nøkkel til fordeling av det beløp som Regjering og Storting har bevilget
vil således ikke i seg selv innbære verken noen ekstra utgift eller innsparing.

Utvalget har pekt på nødvendigheten av etterutdanning av lærerne. En er
med at etterutdanningsprogrammer for lærerne er en naturlig konsekvens av
mene både i grunnskolen og videregående opplæring. Utvalget vil peke på at
viktig at det pluralistiske aspektet blir ivaretatt i etterutdanningen. Det har ikke 
mulig, innenfor det mandat som utvalget har fått å foreslå ekstra midler til ett
danning. Dette må således prioriteres innenfor ordinære bevilgninger.

11.4 OPPSUMMERING
Utvalget har i henhold til sitt mandat foreslått omprioriteringer og endringer inn
for dagens økonomiske ramme for opplæring av tospråklige minoritetsbarn,
dom og voksne. I tillegg peker utvalget på de samfunnsøkonomiske besparels
vil være konsekvenser av forslagene på lengre sikt. Disse er det ikke mulig å
på en presis måte.

I tillegg skal en del forslag utredes videre.
Samlet har utvalget beregnet de direkte kostnadene av nye tiltak som er fo

i innstillingen slik:

Tre stillingshjemler i 5 år 6.000.000

Forsøk i grunnskolen (over 3 år) 12.000.000

Utredningsmidler 5.000.000

Utvikling av test-materiell 400.000

Utarbeidelse av didaktisk håndbok (over 3 år) 3.000.000

Sum (over 5 år) 26.400.000
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Vedlegg til Nettverk, kapittel 10 – om CEFISEM
- et opplærings og informasjonssenter for undervisningspersonell som arbeide
elever fra språklige minoriteter i Frankrike. (Centre de Formation et d'Informa
pour la Scolarisation des Enfants de Migrants)

Bakgrunn:

Frankrike i 1977: Ca. 4.205.000 (4,2 millioner) innvandrere hvorav ca. 900.00
barn / ungdom under 16 år.

Nasjonalitetsfordeling i 1977:

Frankrike i 1990: Antall utlendinger ca. 3 millioner. Mange som var innv
drere i 1977 er i dag franske statsborgere. Forholdet mellom innvandring og ut
ring er relativt stabilt. Nasjonalitetsfordelingen har imidlertid endret seg gan
mye. Portugisere, spanjoler og italienere har i stor grad blitt franske statsbo
Tyrkere som tidligere var en liten gruppe, har nå blitt en relativt omfattende gru

Nasjonalitetsfordeling i 1992/93:

25 juni 1975 ga Undervisningsdepartementet klarsignal for et informasjon
utdannelsessenter for personer som arbeider med undervisning av elever fra
lige minoriteter. Det første senteret ble startet i Lyon på en vanlig lærerhøys
Året etter ble 4 nye sentre åpnet. I dag finnes 24 CEFISEM-sentre i Frankrike

Målgrupper

– Lærere i barne- og ungdomsskolen som har innføringsklasser eller er stø

Portugisere 25,7%

Algeriere 24,1%

Marokkanere 10,8%

Italienere 10,1%

Spanjoler 9,4%

Tunisiere 4,6%

Marokkanere 26,0%

Algeriere 20,9%

Portugisere 13,2%

Andre Afrikanere 9,5%

Tyrkere 8,0%

Tunisiere 7,7%
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rere for elever som går i ordinære klasser.
– Førskolelærere, spesiallærere, skolepsykologer, rektorer, lektorer, peda

morsmålslærere.
– Undervisningspersonell fra lærerhøyskolene, lektorer, rektorer, inspekt

skolepedagoger osv.
– Sosionomer og andre yrkesgrupper.

Mål

CEFICEM skal gi informasjon og opplæring / veiledning til utdanningsperso
ved barne-, ungoms- og videregående skoler når det gjelder tospråklige e
CEFISEM skal videre bidra med utvikling av pedagogiske spørsmål og svar v
rende de problemer utdanningspersonell møter i arbeidet med tospråklige e
Senteret skal også være et møtested hvor personer kan utveksle erfaringer o
og få litt mer innsikt i språklige minoriteters situasjon og fungere som en vide
danning for lærere som arbeider med tospråklige elever.

Organisering

De fleste CEFISEM sentrene er underlagt lærerhøyskolene, men de har en
uavhengighet til disse. Kurset til CEFISEM tilhører det franske videreutdanni
systemet. Kursene blir organisert i løpet av skoletiden. I Frankrike bruker ikke 
deltakerne sin sommerferie til en profesionell utdannelse. Lærerne får fri fra
uten at de mister sin lønn.

I mange år har CEFISEM organisert kurs av ulik varighet, fra 1-6 uker. Kur
for lærere med erfaring fra undervisning for språklige minoriteter var ofte på 6 
tidligere. I dag har kurslengden blitt redusert til 2 uker på grunn av problemer
å få vikarer og de økonomiske utgiftene dette medfører. Da det er 24 CEFIS
sentre i Frankrike, innebærer dette at kursdeltakerne kommer fra områder som
ligger for langt fra kursstedet. De kan dermed bo på hjemstedet, slik at det blir 
omkostninger med hensyn til oppholdet.

CEFISEM blir ledet av en gruppe på minimum 3 personer. De tre faste an
kan ha varierende bakgrunn: Rådgivningspedagog, grunnskolelærer, lektor
annen høyere utdanning. Felles for dem alle, er at de har solid praksis i felte
rørende tospråklige elever.

I løpet av kurset blir et stort antall eksperter utenfra trukket inn: Forskere
forkjellig spesialområder, psykologer, sosiologer som arbeider i dette feltet, ins
tører, rektorer etc.

Arbeidsform

Da kurstiden har blitt redusert i forhold til tidligere, gis det kurs i spesifikke em
og problemområder. Kursdeltakerne veksler mellom undervisning på CEFISE
prosjektarbeid / feltarbeid på skoler og i klasser. Det er god veksling mellom 
og praksis. CEFISEM viser en åpenhet mot samfunnet. Dette er en holdning
ikke finner overalt når det gjelder utdanning av undervisningspersonale.

Ettersom kursene finner sted når skolene er åpne, gir det også mange mul
til feltarbeid og mange av CEFISEM sentrene ligger også i strøk hvor det bor m
innvandrere. Dette muliggjør at kursdeltakerne kan gå ut i den sosiale og ø
miske virkelighet innvandrerne lever i.
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Innhold

Da kursene nå er blitt mere spesifikke, vil innholdet i opplæringen avhenge av 
kurs. Her er noen eksempler på emner som er relevante:
– Opplæring av nyankomne flyktninger / innvandrere
– Intern organisering på skolen for å fremme integrering av elever fra språ

minoriteter i skolen.
– Se på hva som fremmer en kulturell åpenhet.
– Relasjoner mellom familiemiljøet og skolemiljøet
– Veiledningsproblematikk overfor elever fra språklige minoriteter.
– Kamp mot de spesifikke problemene som elevene møter.
– Deltakelse i fritidsaktiviteter.

Kursdeltakere har vært svært tilfredse med både den form og innhold av den u
visningen som er blitt gitt.

CEFISEM og samarbeidspartnere

Det er først og fremst skolespørsmål som er i sentum for CEFISEM's arbeid. 
lertid er det mange skolespørsmål som må avklares med andre som er utenf
lesystemet. CEFISEM har mye samarbeid med innvandrerorganisasjoner, ko
ner, ulike forskningsinstitusjoner, arbeiderforeninger, fritidsklubber, etc.

Oppsummering

I 1976 ble ca. 1 million personer berørt av CEFISEM's arbeid. I dag er dette 
mangedoblet. I Frankrike som i Norge er innvandrerbarns skolenederlag g
stort. Et eksempel fra en kommune er illustrerende:
20% : Forlater skolen som praktisk talt analfabeter-
60% : Har møtt svært store vanskeligheter i skolen-
20% : Har fått normal skolegang (CREDIF 1977)-Imidlertid kan
det konstateres en liten positiv utvikling. I løpet av en seks års periode fra 1
1991 har antall elever med tyrkisk opprinnelse som har bestått eksamen fra v
ående skole allmennfag blitt tredoblet, elever med marokkansk og tunisisk op
nelse som har klart videregående skole er doblet og elever som har bestått 
gående skole med portugisisk opprinnelse har økt med 50%.

I Frankrike som ellers møter man problemet med etter / videreutdanning
svale gjør ingen sommer» og en enkelt lærer forandrer ikke sin skole. De nye i
integreres langsomt på skolene. CEFISEM sier at det er hele skolen som tren
utdannelse mer enn den enkelte lærer. Vaktmesteren er like viktig som lærer
nalet.

CEFISEM er ikke bare opptatt av pedagogiske metoder. I språk og kultur 
menheng er CEFISEM så progressiv som det er mulig å være innenfor det offe
skoleverket det tilhører. De legger vekt på verdien av kulturen og elevenes mo
ikke bare for de fremmedspråklige, men også for den franske majoritetsbefol
gen.

Utdannelsesmyndighetene har også begynt å gi skoler / kommuner differa
rte tilskudd. Det er utarbeidet kriterier på hva som er «problemsoner». Kriterier
spiller inn er bla.:
– Antall innvandrere i skolekretsen
– Dårlige skoleresultater
– Mange problemer i nærmiljøet
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ransie-
Det er ønske om å lage flere ressursskoler som er bakgrunnen for denne diffe
ringen.
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Ulike tospråkli ge undervisningsmodeller i grunnskolen

Det arbeides etter ulike organiseringsmodeller i grunnskolen i Norge for å iv
intensjonene i M-87. Undervisningen organiseres på forskjellige måter. Det t
antall minoritetsbarn, antall elever fra samme språkgruppe, norske læreres k
kasjoner i å undervise i norsk som andrespråk og morsmålslærernes tospråk
faglige kompetanse, er faktorer som er med på bestemme organiseringsform.
kort beskrive de vanligste organiseringsmodellene.

Velkomst- / innføringsklasser

Tilbudet retter seg mot elever som kommer til Norge i løpet av skoleåret og ha
hovedmål å gi elevene innføring i norsk språk og norske forhold slik at de kan 
føres til ordinær klasse. Gruppene får ofte stor aldersspredning, ikke sjelden e
ene fra 7-12 år i innføringsklasser på barnetrinnet, og fra 13-16 år på ungdom
net.

Ved å samle elevene konsentreres også ressursene. Dermed blir det mu
et godt norsk som andrespråkstilbud. Ved noen skoler som har slike klasser,
elevene i ordinære klasser i praktisk-estetiske fag også i den tiden de går i 
ringsklassen.

Allerede i l970-årene ble det rapportert om problemer med å gi elever inte
kurs i norsk for deretter å sette dem inn i ordinære klasser (Hauge l989). El
hadde ikke lært godt nok norsk til å følge undervisning bare på norsk, og de 
seg dårligere enn norske elever (se f.eks. Mathisen l978). Denne modellen egn
derfor ikke spesielt godt dersom man har tospråklighet som mål for undervisni
Elevene blir vanskelig tospråklige dersom ikke begge språkene inkluderes i s
hverdagen. Modellen er et tilbud for å gi elevene en myk overgang til den norske
klassen.

Tokulturelle klasser

Klassene består av en gruppe minoritetsbarn som snakker samme språk,
gruppe norske barn. Klassene har en tospråklig lærer og en norsk lærer. Disse
samarbeide om undervisningen i et visst antall timer. Ved denne organiseringe
minoritetselevene:
• hjelpe og støtte hverandre ved hjelp av felles morsmål (fellesskap gir styr
• oppleve at undervisning på morsmålet øker selvfølelse og status
• lettere utvikle begrepsapparatet fordi det er nær sammenheng mellom mo

let og norsk
• den norske læreren og de norske elevene får anledning til å fordype seg i e

tur og ett språk

Denne modellen har potensiale til å kunne bli et godt tospråklig tilbud. Men My
bust (l992) rapporterte at tolærersamarbeidet i noen tokulturelle klasser (17 stk
gerte svært ulikt og mange lite adekvat. Hun påpekte at den tokulturelle mod
hadde svært ulik utforming på ulike skoler, både når det gjaldt timetildeling
pedagogisk praksis. Lærerne hadde ikke skolering i tolærerarbeid og klassen
hvert år redusert timetallet til tospråklig fagundervisning. Hun avsluttet sin rap
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med: «Det er nødvendig å utvikle nye pedagogiske arbeidsformer og en holdn
minoritetselevenes morsmål som medfører en aktiv bruk av minoritetsspråk
skolesammenheng»

Tilbud i ordinære klasser

Dette er muligens den mest brukte modell i Norge. Elevene følger den va
undervisningen i norske klasser og noen trekkes ut til norsk som andrespråks
visning eller støtteundervisning. Noen steder gis støtteundervisning også i den
nære klassen ved hjelp av tolærersystem. F.eks. i Oslo gis det slik tospråklig f
dervisning integrert i den ordinære undervisningen. Den tospråklige læreren
hovedsakelig medlærer i timene. Støtteundervisning og norsk som andresprå
dervisning gis også noen steder i form av egen gruppe i enkelte timer (noen 
kalt stasjonsundervisning. Disse er ofte organisert som permanente støttetilbud.
bud i ordinære klasser må altså i svært mange tilfeller suppleres med særskilte

Å plassere elever uten kulturell og språklig kompetanse inn i vanlige kla
hvor de forventes å følge undervisningen på lik linje med majoritetselever, er 
synligvis det aller vanskeligste for de språklige minoritetselevene. Når lær
mangler kvalifisering i flerkulturell og tospråklig undervisning, læremidlene
beregnet for majoritetsbarn og elevene må benytte norsk (som de kanskje ikke
trer) som eneste redskap for tilegnelse av faglige kunnskaper, viser interna
forskning at sjansene er store for at de ikke mestrer skolegangen. Sirkelen er 
dagens situasjon reproduseres, og innvandrerne får ikke utvidet sitt handling
Samenes skolehistorie viser nettopp hvordan en slik undervisningsmodell kan
til undertrykking av minoritetsgrupper. Dersom undervisningen tilrettelegges s
de tospråklige elevene får tilpasset opplæring av kvalifiserte lærere, kan und
ning i ordinære klasser også fungere. En betingelse her er at det gis muligh
elevene til å få en del av den tilrettelagte undervisningen i egen gruppe.

Språkhomogene klasser

Dette er klasser som består av elever med samme morsmål. Modellen forutse
det er et tilstrekkelig antall elever fra samme språkgruppe som begynner på s
samtidig. Klassen undervises av norsk lærer og tospråklig lærer, eller av tosp
lærer alene. Modellen bygger på den teori at man ved å utvikle morsmålet ti
tankens verktøy, gjør det lettere å utvikle norsk som funksjonelt andrespråk. E
modell benyttes på Fjell skole i Drammen.

Praktisering av denne modellen stiller store krav til en planmessig (gjerne 
planlagt) strukturering av samhandlingssituasjoner mellom de tospråklige ele
og majoritetselevene. Modellens svakhet er at den ikke gir noen automatisk samar-
beidsarena mellom elevgruppene slik at de får praktisert norsk med jevnald
majoritetsbarn. Det rapporteres også at en del innvandrere ikke ønsker barn
plassert i slike klasser, fordi de er bekymret for den manglende kontakten m
barnegruppene.

Fådelt-skolemodellen

Denne modellen er utprøvd i noen kommuner. Modellen har fått navnet sitt et
organiseringsprinsipp vi kjenner fra norske utkantskoler. Den innebærer i hove
at tospråklige elever fra inntil tre klassetrinn og eventuelt også fra flere nabos
(kretser) samles i én gruppe på én skole for en del av opplæringen, som oftest i nor
som andrespråk og morsmål, men også i andre fag.
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Denne modellen blir i noen kommuner brukt sammen med utvidet skoleuke .
Dette innebærer i hovedsak at de tospråklige elevene får opplæring særlig i
som andrespråk og morsmål utenom vanlig timeplan og i tillegg til det ordinære fag-
tilbudet. Elevene får dermed et særskilt opplæringstilbud, ved siden av det ord
og obligatoriske som også majoritetselevene får.

En slik måte å organisere deler av undervisningsdagen på kan være en g
ning ikke bare i grisgrendte strøk. Man kan sikre at elevene får adekvat norsku
visning og at de får sentrale begreper og faglig innhold undervist på morsm
Men det er samtidig ikke uproblematisk å bryte med bostedsskoleprinsippet
ikke for en liten del av skoledagen. Mange potensielle sosiale relasjoner og
handlingssituasjoner mellom minoritetselever og majoritetselever kan dermed
mes. I en slik modell må de foretas en avveining mellom det faglige utbytte og det
eventuelle tapet av sosiale kontakter. Dette problemet oppstår også i forbinde
med innføringsklasser / velkomstklasser som ikke er lokalisert på bostedsskole
Dette har man erfaringer med bla. fra Osloskolen i slutten av l970-årene, noe
førte til en omlegging av undervisningen til bostedsskolen. En medvirkende 
til denne omleggingen var også økte skyssutgifter da elevtallet steg kraftig.

En fådelt skolemodell der elevene samtidig skal integreres på den samm
len (etter mønster av språkstasjonene i Oslo) kan kanskje også vurderes i den
sammenhengen. Dette innebærer at elevene permanent flyttes til denne skolen og a
denne dermed blir deres skole, dog ikke bostedsskole for alle.

Morsmålsundervisning

Elevene har også idag rett til morsmålsundervisning. Dette gis som eget fag 
timer pr.uke i svært mange kommuner. Ofte blir denne undervisningen gitt på 
av det ordinære skoletilbudet og virksomheten blir ikke integrert i skoledagen

Når morsmålsundervisningen gis som et eget tilbud, kanskje ikke engan
den samme skolen som resten av skoledagen gjennomføres, blir det svært va
å skape sammenheng i elevenes skoletilbud. I noen kommuner, f.eks. i Os
ikke morsmålsundervisning som eget fag, men tospråklig lærer fungerer som
lærer sammen med den norske læreren. I slik undervisning er det større muli
for å få gjennomført tospråklig undervisning og den tospråklige læreren blir bedr
integrert i tilbudet. En slik tospråklig undervisning har bedre betingelser i en to-kul-
turell klasse-modell enn i f.eks. ordinær klasse.

Analfabetklasser

Barn over 10 år og unge som ikke kan lese og skrive når de kommer til lande
svært ulike tilbud avhengig av hvor i Norge de begynner på skolen. Noen s
f.eks. i Oslo, er det etablert egne alfabetiseringsklasser på ungdomstrinnet.
organiseres som mottaksklasser, men hovedbeskjeftigelsen er alfabetisering 
holdet er innføring i norske samfunnsforhold.

Noen steder foregår den første lese- og skriveopplæringen på morsmå
andre steder gjennomføres undervisningen bare på norsk. Noen av elevene e
fabeter fordi de ikke har gått på skole eller har mangelfull skolegang fra hjemla
Andre kan ha gått på skole, men har aldri knekt lesekoden. I denne siste grup
analfabetismen ha spesifikke årsaker. Elevene kan være analfabeter pga. sv
læreforutsetninger.

Det er et problem at analfabetene får så ulikt tilbud rundt omkring i landet.
savner vi sentrale retningslinjer. For den gruppa analfabeter som har spesifikk
sker, som altså har behov for spesialpedagogisk hjelp, er det særlig kompli
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lære å lese og skrive på et språk du ikke mestrer samtidig med at du skal lær
språket muntlig. Ofte kan også det emnemessige innholdet dreie seg om de
funnet de kjenner dårligst. Denne gruppa har det sannsynligvis aller vanskelig
alle elevene.
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En beskrivelse av migrasjonspedagogisk innhold i all-
mennlærerutdanninga

I tilknytning til kapitlet om lærerutdanning utarbeidet utvalget en oversikt ove
fag i allmennlærerutdanninga som hadde et migrasjonspedagogisk eller flerku
innhold. Som informasjon tar vi det med som et vedlegg.

Det flerkulturelle perspektivet er nevnt under avsnittet Samfunnsutvikling
det er egne avsnitt om den samiske befolkning og de nye befolkningsgruppen
internasjonalt ansvar og samisk lærerutdanning. Det er også et eget avsnitt o
turelt mangfold. Følgende viktige formulering kan understrekes som retning
vende: «Det er lærerens oppgave å planlegge og organisere det daglige arbei
at det kulturelle mangfoldet blir en ressurs i oppdragelse og læring.»

Fagplandelen:

I planen for pedagogisk teori og praksis heter det i et av delmålene: «Sentrale
mål innenfor studieområdet må analyseres fra forskjellige synsvinkler, slik at
dentene møter mangfoldet i verdistandpunkter, teorier og praktiske løsninger.
holdet i planen er organisert i 6 hovedemner, med i alt 38 underpunkter. Bar
én av strekpunktene er migrasjonspedagogiske problemstillinger nevnt eksp
På en del andre punkter kan de tolkes inn hos den som kjenner feltet og øn
utnytte mulighetene. Men de kan også tolkes ut hos den som ønsker det.

Natur, samfunn og miljø (10 vekttall)

I målformuleringene er det påpekt at studentene skal tilegne seg forutsetning
undervisning for «elever med ulik bakgrunn i grunnskolen – med særlig sikte
det nære og konkrete og det globale (målformulering 5). Videre er det sagt a
området skal utvikle forståelse for at internasjonalt samarbeid og nye forme
mellommenneskelig samhandling er nødvendig for å løse miljøproblemene 
formulering 8).

Fagområdet rommer en del generelle synsvinkler og analysemetoder som
stor betydning i forhold til det flerkulturelle samfunnet. Antropologisk og histor
analyse av forholdet mellom natur og kultur er i denne sammenhengen viktig
samme er søkelyset på de globale sammenhengene i menneskenes livsbeti
Det kulturelle og flerkulturelle perspektivet er til stede i faget, men tyngdepun
ligger klart i det økologiske og det internasjonale, utadvendte perspektivet. De
kulturelle vilkårene i vårt eget samfunn er lite fokusert.

Samfunnsfag 1 (5 vekttall) (del av Nasami)

Samfunnsfag 2 (5 vekttall)

Under emnet Samfunnsfag i grunnskolen er følgende delemener nevnt: Lok
globalt perspektiv på undervisning, internasjonalisert undervisning og vitensk
fagenes og skolefagets egenart og utvikling (3 av 20 delemner). Under emnet
og samfunn: Det geografiske perspektivet er følgende delemne (1 av 4) n
Interne og eksterne faktorers innvirkning på ressursutnytting i et lokalsamf
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region. Under emnet Endring og årsak: Det historiske perspektiv er dette dele
nevnt (1 av 6): En ikke-europeisk kultur. Dessuten også delemnet Moderne ver
historie, som skal knyttes til aktuelle og sentrale problemer. Under hovede
Systemer, funksjoner og prosesser er følgende delemner foreslått (3 av 5): In
sjonal politikk, kulturdimensjonen og massemediene.

Samfunnsfag 3 (10 vekttall)

I Samfunnsfag 3 (10 vekttall) er et ikke-europeisk kulturområde foreslått som e
seks hovedemner med en geografisk vinkling. Videre er en ikke-europeisk k
foreslått som delemne også med historisk vinkling. Under det første hovede
med samfunnskunnskapsvinkling er følgende delemner foreslått: Familikunn
sosiale konflikter og gruppemotsetninger og et komparativt kulturperspektiv.

Norsk 1 (10 vekttall)

I målformuleringene sies det at studentene skal lære å sette sin kunnskap om
og litteratur inn i et kulturelt perspektiv. Videre at de skal bli kjent med hovedtr
i barns språkutvikling og språklæring. I innholdsavsnittet heter det at en skal 
tekster som gir grunnlag for økt kulturforståelse, samtidig og historisk, som
grunnlag for drøfting av verdispørsmål og som gir mulighet for innsikt i det n
diske kultur- og språkfellesskap. Om studiets teoribase heter det at den skal be
forholdet mellom språk og samfunn, sette det norske språket i et kontrastiv
spektiv og sette norsk og norske dialekter inn i et sammenliknende nordisk pe
tiv. Teoristoffet skal dessuten behandle språkutvikling og språklæring hos 
behandle norsk fag-didaktikk og den første lese- og skriveopplæringa. Det sk
noe innføring i norsk som andrespråk. Teoristoffet i Norsk 1 har et omfang p
1500 sider, fordelt på tretten hovedområder. Den enkelte høgskole kan vek
områdene etter egen vudering.

Norsk 2 (10 vekttall)

rommer en spesifikk del som er den enkelte høgskoles satsingsområde. H
høgskolen profilere seg gjennom faglige satsingsområder. I planen er det fo
10 områder, og ett av disse er Norsk som andrespråk, tospråklighetsemner.

Kristendomskunnskap med livssynsorientering 1 (5 vekttall).

I målet for faget er kunnskap om og innsikt i kristendommen og andre religion
livssyn nevnt, samtidig som det er sagt at faget skal utvikle åpenhet, toleran
respekt for mennesker med andre oppfatninger i tros- og livssynsspørsmål. 
holdskapitlet er jødedommen og islam nevnt som et punkt sammen med «møt
lom religioner og livssyn». Andre religioner er ikke spesielt nevnt i forbindelse 
etikk.

Kristendomskunnskap med livssynsorientering 2 (5 vekttall).

Her er hinduismen og buddhismen nevnt: videre religionenes rolle i verden i dag og
norske lokalsamfunns møte med andre religioner og kulturer. Heller ikke her er
andre religioner spesielt nevnt i forbindelse med etikk.
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Kristendomskunnskap med livssynsorientering 3 (10 vekttall).

Her er andre religioner og livssyn nevnt under hovedemnet religion og samfu

Forming 2 (5 vekttall):

I innholdskapitlet er det pekt på viktigheten av opplevelse, analyse og vurdering a
kunstbilder fra egen kultur de siste 300 år og andre kulturer uavhengig av 
epoke. Tilsvarende formulering kan vi finne for delemnet Kulturens bruksform
Også i Forming 3 (10 vekttall) er det flerkutlurelle nevnt på tilsvarende vis.

Heimkunnskap 1 (5 vekttall):

Det flerkulturelle er nevnt i målet på denne måten: Kunnskaper om og forståel
de flerkulturelle særtrekk i vårt samfunn. I innholdskapitlet er det flerkultur
nevnt under Familie og omsorg, men ikke under Helse og hygiene, Kost og 
ring, Bolig og miljø eller Forbruk og økonomi. Det flerkulturelle har en tilsvaren
plass under Heimkunnskap 2 (5 vekttall), f.eks Mat som kulturfaktor.

Musikk 1 (5 vekttall).

Her det flerkulturelle nevnt i et delmål, i ei formulering om at musikkfaget ska
«eit grunnlag for å kunna forstå musikkens plass i skule, i samfunn og kulturl
i oppdraging.» Referansen til det flerkulturelle er imidlertid indirekte. I innholds
snittet er det nevnt at en skal arbeide med song og danseleikar frå ulike kulturar
norske og internasjonale folkedansar. I Musikk 2 (5 vekttall) er det nevnt musikk
frå andre kulturar i et eget strekpunkt, mens det i Musikk 3 (10 vekttall) er ne
arbeid med tradisjonelle danseformer frå eige og andre kulturområde.

Naturfag 1.

Her det flerkulturelle ikke nevnt i målene, og i innholdet bare under hovedemne
passet opplæring som flerkulturelt stoff. I naturfag 2 (5 vekttall) og naturfag 
vekttall) er feltet ikke nevnt i målene og heller ikke spesielt i innholdsavsnitten

Kroppsøving 2, matematikk 1 og 2 (5 vekttall)

I Kroppsøving 2 (5 vekttall) er det det flerkulturelle samfunn og idrett nevnt en g
som et strekpunkt, i Matematikk 1 (5 vekttall) er det nevnt en gang i tilknytning t
de ulike kulturers tallsystemer og i Matematikk 2-4 er det nevnt et strekpunkt: Mate
matikk i ulike kulturer (etnomatematikk).
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Modell for beregning av tilskudd til tospråkli g undervis-
ning

Utvalget har beregnet hvordan de statlige overføringer til morsmål og norsk
andrespråk vil fordele seg på kommunene hvis en vekter tildelingskriteriene n
i "Forslag til ny ressurstildelingsmodell" i kapittel 7.2.3.3 ulikt. Det er brukt regn
skapstall fra 1993 og tall fra grunnskolestatistikken fra 1993 (GSI-93).

Ressurstildelingen fra staten til kommunene beregnes ut fra følgende krit
– Antall tospråklige minoritetselever i kommunen
– Antall språk i kommunen
– Antall elever pr. klassetrinn pr. språk i kommunen

Disse kriteriene er operasjonalisert slik:
A Antall elever 1 – 3 klasse
B Antall elever 4 – 10 klasse
C Antall språk i kommunen
D Antall elevgrupper

Antall elevgrupper, kriterium D, er fremkommet på følgende måte: Delingstal
er de samme som for klasser i henholdsvis fådelte og fulldelte skoler. En bruke
samme beregningsmåte som når en beregner gruppestørrelser i fådelte sko
elevgruppene settes sammen på tvers av aldersklassene og som i fulldelte sk
grupper settes sammen innenfor et klassetrinn. Etter disse normalreglene frem
mer antall elevgrupper i beregningsmodellen som vist nedenfor (Grunnlags
Antall elever pr. klassetrinn pr. språk pr. kommune. Tall hentet fra GSI-1993).
1. hvis antall elever pr. språk samlet er mindre enn 12 gir dette én gruppe
2. hvis antall elever i et språk på et klassetrinn er større enn 12, men mindr

28, gir dette én gruppe for dette klassetrinnet + sum øvrige elever i språk
pen dividert på 12.

3. hvis antall elever i et språk på et klassetrinn er større enn 28, gir dette elev
per i aktuelle klassetrinn ved å dividere antall elever på 28 + øvrige elever
dert på 12

4. hvis ingen klassetrinn i språkgruppen har flere enn 12 elever gir dette elev
per lik sum antall elever i språkgruppen dividert på 12

Eksemplene under viser hvor mange elevgrupper en da får for fire kommunet

Tabell 4.1: 

Språkgruppe X Klassetrinn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sum

KOMMUNE A

Antall elever 1 2 2 1 3 1 O 1 O 11

Grupper/klassetrinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

KOMMUNE B
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Kommune A har samlet sett, under 12 elever innen ett og samme språ
eksempel tyrkisk. I henhold til kriterium 1, får kommunen ressurser til én e
gruppe i dette språket. For kommune B og C kommer kriteriene 2, 3, og 4 til an
delse. For kommune D kommer kriterium 4 til anvendelse.

Tenkt eksempel for beregning av antall elevgrupper i tyrkisk

Med utgangspunkt i kommune C viser tabellen nedenfor hvordan antallet elev
per i for eksempel tyrkisk, fremkommer. Det er i utgangspunktet ikke tatt høyd
om elevene går på samme skole eller er spredt på flere skoler i kommunen.

«Restelever»: Når det er færre enn 12 elever pr. klassetrinn utløser diss
elevgruppe. «restelever» summeres og divideres på 12. Jf. kriterium 4. De 28
televene» divideres på 12 og gir dermed 3 elevgrupper (kriterium 4). Sum for 
munen er 11 elevgrupper i tyrkisk.

Tallet på elevgrupper i ett språk i kommune C blir: 3 + 5 + 3 = 11

Antall elever 14 18 5 24 10 11 22 36 28 168

Grupper/klassetrinn 1 1 0 1 0 0 1 2 1 10

KOMMUNE C

Antall elever 30 10 15 28 12 8 29 14 10 158

Grupper/klassetrinn 2 0 1 1 1 0 2 1 0 11

KOMMUNE D

Antall elever 8 9 7 5 8 10 11 6 4 68

Grupper/klassetrinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Tabell 4.2: Tenkt eksempel for beregning av antall elevgrupper i tyrkisk

Klassetrinn
antall 

elever totalt

kriterium 2 antall 
elevgrupper, 12-27 

elever

kriterium 3 antall 
elevgrupper, flere enn 

28 elever

kriterium 4 «rest 
elever» (kollonnen 

summeres og divideres 
med 12)

1 30 2

2 10 10

3 15 1

4 28 1

5 12 1

6 8 8

7 29 2

8 14 1

9 10 10

sum 156 3 5 28/ 12 = 3

Tabell 4.1: 

Språkgruppe X Klassetrinn
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Modellberegning av tilskudd til kommunene til tospråklig undervisning

Utvalget har foretatt beregninger på bakgrunn av GSI og regnskapstall for 199
å bruke modellen som er vist over. Som nevnt i grunnskolekapitlet, er dette tal
må tolkes med varsomhet. Det er benyttet grunnlagsdata i GSI for alle komm
redusert med private skoler. Beregningene er gjort i forhold til regnskapsta
GSI-statistikk fra 21 kommuner. I tillegg til Oslo har en tilfeldig valgt ut sju bla
kommunene med flest språklige minoritetselever, sju blant kommunene med
rest elever (de kommunene som ikke har språklige minoritetselever er holdt 
for), og sju kommuner i midtskiktet.

(Fra GSI-statistikken 1993. og regnskapstall KUF 1993 (Kap 0221 post 65))
Beregningen av hvordan fordelingen vil slå ut er gjort etter følgende form

verk:
1. Utgangspunktet lik totalt bevilget for 1993, dvs. kr. 372.111.000
2. Simulering av prosentvise andeler for hvert kriterium
3. Sum kr. pr kriterium dividert på antall enheter i kriteriet med antall enhete

kommune.

Tabell 4.3: Statlige overføringer til morsmålsundervisning og ekstra norskopplæring for tosprå
1993

Kom
nr

Kommune Skoler Elever 1-9 
klasse

Tospråklige 
1-9 klasse

% 
tospråklige 

elever

Sum 1993 i 
1000 kr

Kr/elev hele 
kr.

1301 Oslo 102 34.171 8.173 23,92 73.919 9.044

0602 Drammen 19 4.869 887 14,11 8.118 11.817

0124 Askim 7 1.472 184 12,50 1.913 10.397

2025 Tana 6 349 36 10,32 527 14.639

0938 Bygland 3 176 20 11,36 875 43.750

0104 Moss 11 2.110 230 10,86 2.829 12.300

0220 Rælingen 7 1.507 164 10,88 3.571 21.774

0543 Vestre Slidre 4 246 13 5,28 1.163 89.462

0617 Gol 3 417 22 5,28 571 25.955

0826 Tinn 9 667 35 5,25 1.010 28.857

0214 Ås 8 1.222 61 4,99 1.289 21.131

0502 Gjøvik 17 2.569 124 4,83 2.997 24.169

1601 Trondheim 48 13.675 635 4,64 11.176 17.600

0819 Nome 7 647 30 4,64 881 29.367

0123 Spydeberg 3 588 6 1,02 255 42.500

1548 Fræna 11 1.183 12 1,01 347 28.917

0811 Siljan 4 299 3 1,00 165 55.000

1520 Ørsta 19 1316 13 0,99 572 44.000

0517 Sel 6 687 6 0,87 266 44.333

0234 Gjerdrum 3 469 4 0,85 246 61.500

1219 Bømlo 13 1.531 13 0,85 674 51.846



NOU 1995:12
Vedlegg 4 Opplæring i et flerkulturelt Norge 163

 uke-
er, får
ing.
like
ed
norsk
kelte
ekt på
 En

den
ngs-
Konkret viser beregningene at det innenfor rammen for 1993 er ressurser til 12
timer pr. elevgruppe. Dette innebærer at dersom en kommune har 10 urduelev
denne gruppen 12 uketimer til morsmål, ekstra norsk og tospråklig fagopplær

Tabellene «simulering av tildelingskriterier» (9 tabeller) viser hvordan u
vektinger av faktorene A-D vil gi ulike ressurstildelinger til kommunene. M
samme utgangspunkt, 1993 budsjettets 373.111.000 kroner til morsmål- og 
som fremmedspråk-opplæring, viser tabellene hvordan tildelingene til den en
kommune vil variere når vektingsfaktorene endres. Dersom det legges størst v
faktor A+B (antall elever) er det til fordel for kommuner med mange elever.
vekting med stor vekt på faktor D er til fordel for kommuner med få elever.

Spalten diff. krit -93, viser differansen mellom det som reelt ble utbetalt til 
enkelte kommune i 1993 og hva denne kommunen ville fått utbetalt hvis tildeli
kriteriene hadde vært veid slik simuleringen viser.

Tabell 4.4: Simulering av tildelingskriterier. Totalt utbet 1993 373.111.000

Totalt %-Andel Kr-andel Kr-enhet

A Antall 1-3 kl 7740 10 % 37.311.100 4 8211

B Antall 4-10 kl 134021 5% 18.655.550 1.392

C Antall språk 2202 40% 149.244.400 67.777

D Antall elevgr 2880 45% 167.899.950 58.299

Kontrollsum 100% 373.111.000

Komnr Elever Elever Antall Antall Sum utfra Sum utbet Diff Kr/elev

1-3 kl 4-10 kl Språk Elevgr. Kriterie 1993 Krit 93 Hele kroner

0104 MOSS 77 153 18 29 3.494.799 2.829.000 665.799 15.195

0123 SPYDEBERG 5 2 2 263.931 255.000 8.931 43.989

0124 ASKIM 54 130 26 33 4.127.319 1.913.000 2.214.319 22.431

0214 ÅS 22 39 19 19 2.555.772 1.289.00 1.266.772 41.898

0228 RÆLINGEN 54 110 22 25 3.361.983 3.571.000 -209.017 20.500

0234 GJERDRUM 2 2 2 2 264.576 246.000 18.576 66.144

0301 OSLO 3016 5.157 63 385 48.432.220 73.919.000 -25.486.780 5.926

0502 GJØVIK 42 82 14 18 2.314.856 2.997.000 -682.144 18.668

0517 SEL 4 2 4 4 526.368 266.000 260.368 87.728

0543 VESTRE SLI-
DRE

5 8 4 4 539.540 1.162.000 -622.460 41.503

0602 DRAMMEN 233 454 32 63 7.596.824 8.118.000 -521.176 11.058

0617 GOL 5 17 9 9 1.182.445 571.000 611.445 53.747

0811 SILJAN 3 0 1 1 140.537 165.00 -24.463 46.846

0819 NOME 9 21 3 8 1.081.220 881.000 200.220 36.041

0826 TINN 13 22 11 11 1.480.120 1.010.000 470.120 42.289

0938 BYGLAND 3 17 4 4 542.427 875.000 -332.573 27.121

1219 BØMLO 3 10 6 6 784.834 673.000 111.834 60.372

1520 ØRSTA 7 6 6 6 798.548 572.000 226.548 61.427

1548 FRÆNA 4 8 5 5 660.795 347.000 313.795 55.066

1601 TRONDHEIM 266 369 34 62 7.714.837 10.877.000 -3.162.163 12.149

2025 TANA 14 22 6 6 854.564 527.000 327.564 23.738

3837 6.634 88.718.513 113.063.000 -24.344.487
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Tabell 4.5: Simulering av tildelingskriterier. Totalt utbet 1993 373.111.000

Totalt %-Andel Kr-andel Kr-enhet

A Antall 1-3 kl 7740 10 % 37.311.100 4.821

B Antall 4-10 kl 13402 5 % 18.655.550 1.392

C Antall språk 2202 45 % 167.899.950 76.249

D Antall elevgr 2880 40 % 149.244.400 51.821

Kontrollsum 100 % 373.111.000

Komnr Elever Elever Antall Antall Sum utfra Sum utbet Diff Kr/elev

1-3 kl 4-10 kl Språk Elevgr. Kriterie 1993 Krit 93 Hele kroner

0104 MOSS 77 153 18 29 3.459.446 2.829.000 630.446 15.041

0123 SPYDEBERG 1 5 2 2 267.920 255.000 12.920 44 653

0124 ASKIM 54 130 26 33 4.133.832 1.913.000 2.220.832 22 466

0214 ÅS 22 39 19 19 2.593.667 1 289.000 1.304.667 42.519

0228 RÆLINGEN 54 110 22 25 3.386.429 3.571.000 -184.571 20.649

0234 GJERDRUM 2 2 2 2 268.565 246.000 22.565 67.141

0301 OSLO 3016 5.157 63 385 46.472.078 73.919.000 -27.446.922 5.686

0502 GJØVIK 42 82 14 18 2.316.868 2.997.000 480.132 18.684

0517 SEL 4 4 4 534.345 266.000 268.345 89.058

0543 VESTRE SLI-
DRE

5 8 4 4 547.518 1.162.000 -614.482 42.117

0602 DRAMMEN 233 454 32 63 7.459.840 8.118.000 -658.160 10 859

0617 GOL 17 1.200.395 571.000 629.395 54 563

0811 SILJAN 3 0 1 1 142.531 165.000 -22.469 47.510

0819 NOME 9 21 8 8 1.097.175 881.000 216.175 36.573

0826 TINN 13 22 11 11 1.502.059 1 010.000 492.059 42.916

0938 BYGLAND 3 17 4 4 550.405 875.000 -324.595 27.520

1219 BØMLO 3 10 6 6 796.801 673 000 123.801 61.292

1520 ØRSTA 7 6 6 6 810.515 572.000 238.515 62.347

1548 FRÆNA 4 8 5 5 670.767 347.000 323.767 55.897

1601 TRONDHEIM 266 369 34 62 7.601.276 10.877.000 -3.275.724 11.971

2025 TANA 14 22 6 6 866.531 527.000 339.531 24.070

3837 6.634 86.678.963 113.063.000 -26.384.037
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Tabell 4.6: Simulering av tildelingskriterier. Totalt utbet 1993 373.111.000

Totalt %-andel kr-andel kr-enhet

A Antall 1-3 kl 7740 15 % 55.966 650 7.231

B Antall 4-10 kl 13402 10 % 37.311.100 2.784

C Antall språk 2202 35 % 130.588.850 59.301

D Antall elevgr 2880 40 % 149.244.400 51.821

Kontrollsum 100 % 373.111.000

Komnr Elever Elever Antall Antall Sum utfra Sum utbet Diff Kr/elev

1-3 kl 4-10 kl Språk Elevgr. Kriterie 1993 Krit 93 Hele kroner

0104 MOSS 77 153 18 29 3.553.017 2.829.000 724.017 15.448

0123 SPYDEBERG 1 5 2 2 243.402 255.000 -11.598 40.567

0124 ASKIM 54 130 26 33 4.004.397 1.913.000 2.091.397 21.763

0214 Ås 22 39 19 19 2.379.041 1.289.000 1.090.041 39.001

0228 RÆLINGEN 54 110 22 25 3.296.931 3.571.000 -274.069 20.103

0234 GJERDRUM 2 2 2 2 242.281 246.000 -3.719 60.570

0301 OSLO 3016 5.157 63 385 59.852.523 73.919.000 -14.066.477 7.323

0502 GJØVIK 42 82 14 18 2.295.025 2.997.000 -701.975 18.508

0517 SEL 4 2 4 4 478.994 266.000 212.994 79.832

0543 VESTRE SLI-
DRE

8 4 4 502.929 1.162.000 -659.071 38.687

0602 DRAMMEN 233 454 32 63 8.111.188 8.118.000 -6.812 11.807

0617 GOL 5 17 9 9 1.083.613 571.000 512.613 49.255

0811 SILJAN 3 0 1 1 132.818 165.000 -32.182 44.273

0819 NOME 9 21 8 8 1.012.546 881.000 131.546 33.752

0826 TINN 13 22 11 11 1.377.631 1.010.000 367.631 39.361

0938 BYGLAND 3 17 4 4 513.523 875.000 -361.477 25.676

1219 BØMLO 3 10 6 6 716.286 673.000 43.286 55.099

1520 ØRSTA 7 6 6 6 734.074 572.000 162.074 56.467

1548 FRÆNA 4 8 5 5 606.823 347.000 259.823 50.569

1601 TRONDHEIM 266 369 34 62 8.179.954 10.877.000 -2.697.046 12.882

2025 TANA 14 22 6 6 829.233 527.000 302.233 23.034

3837 6.634 100.146.230 113.063.000 -12.916.770
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Tabell 4.7: Simulering av tildelingskriterier. Totalt utbet 1993 373.111.000

Totalt %-Andel Kr-andel Kr-enhet

A Antall 1-3 kl 7740 15 % 55.966.650 7.231

B Antall 4-10 kl 13402 10% 37.311.100 2.784

C Antall språk 2202 40 % 149.244.400 67.777

D Antall elevgr 2880 35 % 130.588.850 45.343

Kontrollsum 100 % 373.111.000

Komnr Elever Elever Antall Antall Sum utfra Sum utbet Diff Kr/elev

1-3 kl 4-10 kl Språk Elevgr. Kriterie 1993 Krit 93 Hele kroner

0104 MOSS 77 153 18 29 3.517.664 2.829.000 688.664 15.294

0123 SPYDEBERG 1 5 2 2 247.391 255.000 -7.609 41.232

0124 ASKIM 54 130 26 33 4.010.910 1.913.000 2.097.910 21.798

0214 Ås 22 39 19 19 2.416.936 1.289.000 1.127.936 39.622

0228 RÆLINGEN 54 110 22 25 3.321.377 3.571.000 -249.623 20.252

0234 GJERDRUM 2 2 2 2 246.270 246.000 270 61.567

0301 OSLO 3016 5.157 63 385 57.892.380 73.919.000 -16.026.620 7.083

0502 GJØVIK 42 82 14 18 2.297.037 2.997.000 -699.963 18.524

0517 SEL 4 2 4 4 486.972 266.000 220.972 81.162

0543 VESTRE SLI-
DRE

5 8 4 4 510.907 1.162.000 -651.093 39.301

0602 DRAMMEN 233 454 32 63 7.974.205 8.118.000 143.795 11.607

0617 GOL 5 17 9 9 1.101.563 571.000 530.563 50.071

0811 SILJAN 3 0 1 1 134.813 165.000 -30.187 44.938

0819 NOME 9 21 8 8 1.028.502 881.000 147.502 34.283

0826 TINN 13 22 11 11 1.399.570 1.010.000 389.57C 39.988

0938 BYGLAND 3 17 4 4 521.501 875.000 353.499 26.075

1219 BØMLO 3 10 6 6 728.253 673.000 55.253 56.019

1520 ØRSTA 7 6 6 6 746.040 572.000 174.040 57.388

1548 FRÆNA 4 8 5 5 616.796 347.000 269.796 51.400

1601 TRONDHEIM 266 369 34 62 8.066.393 10.877.000 -2.810.607 12.703

2025 TANA 14 22 6 6 841.200 527.000 314.200 23.367

3837 6.634 98.106.680 113.063.000 -14.956.320
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Tabell 4.8: Simulering av tildelingskriterier. Totalt utbet 1993 373.111.000

A Antall 1-3 kl 7740 20 % 74.622.200 9.641

B Antall 4-10 kl 1340 20 % 74.622.200 5.568

C Antall språk 2202 30 % 111.933.300 50.833

D Antall elevgr 2880 30 % 111.933.300 38.866

Kontrollsum 100 % 373.111.000

Komnr Elever Elever Antall Antall Sum utfra Sum utbet Diff Kr/elev

1-3 kl 4-10 kl Språk Elevgr. Kriterie 1993 Krit 93 Hele kroner

0104 MOSS 77 153 18 29 3.636.360 2.829.000 807.360 15.810

0123 SPYDEBERG 1 5 2 2 216.878 255.000 -38.122 36.146

0124 ASKIM 54 130 26 33 3.848.674 1.913.000 1.935.674 20.917

0214 ÅS 22 39 19 19 2.133.524 1.289.000 844.524 34.976

0228 RÆLINGEN 54 110 22 25 3.223.058 3.571.000 -347.942 19.653

0234 GJERDRUM 2 2 2 2 209.815 246.000 -36.185 52.454

0301 OSLO 3016 5.157 63 385 75.957.472 73.919.000 2.038.472 9.294

0502 GJØVIK 42 82 14 18 2.272.741 2.997.000 -724.259 18.329

0517 SEL 4 2 4 4 408.494 266.000 142.494 68.082

0543 VESTRE SLI-
DRE

5 8 4 4 451.543 1.162.000 -710.457 34.734

0602 DRAMMEN 233 454 32 63 8.849.429 8.118.000 731.429 12.881

0617 GOL 5 17 9 9 950.146 571.000 379.146 43.188

0811 SILJAN 3 0 1 1 118.622 165.000 -46.378 39.541

0819 NOME 21 8 8 921.284 881.000 40.284 30.709

0826 TINN 13 22 11 11 1.234.511 1.010.000 224.511 35.272

0938 BYGLAND 3 17 4 4 482.372 875.000 -392.628 24.119

1219 BØMLO 3 1 6 6 622.793 673.000 -50.207 47.90

1520 ØRSTA 7 6 6 639.085 572.000 67.085 49.160

1548 FRÆNA 4 8 5 5 531.600 347.000 184.600 44.300

1601 TRONDHEIM 266 369 34 62 8.757.106 10.877.000 -2.119.894 13.791

2025 TANA 14 22 6 6 795.661 527.000 268.661 22.102

3837 6.634 116.261.168 113.063.000 3.198.168
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Tabell 4.9: Simulering av tildelingskriterier. Totalt utbet 1993 373.111.000

TOTALT %-Andel Kr-andel Kr-enhet

A Antall 1-3 kl 7740 25 % 93.277.750 12.051

B Antall 4-10 kl 13402 25 % 93.277.750 6.960

C Antall språk 2202 30 % 111.933.300 50.833

D Antall elevgr 2880 20 % 74.622.200 25.910

Kontrollsum 100 % 373.111.000

Komnr Elever Elever Antall Antall Sum utfra Sum utbet Diff Kr/elev

1-3 kl 4-10 kl Språk Elevgr. Kriterie 1993 Krit 93 Hele kroner

0104 MOSS 77 153 18 29 3.659.225 2.829.000 830.225 15.910

0123 SPYDEBERG 1 5 2 2 200.337 255.000 -54.663 33.390

0124 ASKIM 54 130 26 33 3.732.266 1.913.000 1.819.266 20.284

0214 ÅS 22 39 19 19 1.994.688 1.289.000 705.688 32.700

0228 RÆLINGEN 54 110 22 25 3.182.452 3.571.000 -388.548 19.405

0234 GJERDRUM 2 2 2 2 191.509 246.000 -54.491 47.877

0301 OSLO 3016 5.157 63 385 85.417.632 73.919.000 11.498.632 10.451

0502 GJØVIK 42 82 14 18 2.254.922 2.997.000 -742.078 18.185

0517 SEL 4 2 4 4 369.098 266.000 103.098 61.516

0543 VESTRE SLI-
DRE

5 8 4 4 422 909 1.162.000 -739.091 32.531

0602 DRAMMEN 233 454 32 63 9.226.810 8.118.000 1.108.810 13.431

0617 GOL 5 17 9 9 869.264 571.000 298.264 39.512

0811 SILJAN 3 0 1 1 112.897 165.000 -52.103 37.632

0819 NOME 9 21 8 8 868.567 881.000 -12.433 28.952

0826 TINN 13 22 11 11 1.153.961 1.010.000 143.961 32.970

0938 BYGLAND 3 17 4 4 461.446 875.000 -413.554 23.072

1219 BØMLO 3 10 6 6 566.212 673.000 -106.788 43.555

1520 ØRSTA 7 6 6 6 586.578 572.000 14.578 45.121

1548 FRÆNA 4 8 5 5 487.601 347.000 140.601 40.633

1601 TRONDHEIM 266 369 34 62 9.108.662 10.877.000 -1.768.338 14.344

2025 TANA 14 22 6 6 782.297 527.000 255.297 21.730

383 6.634 125.649.334 113.063.000 12.586.334
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Tabell 4.10: Simulering av tildelingskriterier. Totalt utbet 1993 373.111.000. 1.636 årsverk, 34
uketimer, 12 timer pr. gruppe

TOTALT %-Andel Kr-andel Kr-enhet

A Antall 1-3 kl 7740 25 % 93.277.750 12.051

B Antall 4-10 kl 13402 25 % 93.277.750 6.960

C Antall språk 2202 25 % 93.277.750 42.360

D Antall elevgr 2880 25 % 93.277.750 32.388

Kontrollsum 100 % 373.111.000

Komnr Elever Elever Antall Antall Sum utfra Sum utbet Diff Kr/elev

1-3 kl 4-10 kl Språk Elevgr. Kriterie 1993 Krit 93 Hele kroner

0104 MOSS 77 153 18 29 3.694.579 2.829.000 865.579 16.063

0123 SPYDEBERG 1 5 2 2 196.348 255.000 -58.652 32.725

0124 ASKIM 54 130 26 33 3.725.753 1.913.000 1.812.753 20.249

0214 ÅS 22 39 19 19 1.956.793 1.289.000 667.793 32.079

0228 RÆLINGEN 54 110 22 25 3.158.007 3.571.000 -412.993 19.256

0234 GJERDRUM 2 2 2 2 187.520 246.000 -58.480 46.880

0301 OSLO 3016 5.157 63 385 87.377.774 73.919.000 13.458.774 10.691

0502 GJØVIK 42 82 14 18 2.252.910 2.997.000 -744.090 18.169

0517 SEL 4 2 4 4 361.120 266.000 95.120 60.187

0543 VESTRE SLI-
DRE

5 8 4 4 414.931 1.162.000 -747.069 31.918

0602 DRAMMEN 233 454 32 63 9.363.794 8.118.000 1.245.794 13.630

0617 GOL 5 17 9 9 851.314 571.000 280.314 38.696

0811 SILJAN 3 0 1 1 110.903 165.000 -54.097 36.968

0819 NOME 9 21 8 8 852.611 881.000 -28.389 28.420

0826 TINN 13 22 11 11 1.132.022 1.010.000 122.022 32.343

0938 BYGLAND 3 17 4 4 453.468 875.000 -421.532 22.673

1219 BØMLO 3 10 6 6 554.245 673.000 -118.755 42.634

1520 ØRSTA 7 6 6 6 574.611 572.000 2.611 44.201

1548 FRÆNA 4 8 5 5 477.628 347.000 130.628 39.802

1601 TRONDHEIM 266 369 34 62 9.222.223 10.877.000 -1.654.777 14.523

2025 TANA 14 22 6 6 770.331 527.000 243.331 21.398

3837 6.634 127.688.885 113.063.000 14.625.885
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Tabell 4.11: Simulering av tildelingskriterier. Totalt utbet 1993 373.111.000

Totalt %-andel Kr-andel Kr-enhet

A Antall 1-3 kl 7740 30% 111.933.300 14.462

B Antall 4-10 kl 13402 25% 93.277.750 6.960

C Antall språk 2202 25% 93.277.750 42.360

D Antall elevgr 2880 20% 74.622.200 25.910

Kontrollsum 100% 373.111.000

Komnr Elever Elever Antall Antall Sum utfra Sum utbet Diff Kr/elev

1-3 kl 4-10 kl Språk Elevgr. Kriterie 1993 Krit 93 Hele kroner

0104 MOSS 77 153 18 29 3.692.319 2.829.000 863.319 16.054

0123 SPYDEBERG 1 5 2 2 185.804 255.000 -69.196 30.967

0124 ASKIM 54 130 26 33 3.642.147 1.913.000 1.729.147 19.794

0214 ÅS 22 39 19 19 1.886.744 1.289.000 597.744 30.930

0228 RÆLINGEN 5 110 22 25 3.126.221 3.571.000 444.779 19.062

0234 GJERDRUM 2 2 2 2 179.385 246.000 -66.615 44.846

0301 OSLO 3016 5.157 63 385 92.153.288 73.919.000 18.234.288 11.275

0502 GJØVIK 42 82 14 18 2.237.544 2.997.000 759.456 18.045

0517 SEL 4 2 4 4 344.850 266.000 78.850 57.475

0543 VESTRE SLI-
DRE

5 8 4 4 401.072 1.162.000 -760.928 30.852

0602 DRAMMEN 233 454 32 63 9.517.298 8.118.000 1.399.298 13.853

0617 GOL 5 17 9 9 805.067 571.000 234.067 36.594

0811 SILJAN 3 0 1 1 11 1.650 165.000 -53.344 37.219

0819 NOME 9 21 8 8 822.482 881.000 -58.518 27.416

0826 TINN 13 22 11 11 1.092.102 1.010.000 82.102 31.203

0938 BYGLAND 3 17 4 4 434.789 875.000 -440.211 21.739

1219 BØMLO 3 10 6 6 522.611 673.000 -150.389 40.201

1520 ØRSTA 7 6 6 6 552.617 572.000 -19.383 42.509

1548 FRÆNA 4 8 5 5 454.881 347.000 107.881 37.907

1601 TRONDHEIM 266 369 34 62 9.461.745 10.877.000 -1.415.255 14.900

2025 TANA 14 22 6 6 765.209 527.000 238.209 21.256

3837 6.634 132.389.831 113.063.000 19.326.831
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Tabell 4.12: Simulering av tildelingskriterier. Totalt utbet 1993 373.111.000

TOTALT %-Andel Kr-andel Kr-enhet

A Antall 1-3 kl 7740 35 % 130.588.850 16.872

B Antall 4-10 kl 13402 25 % 93.277.750 6.960

C Antall språk 2202 25 % 93.277.750 42.360

D Antall elevgr 2880 15 % 55.966.650 19.433

Kontrollsum 100 % 373.111.000

Komnr Elever Elever Antall Antall Sum utfra Sum utbet Diff Kr/elev

1-3 kl 4-10 kl Språk Elevgr. Kriterie 1993 Krit 93 Hele kroner

0104 MOSS 77 153 18 29 3.690.059 2.829.000 861.059 16.044

0123 SPYDEBERG 1 5 2 2 175.259 255.000 -79.741 29.210

0124 ASKIM 54 130 26 33 3.558.540 1.913.000 1.645.540 19.340

0214 ÅS 22 39 19 19 1.816.696 1.289.000 527.696 29.782

0228 RÆLINGEN 54 110 22 25 3.094.436 3.571.000 -476.564 18.869

0234 GJERDRUM 2 2 2 2 171.251 246.000 -74.749 42.813

0301 OSLO 3016 5.157 63 385 96.928.801 73.919.000 23.009.801 11.86

0502 GJØVIK 42 82 14 18 2.222.179 2.997.000 -774.821 17.921

0517 SEL 4 2 4 4 328.581 266.000 62.581 54.764

0543 VESTRE SLI-
DRE

5 8 4 4 387.213 1.162.000 774.787 29.786

0602 DRAMMEN 233 454 32 63 9.670.803 8.118.000 1.552.803 14.077

0617 GOL 5 17 9 9 758.819 571.000 187.819 34.492

0811 SILJAN 3 0 1 1 112.409 165.000 -52.591 37.470

0819 NOME 9 21 8 8 792.354 881.000 -88.646 26.412

0826 TINN 13 22 11 11 1.052.182 1.010.000 42.182 30.062

0938 BYGLAND 3 17 4 4 416.109 875.000 -458.891 20.805

1219 BØMLO 3 10 6 6 490.976 673.000 -182.024 37.767

1520 ØRSTA 7 6 6 6 530.624 572.000 -41.376 40.817

1548 FRÆNA 4 8 5 5 432.134 347.000 85.134 36.011

1601 TRONDHEIM 266 369 34 62 9.701.266 10.877.000 -1.175.734 15.278

2025 TANA 14 22 6 6 760.087 527.000 233.087 21.114

3837 6.634 137.090.776 113.063.000 24.027.776
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En drøftin g av spørsmålet om det skal være «rett og plikt» 
til norskopplæring for voksne innvandrere fra språkli ge 

minoriteter.

Utvalget viser til «Rapporten fra arbeidsgruppe til oppfølging av protokoll mel
staten og kommunenes sentralforbund for 1989, hvor spørsmålet om det ska
rett og plikt til norskopplæring for voksne innvandrere til Norge er tatt opp. Sp
målet ble inngående drøftet der og utvalget mener at den argumentasjonen s
ble gjennomført, fremdeles har gyldighet. Utvalget slutter seg til deres konklus
om «at det må gis lovfestet rett til opplæring til et fastsatt nivå for fremmedsprå
over 16 år» (side 38), men at «det ikke innføres generell opplæringsplikt for f
medspråklige.» Derimot må det «fastsettes retningslinjer for plikt til frammøt
de tilbud en har meldt seg på »(side 43).

Da rapporten ikke er allmennt tilgjengelig, tar vi inn kapittel 7 hvor rett og p
drøftes, som vedlegg.

«Rapport fra arbeidsgruppe til oppfølging av protokoll mellom staten og K
munenes sentralforbund for 1989, kapittel 7: Rett og plikt til opplæring for fr
medspråklige voksne»

Rett til opplæring

Fremmedspråklige voksnes «rett» til opplæring er «hjemlet» i de å
budsjettvedtak og Kirke- og undervisningsdepartementets rundskriv om
dervisning i norsk og samfunnskunnskap.

Selv om det systemet vi har i dag, kan sies å fungere som en rett, 
lovhjemmel bidra til større anerkjennelse av de fremmedspråkliges like
dighet med norske og at språkopplæring er viktig. Gjennom en lovfeste
vil alle fremmedspråklige over 16 år, som ikke deltar i andre opplæring
bud, bli sikret grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunns
uavhengig av om staten også for framtida skal fullfinansiere tilbudet.

De svenske og danske lovene

Både Sverige og Danmark fikk i 1986 egne lover for undervisning av vo
ne innvandrere.

I Sverige skal kommunene sette i verk undervisning som skal gi vo
innvandrere allmenne kunnskaper om svensk språk og samfunnssy
Loven gjelder innvandrere over 16 år som er kirkebokført, eller som
søkt om oppholdstillatelse for bosette seg i landet. Videre gjelder lo
svenske statsborgere som er kirkebokført i kommunen, men som har
bosatt i utlandet og derfor mangler grunnleggende svenskkunnskaper
finske statsborgere som arbeider i kommunen, men er bosatt i Finland
grensen, kan få undervisning etter loven. Grunnleggende svenskund
ning kan iverksettes av en kommune, eller oppdraget kan gis til en god
studieorganisasjon eller en statsstøttet folkehøgskole. Undervisningen
tilbys så snart som mulig etter ankomst til Sverige.

Kommunen skal
– informere dem som har rett til undervisning
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– redegjøre for vilkårene
– drøfte undervisningen med deltakernes arbeidsgivere og den lo

årbeidstakerorganisasjon for å tilrettelegge undervisningen slik at
imøtekommer både arbeidstakers og arbeidsgivers interesser.

Undervisningen skal avsluttes når deltakerne har de kunnskaper o
digheter som angis i forskrifter, eller når deltakerne ikke gjør tilfredsstill
de framgang. De som av en eller annen grunn ikke får undervisning, o
som får beskjed om å måtte avslutte undervisningen, kan klage til Skol
styrelsen. De som må slutte i ordinær SFI (Svensk for innvandrere), k
tilbud om kombinert oppplæring (arbeid/ undervisning) for å se om d
kan bedre utbytte.

I Danmark gjelder loven for innvandrere over 18 år som er lovlig bo
i landet.

Undervisningsministeren fastsetter regler om undervisningens inn
og omfang, bl.a. hvor mye undervisning den enkelte innvandrer skal til
og om når undervisningen må anses som unødvendig.

Amtskommunen skal sørge for at undervisningen settes i verk v
inngå overenskomst med private skole, institusjon, annen privat initiat
ker eller evnt. med annen amtskommune eller kommune. Amtskomm
kan også selv sette i gang undervisningen, og den skal dekke undervis
utgiftene.

Undervisningen skal gjennomføres i egnede lokaler med nødvendi
styr. Det er gitt regler for hvilke lokaler som kan benyttes dersom ikke a
kommunen selv har lokaler.

En leder med de nødvendige pedagogiske og administrative foru
ninger skal ha ansvaret for undervisningen, og det forutsettes at læ
gjennom utdanning eller på annen måte har tilegnet seg den nødve
kompetanse for å undervise voksne innvandrere.

Lovhjemmel

En rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråk
over 16 år kan hjemles i egen lov, der alle forhold som faller inn under lo
omtales. En slik rett kan også tas inn som en utvidelse av lov om vok
opplæring.

Når det gjelder opplæring for voksne, er retten til og tilbudene om o
læring hjemlet i lov om voksenopplæring. De eneste som ifølge loven i
har rett til opplæring, er personer som etter sakkyndig vurdering har sæ
behov for spesialundervisning på grunnskolens område. Opplæringe
øvrige grupper er ikke en rett, men er et tilbud skal ivaretas av kommu
og fylkeskommunene, og som kan utøves av andre som er godkjente
drive voksenopplæring, bl.a. private skoler og opplysningsorganisasjo

Personer som etter sakkyndig vurdering har rett til opplæring etter 
og 5 i lov om voksenopplæring, kan – hvis de ikke får tilbudene de har 
på – klage til departementet. Fra 01.01.90 er skoledirektørene klagein
Etter de opplysninger departementet har, har klagene alltid blitt tatt til fø
og det er derfor ikke utarbeidet retningslinjer for hvilke sanksjoner som 
settes inn, dersom avgjørelsene ikke blir oppfylt.

Drøfting av lovfestet rett

Fordeler og ulemper

Gruppa mener at tilbudet om opplæring for fremmedspråklige stort set
fungert som en rett, men i økonomisk trange tider har kommunene blitt
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om at de svakeste skal prioriteres til opplæring. Dette kan ramme tilfe
avhengig av hva de enkelte kommuner/kursarrangører vurderer som 
grupper/personer. En lovhjemmel vil også bidra til at undervisningen
mer alvorlig, bl.a. at ingen må vente i lange tider pga manglende op
ringskapasitet eller -lokaler.

Gruppa er også klar over at en lovhjemlet rett kan bidra til å forste
opposisjonen mot fremmedspråklige ved at den kan bli tolket som «end
særfordel». Men en mener at uansett hvilke tilbud som gis eller ikke g
fremmedspråklige, vil det bli kritikk. Videre kan en lovhjemlet rett føre
at kommunene/ andre som blir tillagt ansvaret for å ivareta opplæringe
problemer med å ivareta sine opplæringsplikter pga. mangel på lære
ter, lokaler osv. Dette vil avhenge av hvordan en eventuell lovhjemme
utformet.

Omfang

Ved innføring av en lovhjemlet rett til opplæring må det tas stilling til o
retten skal knyttes til en fastsatt timeramme, eller om den skal gis til et 
satt nivå.

Gruppa mener at en rett innenfor en timeramme kan være det enk
å forholde seg til, men den vil kunne ramme de svakeste, og vil dermed
sikre at de får den nødvendige opplæringen. For at en lov skal få den
ningen en mener den bør ha, må retten til opplæringen gis opp til et få
nivå. Dette vil gi alle reell mulighet til å få opplæring som kan sette de
stand til å delta i de tilbud og aktiviteter som er åpne for alle grupper i s
funnet.

Begrensning av tilbudet/Klageadgang

Selv om gruppa enstemmig går inn for lovhjemlet rett til opplæring ti
fastsatt nivå, er en klar av dette kan skape en del problemer, fordi en
deltakere aldri vil nå dette nivået. En lov må derfor gi begrensinger for 
lenge en deltaker kan fortsette i opplæringstilbudet, fastsatt på grunnl
deltakernes progresjon. En finner det ikke rimelig at en deltaker fortse
et opplæringstilbud i årevis, dersom vedkommende ikke gjør framgang

I Sverige er det lovfestet rett opp til et fastsatt nivå, og deltakere 
etter en viss tid ikke har gjort framsteg i opplæringen, blir anmodet o
slutte, og i enkelte tilfeller får de tilbud om andre opplæringsformer, f.e
tilknyttet praktiske aktiviteter. Gruppa mener at dette også bør kunne b
løsning her i landet, men det må da fastsettes hvem som skal vurdere 
vået er nådd. Videre må det i en lov tas stilling til klageadgang, og hvi
myndighet som skal være klageinstans.

Gruppa ser det ikke som sin oppgave å komme med konkrete forsl
løsninger av disse spørsmålene, da dette ligger utenfor gruppas man
vil kreve omfattende drøftinger. Slike spørsmål vil naturlig inngå i arbe
med å utforme en lov.

Hvem skal få lovfestet rett til opplæring?

Gruppa finner det naturlig at en lovhjemmel i hovedsak omfatter de gru
som i dag faller inn under retningslinjene for tilbudene.

Retten bør derfor omfatte arbeidsinnvandrere, flyktninger og pers
med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, og de voksne familiem
lemmene til disse gruppene. Videre bør den omfatte elever som komm
Norge sent i grunnskolealder, og elever som slutter etter kort tid i vider
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ende skole. Personer med norsk statsborgerskap som på grunn av lan
opphold i utlandet, ikke snakker norsk, og utlendinger som har tatt n
statsborgerskap etter ankomst til Norge, men har mangelfulle norskk
skaper, bør få samme rett til norskopplæring som andre fremmedsprå
(En regner med at sistnevnte gruppe i stor grad vil ha forholdsvise 
norskkunnskaper, men at det fortsatt kan være en del innvandrere som
hit på 1960- og -70-tallet, som ikke har fått den nødvendige opplærin
Det er trolig forholdsvis få i denne katagorien, og en ser det derfor ikke
problematisk å inkludere disse i ordningen.)

En ser det imidlertid som mer problematisk å gi asylsøkere rett til o
læring. Mange asylsøkere er lite motiverte til norskopplæring i ventepe
den på grunn av usikkerhet med hensyn til om de får bli eller ikke, o
finner liten grunn til å bruke unødige ressurser til norskopplæring for 
soner som ikke får bli i landet.

Gruppa forventer at behandlingstida for søknader kortes, og at
gjennomsnittlig ikke skal overstige 3 måneder. Under denne forutset
går gruppa inn for et begrenset opplæringstilbud mens asylsøkerne v
på avgjørelsen. Til sammenlikning har en vurdert den svenske ordning
Sverige får asylsøkere ikke svenskundervisning under SFI, men får «fo
ningssvensk», som ikke er kompetansegivende.

Slik forholdene hittil har vært, ved at mange sitter 1-2 år uten å ha
avgjort sin søknad, er det imidlertid påkrevet å gi opplæring i norsk 
samfunnskunnskap. Når en asylsøker blir værende her så lenge, vil ha
trenge visse norskkunnskaper for å kunne ta seg fram i samfunnet. G
har også merket seg forslaget i rapporten fra embetsmannsgruppa 
Kommunal- og arbeidsdepartementet om at asylsøkere ikke skal få n
opplæring mens de sitter i primærmottak. Det tas i rapporten sikte på a
te oppholdet kan vare opp til 6 måneder, og at søknaden er avgjort inn
denne tidsrammen.

En finner det ikke rimelig at personer med svensk, dansk eller sa
som morsmål, får rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 
me regler som fremmedspråklige. Samene får i dag andre tilbud, og e
ner at personer med svensk og dansk som morsmål uten større vansk
kunne nytte de tilbud som nyttes av norske.

Videre bør det holdes fast ved at personale ved ambassader og ko
ikke kan forvente å få gratis norskopplæring, og man mener det samm
gjelde annet personale som er utsendt av utenlandsk arbeidsgiver fo
begrenset oppdrag i Norge. En har heller ikke funnet det naturlig at p
nell tilknyttet NATO skal få slik opplæring.

Konklusjon:

Gruppa mener at
1. det må gis lovfestet rett til opplæring opp til et fastsatt nivå for fre

medspråklige over 16 år.
2. opplæringsretten bør hjemles i §§ 4 og/eller 5 i lov om voksenopp

ring.
3. retten må gjelde dem som i dag omfattes av tilbudet, men at spørs

om asylsøkere skal ha rett til opplæring, må vurderes nærmere.

Opplæringsplikt

Juridiske aspekter ved plikt til opplæring

Skal det fastsettes at voksne fremmedspråklige har plikt til å lære seg n
vil det innebære noe helt nytt i vår lovgivning.
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Lov om voksenopplæring skal sikre voksne muligheter for opplær
men verken loven eller forskriftene har ordlyd som kan tolkes som plik
opplæring. Loven gir i dag ingen åpning for å innføre generell opplæri
plikt. En plikt til opplæring for en spesiell gruppe mennesker vil også ko
me i konflikt med våre humanistiske tradisjoner og likestillingsaspek
Det er ingen skoleplikt for norske ut over grunnskolen, og selv om my
kunnskapene som da ble ervervet, har gått tapt (funksjonelle analfa
bl.a.), har de ingen plikt til å ta opp igjen undervisningen i dag.

Ved innføring av opplæringsplikt må det i så fall fastsettes hvilke gr
per som skal ha opplæringsplikt, både med hensyn til oppholdsstatus
landet og eventuell aldersbegrensning. Det må videre slås fast om p
skal omfatte nivå/ eller timeramme. I førstnevnte tilfellet må det også gi
gler for hvilke tiltak som skal settes inn om en deltaker ikke når nivået

Videre må det tas stilling til om plikten skal gjelde alle dem som er 
satt i landet, om den skal omfatte dem som kom etter en viss dato, elle
den skal få tilbakevirkende kraft fra enn bestemt dato. Det må da ogs
retningslinjer for hvem som skal informere om og sørge for at plikten o
holdes.

Ved innføring av plikt til opplæring må det settes inn sanksjonsmid
overfor dem som ikke oppfyller plikten. Det må da bestemmes hvilke s
sjonsmidler en kan nytte, og hvilken myndighet som skal ha ansvar 
iverksette sanksjonene.

Praktiske problemer ved innføring av plikt

Iverksetting og håndheving av opplæringsplikt vil by på store praktiske 
blemer.

Det virker lite rimelig at det skal være opplæringsplikt for alle alde
grupper. På den annen side kan det by på problemer å fastsette plikt fo
soner opp til en viss alder. En slik ordning må nok i så fall innføres m
grunnlag i pedagogiske, praktiske og ikke minst menneskelige hensyn

Uavhengig av om plikten fastsettes på grunnlag av nivå eller timer
me, vil innføring av plikt ikke sikre at alle lærer det som er forutsatt. S
om deltakerne møter til undervisningen, kan de være helt passive i op
ringssituasjonen, og de vil ha minimalt utbytte av undervisningen. Der
det skal være opplæringsplikt til et fastsatt nivå, kan dette måtte inne
at deltakere som ikke når nivået, alltid skal fortsette med undervisning

Innføring av generell opplæringsplikt for alle bosatt her i landet k
føre til at deltakerne må oppsøkes og hentes til undervisningen, derso
formasjon om plikten ikke når ut. Innføring av plikt for dem som komm
etter en viss dato, kan innebære at de ikke får bosetting før de har gjen
ført opplæringen/ nådd nivået.

Når det gjelder innføring av sanksjonsmidler for dem som ikke vil m
til undervisning, vil det i første rekke være snakk om hva sanksjonsmid
skal omfatte, og det må antakelig settes inn tiltak som fører til at de kan
tes. Det vil by på store praktiske problemer å oppsøke hver enkelt for 
skal få undervisning. Det vil også bli spørsmål om hvilken myndighet s
skal ha ansvaret for at deltakerne tar den opplæringen de skal få. Det
bli temmelig omfattende oppgaver, som vil kreve store ressurser både
hensyn til å finne fram til hvem som ikke oppfyller plikten, og med hen
til økonomi.

Betydningen av norskkunnskaper

Når det er vanskelig med arbeid, er det de med svakest bakgrunn som
blir arbeidsledige. Dette rammer i stor grad fremmedspråklige, ikke n
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vendigvis fordi de har svak utdannings- og/ eller yrkesbakgrunn, men 
de har svake norskkunnskaper. Endringer på arbeidsmarkedet fører t
plasseringer, og det stilles stadig større krav om kunnskaper; også
kunnskaper i norsk.

Ikke bare personer som har kommet i den senere tid, men også d
kom som arbeidsinnvandrere tidligere, kan i mange tilfeller lite norsk. 
begge gruppene skyldes dette at bl.a. de ikke har tatt ut den opplæring
kan få; de førstnevnte fordi de ikke har vært her så lenge, og de sistn
fordi de ikke trengte å kunne særlig mye norsk for å utføre de oppgave
har hatt. Videre har mange fremmedspråklige liten kontakt med norsk
de snakker derfor ikke norsk annet enn i opplæringssituasjoner. I til
trenger en del opplæring utover de timerammene som nå er tilbudet. 
beherske språket er av avgjørende betydning i integrasjonsprosessen
soner med mangelfulle norskkunnskåper har begrensede muligheter
orientere seg i vårt samfunn, der både muntlige og skriftlige ferdighet
helt avgjørende for hvorvidt en kan skape en selvstendig tilværelse.

Samtaler med folk i kommunene viser at den opplæringen som 
mottak, i mange tilfeller gir dårlige resultater. Enkelte mener at dette k
mer av at tilbudet er for lite – ofte 2 timer pr.dag – og at mange ikke m
til undervisningen – og det fins ingen sanksjoner. Andre mener at as
kerne i liten grad klarer å konsenterere seg om undervisningen før de h
avgjort søknaden og vet om de får bli. De sistnevnte mener at tilbudet i
takene derfor bør reduseres, slik at flyktningene/personer med oppho
humanitært grunnlag, får det meste av sin undervisning etter bosett
kommunene.

En del som har fått avgjort status, kan også være lite motiverte 
lære norsk, da de ser fram til å vende tilbake til hjemlandet. De ønske
for å beholde sin egen kultur og sitt eget språk så langt det er mulig, 
her i landet. Enkelte med manglende eller mangelfull skolegang har 
lyst til eller ser liten hensikt i å sette seg på skolebenken i voksen alde

Drøfting av opplæringsplikt

Gruppa ser det som viktig at fremmedspråklige lærer norsk og får kjenn
til det norske samfunnet. For å kunne fungere og delta i samfunnet m
kunne kommunisere og ha et visst kjennskap til samfunnsystemet. De
de ikke får dette, vil det lett kunne oppstå en rekke misforståelser og m
dannelser som er uheldig.

Enkelte gruppemedlemmer ser visse fordeler med en opplærings
og hevder at plikten til grunnskoleopplæring ikke er gitt pga alder, men
di opplæringen skal gi grunnlag for aktiv samfunnsdeltakelse. Det er d
en fordel at fremmedspråklige skal kunne et minimum av norsk når de
bo her. Det vil gjøre livet enklere både for dem selv og for de instanser/
soner de kommer i kontakt med.

Gruppa mener imidlertid at en generell opplæringsplikt vil bryte m
våre prinsipper om individuell frihet og med de innvandringspolitiske m
om at fremmedspråklige selv skal få velge sin tilknytning til samfunnet.
dere vil en opplæringsplikt frata den enkelte det ansvar han/hun har for
situasjon. Når det er snakk om voksne mennesker, må den enkelte selv
lates ansvar for en del av de oppgaver som setter dem i stand til å fun
samfunnet.

En ser også store problemer forbundet med det å iverksette sanks
og få sjekket at fremmedspråklige virkelig har de norskkunnskapene 
funnet krever.

Det virker lite rimelig at fremmedspråklige skal ha plikt til å lære no
opp til et visst nivå for å kunne få arbeid/ komme inn i utdanningstilbud
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det fra myndighetenes side verken vil være mulig eller riktig å nekte n
opplæring/ arbeid hvis de ikke har nådd nivået eller deltatt et visst anta
mer på kurs. Ingen kan tvinge en arbeidsgiver til å ansette en bestemt p
på grunnlag av vedkommendes norskkunnskaper framfor en som har 
kvalifikasjoner.

De fleste yrker krever imidlertid visse kunnskaper, bl.a. norskkunns
per. Det er dermed fastsatte krav til dem som skal utføre oppgavene,
skaffe seg de nødvendige kunnskaper. Slike krav må imidlertid settes 
enkelte fag/ yrker, og kravene vil for fremmedspråklige, som for norske
riere ut fra hvilke oppgaver som skal ivaretas. Dette er kunnskaper 
fremmedspråklige, så vel som norske, må tilegne seg for å utøve yrken
dette vil i de fleste tilfeller også innebære en plikt til å lære norsk. Gru
ser ikke dette som en generell plikt til norskopplæring, men som kompe
sekrav som gjelder alle, uansett tidligere språklig og utdanningsmessig
grunn.

Gruppa mener likevel at fremmedspråklige som har meldt seg til no
opplæring, må ha plikt til å møte til undervisningen. Dette er et gratis tilb
som det må kunne kreves visse gjenytelser for. Det må innføres ordn
som praktiseres slik at de som har ugyldig fravær enten fra norskunde
ning eller fra praksis, mister sin kursstønad og ikke får denne dekket g
nom sosialkontoret.

Som svar på henvendelse fra Kirke- og undervisningsdepartemente
Sosialdepartementet bl.a. sagt at lov om sosial omsorg § 3 bygger «p
forutsetning en at en arbeidsfør person skal skaffe seg, eventuelt fam
midler til livsopphold ved eget arbeid. Norskundervisning vil normalt st
ke utlendingers sjanser på arbeidsmarkedet. Et krav om deltagelse i n
undervisning må derfor kunne sies å ha en slik sammenheng med utbe
av sosialhjelp som loven krever. Ved utbetaling av sosialhjelp kan det
for i utgangspunktet stilles vilkår om at vedkommende deltar i norskun
visningen. Dette bør imidlertid ikke praktiseres for strengt. Det kan ten
at det fra tid til annen av spesielle grunner er vanskelig for vedkommen
møte til undervisningen. Da kan det være åpenbart urimelig å stoppe
redusere sosialhjelpen... Uansett vil vedkommende ha krav på nødhje

Selv om denne tolkningen av lov om sosial omsorg praktiseres ove
dem som faller inn under loven, vil det til enhver tid være andre med be
for norskopplæring, som er i arbeid eller er forsørget. Også disse bø
pliktes til frammøte ved kurs de har sagt seg interesserte i å delta i.

For å unngå for store ulikheter med hensyn til hvilke krav kursarran
ene setter til frammøte, bør det gis veiledning eller retningslinjer fra sen
hold. Gruppa ser det som viktig at deltakerne i utgangspunktet må g
oppmerksomme på at de tilbud de får, også medfører visse forpliktelse

Konklusjoner:

Gruppa går inn for at
1. det ikke innføres generell opplæringsplikt for fremmedspråklige

dette vil by på store juridiske og praktiske problemer.
2. de utdanningsmessige krav som fastsettes av de enkelte fag/yrker

gjelde både norske og fremmedspråklige.
3. det fastsettes sentrale retningslinjer for plikt til frammøte på de tilb

tiltak en har meldt seg på, og at det sies klart fra hva som blir ko
kvensene dersom en ikke møter til opplæringen.
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Evaluering/nivå

Kirke- og undervisningsdepartementet har begynt å arbeide med evalu
for fremmedspråklige som følger 240/500-timers ordningen, og har dr
dette i et møte som skolerådene, Arbeidsdirektoratet og Folkeunivers
var innkalt til. En evaluering må være frivillig for deltakerne. Alle vil ikk
ha behov for eller ønske om papirer på sine kunnskaper, mens andre t
det overfor skoler/ arbeidsgivere.

Både arbeidsgruppa og evalueringsgruppa mente at en evaluering 
senopplæringen må sees i sammenheng med de evalueringene som b
grunnskolen og videregående skole – slik at det er et visst samsvar m
de ulike evalueringsformer og nivå. Men evaluering innenfor voksenop
ring innebærer ikke at deltakerne i voksenopplæringen og elever i gr
skole og videregående skole forventes å ha de samme kunnskapen
deltakerne i voksenopplæringen vil bl.a. kunnskaper om arbeidslivet 
av stor betydning. Nivået i norsk og samfunnskunnskap i voksenopplæ
gen ikke bør knyttes til de nivå en bruker for ulike klassetrinn i skolever
men må bestemmes ut fra voksenopplæringens innhold og deltakerne
hov.

Arbeidsgruppa drøftet nivåspørsmålet i tilknytning til innføring av r
til opplæring. Det må i denne sammenheng tas stilling til hvilket nivå
mener at deltakerne bør ha for å kunne ta seg fram i samfunnet.

Konklusjon:

Gruppa så det ikke som sin oppgave i definere nivået på de fremmeds
lige deltakeres norskkunnskaper. En slik oppgave må knyttes til eva
ringsgruppa, og det forutsettes at evalueringen blir utarbeidet og n
fastsatt av personer med de nødvendige kunnskaper om slike spørsmå
ten til norskopplæring må gis opp til det nivå evalueringsgruppa kom
fram til at deltakerne må ha for å kunne fungere tilfredsstillende i samfu
med hensyn til videre utdanning og arbeid.»
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Fra GSI-statistikken 1993

• Definisjoner og tall fra Statistisk sentralbyrå

Fordelingen av tospråklige minoritetselever
• på klassetrinn
• fylkesvis
• på språk i Norge og fylkesvis
• som får morsmålsopplæring
• på hvilke språk det undervises i
• Noen språk fordelt på fyker 1993
• De 10 kommuner med størst antall tospråklige minoritetsbarn i grunnsk

1993 fordelt på klassetrinn

"Statistikk og tall for innvandrerbefolkningen" i Kapittel 1.1.1, Statistikk og tall for
innvandrerbefolkningen, drøfter noen tall fra Statistisk sentralbyrå. For samme
ningens skyld gjentar vi noen av tallene derfra før tabellene fra grunnskolesta
ken presenteres.

Definisjoner

Pr. 1. januar 1994 utgjorde «innvandrerbefolkningen» i Norge 211 200 pers
Dette er 5% av befolkningen. Statistisk sentralbyrå har definert begrepet 'inn
drerbefolkningen' som personer bosatt i Norge med to utenlandsfødte foreldre
let omfatter dermed både 1. og 2. generasjons innvandrere dersom begge fore
er født i utlandet. Personer som omfattes av dette begrepet kan både være
Norge og ha norsk statsborgerskap. Tallene for 'utenlandsfødte' og 'utenla
statsborgere' er henholdsvis 216.200 og 162.300.1

20% av innvandrerbefolkningen kommer fra Norden, 14% fra resten av V
Europa, 12% fra Øst-Europa og 6% fra Nord-Amerika og Oceania. Persone
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia utgjør 46%.

10% av innvandrerbefolkningen (21.200) er i alderen 0-6 år, med om lag 3
barn pr. årstrinn. 22.600 er i alderen 7-15 og 8.800 er mellom 16 og 19. Til sam
er det 52.600 innvandrerbarn og -ungdom fra 0-19 i Norge.

Om lag 50% av innvandrerne i Norge bor i de 10 største kommunene. 45
innvandrerne fra land utenom Europa og Nord-Amerika bor i Oslo.

15% av befolkningen i Oslo tilhører innvandrerbefolkningen, 9% i Dramm
og Stavanger, 7% i Kristiansand, 5% i Bergen og 4,5% i Trondheim.

Tall for andre personer med «innvandringsbakgrunn»

Ytterligere 156.600 personer bosatt i Norge kan også sies å ha en form for
vandringsbakgrunn». 9.800 personer er utenlands-adopterte, 14.000 er født i
det med en norskfødt forelder, 123.000 er født i Norge med en utenlandsfødt
der og 8.800 er født i utlandet med to norske foreldre.

1. Alle tall er hentet fra Statistisk sentralbyrås «Særtrykk fra Ukens statistikk» nr. 42, 1994.
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Tabell 1 og 2 viser fordelingen av innvandrerbefolkningen og andre personer
«innvandringsbakgrunn» fordelt på land. Tabell 3 gir aldersfordelingen i inn
drerbefolkningen. Tabell 4 og 5 gir størrelsen på og den prosentvise andelen a
vandrerbefolkningen i de største innvandrerkommunene.

Som vedlegg har vi tatt med utvalgte tabeller og grafiske oversikter fra gr
skolestatistikken 1993 (se vedlegg 7).

Tabell 6.1: Landfordeling av innvandrerbefolkning og personer med annen innvandringsbakg
1.1.94

Landbakgrunn Innvandrerbefolkningen Annen innvandringsbakgrunn

I alt

Førstegen
erasjons 

innvandre
re uten 
norsk 

bakgrunn

Andre 
generasjo

ns 
innvandre

re

I alt
Utenlands
adopterte

Utenlands
fødte 

med en 
norsk 

forelder

Norskfødt
e med en 
utenlandsf

ødt 
forelder

Født i 
utlandet 

av 
norskfødt
e foreldre

Med innvandrerbak-
grunn i alt

211215 18574 27641 155934 9788 14057 123331 8758

Norden 41085 38530 2555 56701 110 5465 48097 3029

Vest-Europa ellers 
unntatt Tyrkia

30448 28366 2082 37217 93 4141 35566 1417

Øst-Europa 26285 23751 2534 6796 54 177 6468 97

Nord-Amerika og 
Oceania

12475 11864 611 23507 243 2565 17694 3005

Asia, Afrika, Sør- og 
Mellom-Amerika, 
Tyrkia

100922 81063 19859 29713 9288 1709 17506 1210

Tabell 6.2: Innvandrerbefolkningen delt på regioner 1.1.94

Norden 41085 38530 2555 56701 110 5465 48097 3029

EØS utenfor Norden 29649 27635 2014 37858 89 3955 35509 1305

Andre land 140481 117409 23072 61375 9589 4637 42725 4424

Tabell 6.3: Innvandrerbefolkningen etter alder 1.1.94

I alt 0-6 7-15 16-19 20-66 67-
Gjennomsn

ittsalder

I alt 211215 21151 22581 8856 145128 13499 33,4

Tabell 6.4: Fremmedspråklige elever pr 1.09.93 fordelt på klassetrinn

FY
LN
R

Fylke 1. 
klasse

2. 
klasse

3. 
klasse

4. 
klasse

5. 
klasse

6. 
klasse

7. 
klasse

8. 
klasse

9. 
klasse

10. 
klasse

Sum
Andel 

av elev-
massen

Andel 
av alle fr.
språklige

Gutter Jenter

1 Østfold 87 113 108 114 112 100 106 93 84 0 917 3,64% 4,23% 471 446
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Figur 6.1  Antall fremmedspråklige elever fordelt på klasser

2 Akershus 291 280 299 317 276 278 261 258 224 32 2516 5,34% 11,60% 1335 1

3 Oslo 1095 1007 1008 956 950 928 841 879 806 15 8485 23,71% 39,13% 4438 4

4 Hedmark 69 59 60 52 60 57 55 42 44 0 498 2,60% 2,30% 264 23

5 Oppland 57 55 37 49 53 52 39 36 37 0 415 2,21% 1,91% 228 18

6 Buskerud 160 180 141 152 159 137 134 131 123 10 1327 5,61% 6,12% 709 6

7 Vestfold 84 70 76 72 67 68 58 61 42 0 598 2,71% 2,76% 304 29

8 Telemark 56 74 67 79 53 76 49 50 53 0 557 3,13% 2,57% 297 26

9 Aust-
Agder

33 36 45 36 28 36 33 21 16 4 288 2,35% 1,33% 153 13

10 Vest-
Agder

102 92 107 129 100 98 88 94 107 0 917 5,03% 4,23% 479 43

11 Rogaland 134 182 159 153 156 148 152 130 117 10 1341 3,06% 6,18% 684

12 Hordaland 188 173 173 181 189 193 150 156 117 7 1527 3,15% 7,04% 770 7

14 Sogn og 
Fjordane

28 28 26 20 24 22 21 22 14 0 205 1,59% 0,95% 93 112

15 Møre og 
Romsdal

76 50 56 42 37 27 54 36 39 0 417 1,44% 1,92% 222 19

16 Sør-Trøn-
delag

109 107 99 85 82 82 83 68 46 6 767 2,84% 3,54% 385 38

17 Nord-
Trøndelag

11 17 14 18 17 17 12 14 9 0 129 0,85% 0,59% 66 63

18 Nordland 45 40 33 27 41 27 25 16 19 0 273 1,00% 1,26% 143 13

19 Troms 30 32 23 31 23 27 25 11 10 0 212 1,29% 0,98% 107 10

20 Finnmark 42 35 42 42 33 26 26 21 26 3 296 3,65% 1,36% 144 15

Norge 2697 2630 2573 2555 2460 2399 2212 2139 1933 87 2168
5

4,63% 100,00% 11292 1039
3

Tabell 6.4: Fremmedspråklige elever pr 1.09.93 fordelt på klassetrinn

FY
LN
R

Fylke
1. 

klasse
2. 

klasse
3. 

klasse
4. 

klasse
5. 

klasse
6. 

klasse
7. 

klasse
8. 

klasse
9. 

klasse
10. 

klasse Sum
Andel 

av elev-
massen

Andel 
av alle fr.
språklige

Gutter Jenter
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Figur 6.2  Hvor i Norge er de fremmedspråklige ? – Fylkenes andel.

Figur 6.3  Fremmedspråklige elever som andel av elevene i fylkene (1993)

Tabell 6.5: Språkfordeling for fremmedspråklige elever i 1993 fordelt på fylker

Språk Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold TelemarkAust-
Agder

Vest-
Agder

Arabisk 27 88 709 17 20 13 42 40 8 31

Dansk 1 1 1

Engelsk 31 473 535 24 28 103 38 25 34 104

Finsk 5 50 65 6 5 2 6 3 1

Fransk 7 51 60 1 7 7 1 4 10

Gresk 1 23 32 2 1 1 5

Hindi 6 21 107 1 35 3 2 10

Islandsk 1 58 49 2 9 14 3 8 2 13
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Italiensk 3 10 48 6 2 6 1 1

Japansk 2 5 19 1 1 1

Kinesisk 19 37 143 8 14 19 13 8 13 12

Koreansk 3 6 9 1 3 4 2 9

Nederlandsk 6 42 53 6 6 7 1 5 6 23

Polsk 83 96 169 18 12 29 22 22 7 26

Portugisisk 5 33 64 1 8 8 7 5

Punjabi 14 33 288 2 2 75 15 1 2

Romani 22

Russisk 6 10 34 2 8 1 3 2 3

Serbokroatisk 44 15 196 2 17 3 30 22 7

Slovakisk 3 15 20 1 1 1

Spansk 30 143 375 37 65 76 14 67 20 172

Swahili 4 15 8 1

Svensk 8 1

Filipinsk 33 53 250 3 3 7 4 18 5 13

Tyrkisk 62 124 661 2 2 309 25 14 1 27

Tysk 16 106 137 22 3 13 10 10 11 26

Ungarsk 4 5 32 2 3 7 1 4

Urdu 101 291 2536 10 1 139 29 18 5 75

Vietnamesisk 251 219 380 174 70 155 134 58 59 144

Afrikan 17 6

Albansk 51 44 207 16 23 69 43 27 18 34

Assyrisk 3 1 3 1

Bengalsk 1 13 1 4

Libanesisk 1 3 2

Bulgarsk 1 2 16 1 2 1 1

Fiji

Færøyisk 3 1

Gassisk

Grønlandsk

Hebraisk 5 4 20 1 2 1

Indonesisk 2 16 2 1

Khmer 1 9 44

Kreolsk 1 15

Afgansk 4 1

Makedonsk 5 20 3

Malayisk 1 2 1 1 2

Persisk 37 179 257 76 57 66 30 64 13 35

Chilensk 1 1 13 1 2

Rumensk 11 13 1 2

Singalesisk 3 2 4 1 1 1 1

Tabell 6.5: Språkfordeling for fremmedspråklige elever i 1993 fordelt på fylker

Språk Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark
Aust-
Agder

Vest-
Agder
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Slovensk 1 1 1 1

Tamil 6 12 131 14 10 3 14

Thai 9 42 66 4 2 17 11 20 4 18

Tigrina 2 12 92 3 1

Tvi 2 1 5

Wollof 3 24 1

Gujarati 8 2 1

Annet 23 152 545 67 63 112 112 86 30 27

Sum 917 2516 8485 498 415 1327 598 557 288 917

Tabell 6.5 forts: Språkfordeling for fremmedspråklige elever i 1993 fordelt på fylker

Språk
Roga-
land

Horda-
land

Sogn og 
Fjordane

Møre og 
Romsdal

Sør-
Trøndelag

Nord-
Trøndelag

Nord-
land

Troms Finnmark SUM

Arabisk 36 33 1 4 4 4 3 2 1082

Dansk 1 1 2 7

Engelsk 171 190 12 38 90 2 20 6 19 1943

Finsk 5 9 5 2 9 6 109 288

Fransk 9 27 2 1 5 1 1 2 4 200

Gresk 4 8 2 79

Hindi 4 26 3 7 1 3 229

Islandsk 15 18 5 4 5 5 4 3 218

Italiensk 5 11 2 2 1 2 100

Japansk 5 3 3 2 42

Kinesisk 31 1 4 4 11 5 5 4 2 353

Koreansk 4 12 3 5 1 2 2 66

Nederlandsk 15 28 8 9 5 6 5 7 238

Polsk 57 54 3 20 31 12 16 8 1 686

Portugisisk 5 27 5 7 9 2 6 3 195

Punjabi 4 11 1 2 1 4 3 458

Romani 1 23

Russisk 3 12 1 10 6 5 12 118

Serbokroatisk 7 19 29 19 12 36 15 473

Slovakisk 2 43

Spansk 101 301 47 48 81 3 24 21 5 1630

Swahili 1 1 7 3 1 2 43

Svensk 1 2 12

Filipinsk 20 33 4 35 10 10 4 3 508

Tyrkisk 147 15 5 8 115 33 1 1551

Tysk 18 53 2 5 20 5 3 7 467

Ungarsk 1 1 2 62

Tabell 6.5: Språkfordeling for fremmedspråklige elever i 1993 fordelt på fylker

Språk Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark
Aust-
Agder

Vest-
Agder
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5

Urdu 111 46 5 9 30 4 1 5 3416

Vietnamesisk 230 255 28 143 21 2321

Afrikan 1 2 26

Albansk 41 31 10 25 16 23 13 691

Assyrisk 8

Bengalsk 21 3 43

Libanesisk 6

Bulgarsk 2 6 4 1 37

Fiji 2 2

Færøyisk 2 1 7

Gassisk 1 1

Grønlandsk 1 2 1 4

Hebraisk 5 4 1 3 1 1 48

Indonesisk 2 1 24

Khmer 54

Kreolsk 16

Afgansk 5

Makedonsk 1 1 30

Malayisk 2 1 10

Persisk 66 39 2 10 41 25 18 23 1 1039

Chilensk 1 1 1 21

Rumensk 1 1 1 2 3 35

Singalesisk 15 4 2 1 2 37

Slovensk 4

Tamil 25 67 72 78 23 6 32 4 70 567

Thai 26 27 6 19 4 3 7 8 4 297

Tigrina 10 5 1 2 128

Tvi 3 11

Wollof 2 1 31

Gujarati 11

Annet 136 121 9 23 45 16 14 56 4 1641

Sum 1341 1527 205 417 767 129 273 212 296 2168

Tabell 6.5 forts: Språkfordeling for fremmedspråklige elever i 1993 fordelt på fylker

Språk
Roga-
land

Horda-
land

Sogn og 
Fjordane

Møre og 
Romsdal

Sør-
Trøndelag

Nord-
Trøndelag

Nord-
land Troms Finnmark SUM
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Figur 6.4  Språkfordeling i Norge 1993

Tabell 6.6: Fremmedspråklige elever pr 1.09.93 fordelt på klassetrinn

FY
LN
R

Fylke
Får 

morsmålsopp
læring

Andel som 
får 

morsmålsopp
læring

Sum elever
Andel av 
alle elever

Andel av 
alle 

fr.språklige

1 Østfold 531 57,91 % 25176 5,38 % 4,23 %

2 Akershus 1556 61,84 % 47150 10,07 % 11,60 %

3 Oslo 1274 15,01 % 35786 7,65 % 39,13 %

4 Hedmark 392 78,71 % 19149 4,09 % 2,30 %

5 Oppland 329 79,28 % 18782 4,01 % 1,91 %

6 Buskerud 1000 75,36 % 23638 5,05 % 6,12 %
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er og
Figur 6.5  Andel av fremmedspråklige elever som får morsmålsopplæring

7 Vestfold 372 62,21 % 22073 4,72 % 2,76 %

8 Telemark 378 67,86 % 17776 3,80 % 2,57 %

9 Aust-Agder 160 55,56 % 12239 2,61 % 1,33 %

10 Vest-Agder 334 36,42 % 18214 3,89 % 4,23 %

11 Rogaland 858 63,98 % 43848 9,37 % 6,18 %

12 Hordaland 1126 73,74 % 48422 10,34 % 7,04 %

14 Sogn og Fjordane 82 40,00 % 12876 2,75 % 0,95 %

15 Møre og Romsdal 221 53,00 % 28940 6,18 % 1,92 %

16 Sør-Trøndelag 674 87,87 % 26996 5,77 % 3,54 %

17 Nord-Trøndelag 87 67,44 % 15114 3,23 % 0,59 %

18 Nordland 160 58,61 % 27301 5,83 % 1,26 %

19 Troms 157 74,06 % 16487 3,52 % 0,98 %

20 Finnmark 226 76,35 % 8107 1,73 % 1,36 %

Norge 9917 45,73 % 468074 100,00 % 100,00 %

Tabell 6.7: Antall fremmedspråklige elever som får morsmålsopplæring i 1993 fordelt på fylk
språk

Språk Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark
Aust-
Agder

Vest-
Agder

Arabisk 13 57 91 15 14 8 37 29 4 9

Dansk 0 0 0

Engelsk 5 228 77 18 16 79 19 19 8 7

Tabell 6.6: Fremmedspråklige elever pr 1.09.93 fordelt på klassetrinn
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Finsk 1 36 0 0 0 4 0 0

Fransk 0 18 1 6 5 1 0 3

Gresk 0 8 0 0 0 2

Hindi 0 12 2 0 30 0 1 3

Islandsk 0 21 1 6 8 1 6 0 3

Italiensk 0 3 8 6 0 0 0 0

Japansk 2 1 1 1 0

Kinesisk 2 26 7 3 9 6 7 4 11 5

Koreansk 0 1 0 1 0 0 0

Nederlandsk 0 14 2 6 6 5 0 1 4 1

Polsk 47 55 39 15 9 10 10 19 4 5

Portugisisk 3 21 6 1 2 5 0 1

Punjabi 6 27 2 1 0 65 5 0 0

Romani

Russisk 3 5 2 6 0 2 0 0

Serbokroatisk 10 5 12 1 7 2 24 22 0

Slovakisk 2 6 1 0 0

Spansk 11 95 38 34 54 51 4 43 9 71

Swahili 0 8 0

Svensk 0

Filipinsk 21 30 70 1 3 0 0 9 0 2

Tyrkisk 48 105 140 0 2 288 19 6 0 8

Tysk 2 53 12 14 1 8 9 3 3 4

Ungarsk 1 2 10 0 1 3 0 0

Urdu 79 223 646 4 0 119 15 9 3 33

Vietnamesisk 177 191 20 143 67 144 102 53 46 98

Afrikan 12

Albansk 39 22 11 10 22 40 41 26 7 15

Assyrisk 0 3 0

Bengalsk 1 1 2

Libanesisk 0

Bulgarsk 0 2 0 2 0 1

Fiji

Færøyisk 0

Gassisk

Grønlandsk

Hebraisk 2 1 0 1 0

Indonesisk 0 0

Khmer 1 9 28

Kreolsk

Afgansk 0

Tabell 6.7: Antall fremmedspråklige elever som får morsmålsopplæring i 1993 fordelt på fylk
språk

Språk Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold TelemarkAust-
Agder

Vest-
Agder
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fylker

er og
Makedonsk 2 3

Malayisk 0 0 0 0

Persisk 28 147 27 61 54 53 29 52 10 14

Chilensk 0 1 0 0

Rumensk 4 0 0

Singalesisk 2 2 1 0 0 0

Slovensk 1 0

Tamil 2 5 14 14 6 0 4

Thai 5 28 1 2 3 4 12 0 3

Tigrina 0 7 3 1

Tvi 0 2

Wollof 1 0

Gujarati 3 1

Annet 17 69 40 60 40 53 44 52 20 10

Sum 513 1556 1274 392 329 1000 372 378 160 334

Tabell 6.7 forts: Antall fremmedspråklige elever som får morsmålsopplæring i 1993 fordelt på 
og språk

Språk Roga-
land

Horda-
land

Sogn og 
Fjordane

Møre og 
Romsdal

Sør-
Trøndelag

Nord-
Trøndelag

Nord-
land

Troms Finnmark SUM

Arabisk 29 31 1 1 2 4 3 2 350

Dansk 0 0 0 0

Engelsk 65 122 11 19 71 2 12 4 17 799

Finsk 1 4 1 2 6 4 83 142

Fransk 6 14 2 0 4 0 1 2 3 66

Gresk 0 6 0 16

Hindi 3 15 1 7 0 2 76

Islandsk 2 17 2 1 5 0 4 2 79

Italiensk 1 4 0 1 0 0 23

Japansk 2 3 2 0 12

Kinesisk 28 1 1 4 10 0 2 3 2 131

Koreansk 0 3 0 0 0 0 2 7

Nederlandsk 5 16 2 5 5 5 0 7 84

Polsk 40 43 1 11 28 6 7 5 1 355

Portugisisk 1 17 0 4 6 0 0 1 68

Punjabi 3 11 0 0 1 2 3 126

Romani 1 1

Russisk 0 11 0 9 4 3 11 56

Serbokroatisk 0 4 16 7 9 32 15 166

Slovakisk 0 9

Tabell 6.7: Antall fremmedspråklige elever som får morsmålsopplæring i 1993 fordelt på fylk
språk

Språk Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold TelemarkAust-
Agder

Vest-
Agder
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fylker
Spansk 54 223 19 16 69 1 9 14 3 818

Swahili 0 0 7 0 0 1 16

Svensk 0 0 0

Filipinsk 7 21 0 6 6 8 3 3 190

Tyrkisk 113 11 0 3 109 18 1 871

Tysk 8 34 1 2 16 2 2 5 179

Ungarsk 0 1 0 18

Urdu 92 33 0 5 29 2 0 5 1297

Vietnamesisk 211 233 28 141 20 1674

Afrikan 0 2 14

Albansk 7 29 3 25 10 17 13 337

Assyrisk 3

Bengalsk 18 2 24

Libanesisk 0

Bulgarsk 0 2 3 1 11

Fiji 0 0

Færøyisk 0 0

Gassisk 0 0

Grønlandsk 0 0 1 1

Hebraisk 0 3 1 0 1 1 10

Indonesisk 2 0 2

Khmer 37

Kreolsk 0

Afgansk 0

Makedonsk 1 1 7

Malayisk 0 1 1

Persisk 50 26 1 8 39 20 17 15 1 652

Chilensk 1 0 1 3

Rumensk 0 0 1 0 1 6

Singalesisk 6 3 0 1 2 17

Slovensk 1

Tamil 17 56 32 60 21 4 23 3 48 309

Thai 6 17 2 10 4 1 1 6 1 106

Tigrina 9 5 0 2 27

Tvi 3 5

Wollof 0 1 2

Gujarati 4

Annet 91 88 5 11 39 14 13 40 3 709

Sum 858 1126 82 221 674 87 160 157 226 9917

Tabell 6.7 forts: Antall fremmedspråklige elever som får morsmålsopplæring i 1993 fordelt på 
og språk

Språk Roga-
land

Horda-
land

Sogn og 
Fjordane

Møre og 
Romsdal

Sør-
Trøndelag

Nord-
Trøndelag

Nord-
land

Troms Finnmark SUM
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Figur 6.6  Andel av fremmedspråklige elever som får morsmålsopplæring fordelt på språk
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fordelt
Figur 6.7  Andel av fremmedspråklige elever som får morsmålsopplæring utenom Oslo i 1993 
på språk

Figur 6.8  Noen språk fordelt på fylker 1993
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Figur 6.9  Noen språk fordelt på fylker 1993

Figur 6.10  Noen språk fordelt på fylker 1993
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Figur 6.11  Urdutalende (Pakistan) fordelt på fylker 1993

Figur 6.12  Vietnamesisktalende fordelt på fylker 1993

Figur 6.13  Tyrisktalende fordelt på fylker 1993

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ø
st

fo
ld

A
ke

rs
hu

s

O
sl

o

H
ed

m
ar

k

O
pp

la
nd

B
us

ke
ru

d

V
es

tfo
ld

T
el

em
ar

k

A
us

t-
A

gd
er

V
es

t-
A

gd
er

R
og

al
an

d

H
or

da
la

nd

S
og

n 
og

F
jo

rd
an

e

M
ø

re
 o

g
R

om
sd

al

S
ø

r-
T

rø
nd

el
ag

N
or

d-
T

rø
nd

el
ag

N
or

dl
an

d

T
ro

m
s

F
in

nm
ar

k

A
nt

al
l e

le
ve

r

0

50]

100

150

200

250

300

350

400

Ø
st

fo
ld

A
ke

rs
hu

s

O
sl

o

H
ed

m
ar

k

O
pp

la
nd

B
us

ke
ru

d

V
es

tfo
ld

T
el

em
ar

k

A
us

t-
A

gd
er

V
es

t-
A

gd
er

R
og

al
an

d

H
or

da
la

nd

S
og

n 
og

F
jo

rd
an

e

M
ø

re
 o

g
R

om
sd

al

S
ø

r-
T

rø
nd

el
ag

N
or

d-
T

rø
nd

el
ag

N
or

dl
an

d

T
ro

m
s

F
in

nm
ar

k

A
nt

al
l e

le
ve

r

0

100

200

300

400

500

600

700

Ø
st

fo
ld

A
ke

rs
hu

s

O
sl

o

H
ed

m
ar

k

O
pp

la
nd

B
us

ke
ru

d

V
es

tfo
ld

T
el

em
ar

k

A
us

t-
A

gd
er

V
es

t-
A

gd
er

R
og

al
an

d

H
or

da
la

nd

S
og

n 
og

 F
jo

rd
an

e

M
ø

re
 o

g 
R

om
sd

al

S
ø

r-
T

rø
nd

el
ag

N
or

d-
T

rø
nd

el
ag

N
or

dl
an

d

T
ro

m
s

F
in

nm
ar

k

A
nt

al
l e

le
ve

r



NOU 1995:12
Vedlegg 6 Opplæring i et flerkulturelt Norge 196
Figur 6.14  Spansktalende fordelt på fylker 1993

Figur 6.15  Engelsktalende fordelt på fylker 1993
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Figur 6.16  Arabisktalende fordelt på fylker 1993

Figur 6.17  Persisktalende fordelt på fylker 1993

Tabell 6.8: Utvalgte kommuner: Fremmedspråklige elever etter klasse

Kommune Fylke 1. 
klasse

2. 
klasse

3. 
klasse

4. 
klasse

5. 
klasse

6. 
klasse

7. 
klasse

8. 
klasse

9. 
klasse

10. 
klasse

Sum Gutter Jenter
Får 

mors
mål

Ande
morsm

l

Oslo 3 Oslo 1095 1007 1008 956 950 928 841 879 806 15 8485 4438 4047 1274
%

Bergen 12 Hordaland 135 132 147 148 144 139 119 112 98 4 1178 575 603 877
%

Bærum 2 Akershus 88 92 90 88 79 99 90 91 65 5 787 416 371 453
%

Kristian-
sand

10 Vest-Agder 82 77 88 104 76 76 80 71 93 0 747 391 356 301
%

Stavanger 11 Rogaland 71 78 85 73 71 81 81 65 58 10 673 321 352 506
%

Trondheim 16 Sør-Trønde-
lag

92 91 85 67 66 73 66 62 37 6 645 329 316 562 8
%
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78,79

49,17

73,68

66,67

l 
å

Drammen 6 Buskerud 83 57 75 75 59 67 68 64 65 0 613 324 289 483
%

Asker 2 Akershus 24 40 30 40 44 34 29 35 25 0 301 172 129 148
%

Skien 8 Telemark 29 40 36 37 31 42 19 26 25 0 285 160 125 210
%

Sandnes 11 Rogaland 28 42 33 34 30 24 23 25 19 0 258 144 114 172
%

Tabell 6.8: Utvalgte kommuner: Fremmedspråklige elever etter klasse

Kommune Fylke
1. 

klasse
2. 

klasse
3. 

klasse
4. 

klasse
5. 

klasse
6. 

klasse
7. 

klasse
8. 

klasse
9. 

klasse
10. 

klasse
Sum Gutter Jenter

Får 
mors
mål

Ande
morsm

l
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Inntak til videre gående opplæring i Oslo kommune

8. Fremmedspråklige søkere

Med fremmedspråklig søker menes den som har et annet morsmål enn 
samisk, svensk eller dansk.

Søkere til videregående kurs I og II

• Søkere som har kompetansegivende vitnemål fra grunnkurs/videregåend
I og søker videregående kurs I/videregående kurs II søker på ordinært inn

Søknadsfrist: I april 1994

Reform 94

I skoleåret 1994/95 skjer det store forandringer i den videregående skole.
Disse forandringene kalles «Reform 94». De viktigeste forandringene er:

– kurstilbudet forandres
– det innføres lovfestet rett til 3 års videregående opplæring for 16- 19-åring
– søkere med rett som etter sakkyndig vurdering har behov for særskilt tilret

opplæring kan få opplæring i inntil 5 år når de trenger det og kan ta imot v
regående opplæring. Språkproblemer kan gi grunnlag for utvidet tid.

Hvem har rett til videregående opplæring

Lov om videregående opplæring og rundskriv F-111-93 fra Kirke- utdannings
forskningsdepartementet regulerer retten til videregående opplæring og mulig
til utvidet tid.

Fra skoleåret 1994/95 vil søkerne deles inn i søkere med rett og søkere ute

Søkere med rett:

Gruppe 1. Søkere som går ut av 9-årig norsk grunnskole fra og med våren 19
Gruppe 2. Fremmedspråklige 16-19-åringer uten norsk qrunnskole, oq f

medspråklige 20-åringer uten norsk grunnskole som kom til Norge før fylte 2
behandles som søkere med rett, forutsatt at de:
– ikke allerede har fått tilbud om plass i videregående skole
– har påbegynt grunnleggende norskopplæring senest semesteret etter a

og fullfører slik opplæring med maksimalt timetall senest våren 1994
– søker og påbegynner videregående opplæring direkte etter fullført grun

gende norskopplæring
– ikke allerede har påbegynt videregående opplæring i sitt hjemland/andre

som tilsvarer norsk videregående opplæring og gir inntaksgrunnlag til vid
gående kurs i Norge.
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For å komme inn under gruppe 2, må du være født i 1978, 1977, 1976 eller 
Gruppe 2 omfatter også søkere som er født i 1974 og som kom til Norg
01.01.94, det vil si før fylte 20 år.

Det er foreløpig uklart om den lovfestede retten omfatter søkere i gruppe 2
ikke kan dokumentere utdanning tilsvarende norsk grunnskole, og hvilket om
retten i så fall har. Det er usikkert når dette blir avklart fra departementet. Oslo 
mune vil i mellomtiden behandle gruppe 2 som søkere med rett, dersom dette 
av politiske myndigheter i Oslo.

Søkere uten rett:

Søkere som ikke er nevnt under avsnittet over om søkere med rett, har ikke 
videregående opplæring, men kan søke.

Innsøkingsveier – ulike typer søknadsbehandling

Fremmedspråklige søkere kan søke videregående skole enten gjennom ordinær
søknadsbehandling, gjennom særskilt søknadsbehandling, eller gjennom individu-
ell behandling for fremmedspråklige søkere.

Ordinær søknadsbehandling: (omfatter både søkere med uten rett):
• de som har vitnemål fra norsk grunnskole – enten fra 9-årig grunnskole

grunnskoleopplæring etter voksenopplæringsmodell – og søkere ordi
grunnkurs

Søknadsbehandlingen skjer på grunnlag av inntaksregler beskrevet i kapittel 
NB! Alle fremmedspråklige søkere uten rett må fra skoleåret 1994/95 kon

rere seg inn i videregående skole gjennom ordinær søknadsbehandling.
Ingen søkere uten rett vil bli tatt inn i egne kurs for fremmedspråklige elev
Dersom du søker grunnkurs, må du normalt ha norsk grunnskoleeksamen

som du ikke har slik eksamen, kan du melde deg opp som privatist til grunns
eksamen etter voksenopplæringsmodell våren 1994 og oppgi dette i søknade
ten for eksamensoppmelding er 15.02.94. Grunnskoleeksamen for fremmed
lige voksne omfatter fem fag, norsk som andrespråk, engelsk, matematikk, na
og samfunnsfag.

Se nærmere informasjon på side 138.

Særskilt søknadsbehandling:

• norskspråklige og fremmedspråklige søkere med rett som har behov for sæ
tilrettelagt opplæring. Se "Grunnskolen" i kapittel 7.

Søknadsfrist: 1 februar 1994

Individuell behandling for fremmedspråklige søkere:

Denne type søknadsbehandling vil fra skoleåret i994/95 kun bli benyttet for sø
med lovfestet rett (gruppe 1 og 2) og søkere som går inn under egen overga
stemmelse om individuell vurdering (se under).

Helt konkret vil individuell behandling bli benyttet for følgende grupper:
• søkere med rett til videregående opplæring som søker egne kurs for frem

språklige elever.
• søkere med rett som søker ordinær grunnkurs og ikke har norsk grunnsko
• søkere som går inn under overgangsbestemmelsene, det vil si:
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• søkere som går på innføringskurs i Oslo skoleåret 1993/94
• søkere i alderen 16-19 år som går på innføringskurs i andre fylker oq er r

trert i Oslo folkeregister per 01 02.94, eller flytter med/til foreldre i Oslo vå
1994.

Søknadsfrist: 1. februar 1994. Vedleggsskjema må fylles ut.

Mer om individuell søknadsbehandling

Resten av dette kapittelet gjelder bare individuell søknadsbehandling. Alle s
som ber om individuell behandling for fremmedspråklige søkere, må fylle ut va
søknadsskjema og krysse av punkt E på søknaden.

Alle søkere må føre opp 3 kurs.
I tillegg skal det fylles ut eget vedleggsskjema for fremmedspråklige sø

som ber om individuell behandling. Søkere i gruppe 1 og 2 må sende inn ved
skjema med vedlegq i 3 eksemplarer Søkere som omfattes av overgangsbest
sen om individuell vurdering sender inn i 2 eksemplarer.

Utfylling av vedleggsskjema – andre nødvendige vedlegg

Vedleggsskjema fylles ut i samarbeid med innsøende instans. Det må være la
sakkyndighetsuttalelser av nyere dato. Den sakkyndige uttalelsen kan være ut
fra klassestyrer, faglærere, rådgiver m fl.

Uttalelsen(e) må beskrive/dokumentere:
– hva som er grunnlaget for søknaden
– søkerens behov for opplæring i det/de kurs som søkes
– søkerens faglige og sosiale funksjonsevne
– søkerens forutsetninger og muligheter til å mestre det/de kurs vedkommen

søkt på, og begrunnelse for hvorfor primært valgt kurs er anbefalt av sak
dige

– vurdering av om søkeren eventuelt har forutsetninger for å mestre annet e
kurs hun/han har ført opp som sitt primære valg

– opplysninger om tidligere hjelpetiltak og behov for eventuelle hjelpetilta
videregående opplæring

– utviklingsmuligheter for søkeren i det prioriterte opplæringstilbud
– om det anses å kunne bli behov for opplæring utover 3 år etter lov om vi

gående opplæring § 8 fjerde ledd.

NB! Søkere som har behov for tilrettelegging utover det som ligger i selve op
ringsmodellen, skal ikke søke egne kun for fremmedspråkllge elever. Disse m
om særskilt inntak, se "Grunnskolen" i kapittel 7, side 119.

Dette gjelder fremmedspråklige elever som har betydelige sanse- oq moto
defekter, betydelige emosjonelle eller sosiale problemer, store sammensatte
sjonshemninger, eller andre betydelige funksjonshenninger. Det understrek
egne kurs for fremmedspråklige elever omtalt senere i dette kapittelet ikke er b
net på elever med spesialpedagogiske behov.

For at søknaden skal bli behandlet, må søkeren ha oppholdstillatelse i den
søknaden er under behandling.

Søkeren må også være bosatt i Oslo (registrert i Oslo folkeregister) per søk
fristens utløp 1. februar 1994.

Videre må søkeren ha fullført grunnleggende norskopplæring med maks
timetall (240/500 timer) i løpet av våren 1994 Dette gjelder ikke søkere fra n
grunnskole eller videregående skole.
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Bekreftede kopier av det som står nevnt under MÅ legges ved søknaden for a
den skal bli behandlet. Alle kopier må være bekreftet med stempel og signatu
får ikke søknadspapirene tilbake. Legg derfor bare ved kopier.
– Gyldig oppholdstillatelse – sider i pass med navn, bilde og siste oppholds

telse. (Gjelder ikke søkere fra grunnskole/videregående skole i Oslo). Tur
sum er ikke tilstrekkelig.

– Bostedsbevis fra Oslo folkeregister som viser botilhørighel i Oslo pr. 1. feb
1994. (Gjelder ikke søkere fra grunnskole/videregående skole i Oslo). F
melding er ikke tilstrekkelig.

– Bekreftelse på at 240/500 timers grunnleggende norskopplæring er, eller 
fullført i løpet av våren 1994. (Gjelder ikke søkere fra grunnskole/videregå
skole i Oslo).

– Vitnemål fra utdanning i Norge og hjemlandet.

Norskprøve

Søkere uten dokumenterte norskkunnskaper vil bli innkalt til en prøve i norsk i
ten av mai. Bare søkere med rett vil bli innkalt. Prøveresultalet brukes til å vu
hvilken type tilbud som passer best for den enkelte søker, sett i sammenhen
dokumentasjonen som følger søknaden.

Melding om resultatet av søknadsbehandlingen

Søkeren vil få skriftlig melding om resultatet av søknadsbehandlingen ca. 10
med svarfrist på 8 dager.

Søkere som er bortreist kan sende inn skriftlig forhåndssvar til inntakskon
v/fremmedspråkskonsulenten.

Henvendelser

Alle henvendelser angående individuell behandling for fremmedspråklige sø
skal rettes til inntakskontoret ved fremmedspråkskonsulenten mellom kl. 12.0
15.30.
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Sammendrag av rapporten «NIVÅBASERT NORSKOPP-
LÆRING – Tilrettele gging av og utgifter ved å gi frem-
medspråkli ge voksne norskopplæring til et fastsatt og 

målbart nivå»

Prosjektets mål, bakgrunn og avgrensning

De spørsmål som skal vurderes i prosjektet, tolkes med utgangspunkt i siste 
tiltak 23 i Handlingsplan for bedre bruk av innvandrernes kompetanse.

Selv om norskopplæring for fremmedspråklige voksne opp til nivå, har vær
opp i offentlige dokumenter og forhandlinger, blir oppgaven først konkretis
handlingsplanen. Samfunnsmessige endringer har gjort spørsmålet om nivå
norskopplæring stadig mer aktuelt. Fremmedspråklige har bl.a. langt hø
arbeidsledighet enn norske, og mangelfulle norskferdigheter ansees å være e
viktigste årsakene til dette.

Mange forhold kan trekkes inn i en utredning om nivåbasert norskopplæ
prosjektet konsentreres om den konkrete oppfølging av tiltaket, slik det er besk
i handlingsplanen. Dette innebærer at viktige sider ved opplæringen – som ha
betydning for at fremmedspråklige skal kunne delta i samfunnet på linje med n
– i liten grad er behandlet.

Voksenopplæring for fremmedspråklige i Norge, Sverige og Danmark

I Norge får fremmedspråklige voksne opplæring i norsk med samfunnskunn
innenfor fastsatte timerammer. Bevilgningen gis som øremerkede midler ove
0250 post 60 i statsbudsjettet. Kommunene har ansvar for å sette i gang un
ningen, og Statens utdanningskontorer utbetaler tilskudd etter faste satser fo
nomført undervisning. Målet for undervisningen er at den skal gi deltakerne g
lag for et samfunnsaktivt liv i Norge. Det finnes tester som kan nyttes for ulike 
i opplæringen – både tester som kursarrangører og lærere kan bruke etter be
sentrale tester som gir fremmedspråklige dokumentasjon på norskferdigheten

Lærerne tilsettes av kursarrangøren, som fastsetter kompetansekrav.
I Sverige er voksenopplæring for fremmedspråklige hjemlet i skoleloven, 

bl.a. fastsetter hvem som skal få og hvem som har ansvar for å gi undervisnin
den skal settes i gang, og hvor lenge deltakerne kan fortsette opplæringen.

Undervisningen avsluttes med en test eller bedømming av læreren, og 
kerne får dokumentert sine språkferdigheter.

Lærere som underviser i svensk for innvandrere (sfi), tilsettes av kommu
og de skal ha utdanning eller videreutdanning i svensk som andrespråk.

Personer i mottak får svenskundervisning som del av virksomhetstiltak, 
denne opplæringen er ikke regulert av reglene for SFI.

Midlene til undervisningen gis som blokk- og sjablontilskudd (rammeove
ringer).

I Danmark er undervisning for fremmedspråklige hjemlet i egen lov, og a
kommunene skal sørge for undervisning for de grupper som faller inn under l
og for å orientere om tilbudet og gi utdannings- og yrkesorientering. Omfang, 
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tementet.

Tilrettelegging av og innholdet i undervisningen avgjøres av amtskommun
men det er utgitt en veiledning over hvordan undervisningen kan organiser
hvilke mål som skal nås på de enkelte nivå i undervisningen.

Amtskommunen godkjenner lærerne, som må ha gjennomgått spesielle ku
å kunne tilsettes.

Amtene har samarbeidet om testing og testmateriell for ulike nivå i opplæ
gen, og det anbefales at deltakerne evalueres i løpet av opplæringsperioden.

Midler til undervisning gis som blokktilskudd (rammeoverføringer), og v
iverksetting av ny lov om undervisningen anslås det at utgiftene vil øke fordi a
kommunene tillegges nye oppgaver.

Norskopplæring opp til et nærmere fastsatt nivå

Nivåbasert norskundervisning for fremmedspråklige voksne er bl.a. et bidrag
nå nå målet om likestilling mellom fremmedspråklige og norske ved at fremm
språkliges muligheter for utdanning og arbeid og aktiv deltakelse i samfu
bedres.

De norskferdighetene som skal fastsettes og måles, er knyttet til de plan
måleinstrument som finnes til dette formålet; rammeplan for undervisning av f
medspråklige voksne, undersøkelser av resultater på Test i norsk på mellomn
EKVALA-undersøkelsen. Dette materiellet gir ikke det ønskede grunnlag for n
basert undervisning, men gir likevel en viss bakgrunn for vurdering av tilbude
hva som oppnås gjennom det. Både rammeplanen og testen bør utvikles vid
samfunnskunnskapens plass i undervisningen bør drøftes.

Selv om det er argumenter både for og mot å sette ett eller flere nivå for n
ferdighetene, har en kommet fram til at det bør settes ett nivå som på de no
digheter som trengs for at fremmedspråklige kan ha sies å være funksjonsdy
samfunnet. Fordi ikke alle vil nå nivået og dermed kan utelukkes fra videre m
heter, må det arbeides for at de negative konsekvensene reduseres mest mu

På bakgrunn av evalueringer av mellomnivåtesten og sammenlikninger
EKVALA-undersøkelsen foreslås det å sette nivået til 220 poeng på Test i nor
mellomnivå. Selv om dette er et minimumsnivå, bør det kunne gi grunnlag for 
deltakelse i en del opplæringstilbud og i arbeids- og samfunnsliv og for vider
egnelse av norsk språk. Fremmedspråkliges karriere etter gjennomført grunno
ring er ikke kartlagt. Det bør derfor undersøkes om det nivået som nås settes
svarer med de norskferdighetene som faktisk trengs for for å delta aktivt i opplæ
og arbeid.

Nivåbasert norskopplæring bør ikke bare tilbys dem som kommer etter or
gen er iverksatt, men omfatte alle som har oppholdstillatelse. Fremmedspråkli
motiveres til å starte opplæring så snart de kommer til landet, og det bør sette
grenser for hvor lenge en person skal få tilbud om gratis opplæring. Nivågrupp
inn for at opplæringen skal være påbegynt innen ett år etter at oppholdstillate
gitt, mens prosjektleder setter oppstartingsfristen til to år. De som ikke kan s
innen fristen, må søke dispensasjon. Deltakerne må forpliktes til deltakelse n
har meldt seg til tilbud, og de må gis informasjon om hvilke krav som stilles.

Nivågruppa mener at det bør settes visse grenser for hvor lenge en kan 
opplæring, men har ikke ønsket å sette noen fast grense. Avslutningstidspun
være fleksibelt. Kostnadsgruppa går inn for at fortsatt undervisingsdeltakelse g
avhengig av framgang i undervisningen. Prosjektleder foreslår at hvor lenge 
medspråklige kan delta i opplæring, bør knyttes til den tida den enkelte ha
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beskjed om at han/hun vil måtte regne med å bruke på å nå nivået. Søknad o
lengelse av undervisningen avgjøres av utdanningskontoret.

Test i norsk på mellomnivå blir naturlig avslutning på opplæringsløpet, og l
og deltaker avgjør i samarbeid når testen skal tas. KUF bør betale testen første
deretter bør kandidatene betale en egenandel.

Tilrettelegging av undervisningen

Fremmedspråklige må få tydelig informasjon om opplæringstilbudet, og hva
innebærer. For mange er det viktig med motivasjon og bearbeiding for å beg
på og følge norskkurs. I tillegg er det viktig å gi tilrettelagt og tilpasset undervis
– i mest mulig homogene grupper. Sammensetting av undervisningsgruppe
bygge på kartlegging av deltakernes bakgrunn, og gruppene må ofte justeres
av opplæringen.

Uklarheter mht alfabetiseringsundervisning er forsøkt avklart gjennom be
velse av deltakere med ulik bakgrunn. Der det er mulig, bør disse få undervis
forskjellige grupper. I kommuner med stort deltakergrunnlag kan det gis unde
ning i nivådifferensierte grupper, men i kommuner med få fremmedspråklige
en så godt som mulig søke å legge forholdene til rette for å unngå altfor stor
spredning i undervisningsgruppene.

Fylkeskommunene eller studieforbundene kan tillegges ansvaret for unde
ningen i norsk med samfunnskunnskap, men undervisningen kan neppe sen
res mer eller bli bedre av den grunn. Kommunene bør fortsatt ha ansvaret for u
visningen for fremmedspråklige voksne.

Inndeling av undervisningen i ulike trinn og fastsetting av delmål bør v
kommunenes/kursarrangørenes ansvar. Det bør legges til rette for at den teo
opplæring kan kombineres med praktiske tiltak og/eller bruk av språket i natu
situasjoner.

Det anbefales at det utarbeides prøver til bruk i alfabetiseringsundervisnin
slik at lærerne får bedre bakgrunn for å vurdere når en person er alfabetisert. 
kerne bør få prøver i løpet av opplæringen, som avsluttes med Test i norsk p
lomnivå. Denne bør oppfølges og videreutvikles, og det bør arbeides for at t
får en viss status. Det må vurderes om denne testen kan erstatte andre tester
brukes i institusjonene. Kravene til norskferdigheter varierer mer eller mindre t
dig for ulike opplæringstilbud og i arbeidslivet. Det er viktig at undervisningsm
dighetene samarbeider med mottakende instanser om og i så fall hvilke krav det skal
stilles til fremmedspråkliges norskferdigheter.

Kostnader knyttet til nivåbasert undervisning

Den nåværende tilskuddsordningen – øremerket tilskudd etter faste satser for 
visnings- og deltakertimer – imøtekommer ulike behov når det gjelder admini
ring og dekning av utgiftene.

En har ikke erfaringer mht hvor mange undervisningstimer fremmedspråk
gjennomsnitt vil trenge for å nå det fastsatte nivået. Siden timetallet må settes
teoretisk grunnlag, bør det i en periode undersøkes om antall timer er satt fo
eller for lavt. Evaluering av mellomnivåtesten og erfaringer fra Danmark og Sve
har gitt grunnlag for å foreslå gjennomsnittstimetall som kan gi grunnlag for be
ning av utgiftene. Gjennomsnittlig bør en regne 2800 timer å bli alfabetisert,
tillegg bør de som har fått alfabetiseringsundervisning få 700 timer, som er for
som gjennomsnittlig timeramme for opplæring i norsk med samfunnskunnska
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Deltakerne må ved kursstart får informasjon om hvor lang tid de må regne
å bruke for å nå nivået, og timetallet må kan hende justeres i løpet av opplær
Også lærere og kursarrangører må ha et bilde av den enkeltes opplæringsfo
med tanke på gruppesammensetting og undervisningsinnhold.

Siden antall fremmedspråklige i undervisningen endres raskt, og siden gr
størrelse og timeuttak i stor grad avhenger av deltakerantall og bosetting, h
valgt å beregne/anslå utgiftene på grunnlag av et gitt antall deltakere pr år, gjen
snittlig årlig uttak av undervisningstimer og en gitt gruppestørrelse. Hvor rask g
nomstrømming det vil bli, er vanskelig å anslå. Selv om en del vil gjennomfør
budet raskere enn i dag, må en totalt sett regne med flere deltakere i undervisn
først og fremst for de alfabetiseringsundervisningen vil ta lengre tid. De å
undervisningsutgiftene vil derfor måtte øke ved iverksetting av nivåbasert n
opplæring.

Dersom en bruker Beregningsutvalgets tall, vil utgiftene pr deltaker i gjenn
snitt bli kr 35.000, – og kr 140.000,- pr alfabetiseringsdeltaker. (Dagens utgift
deltaker ligger mellom kr 25.000,- og kr 37.500,-).

Økonomi eller lokale forhold kan gjøre det vanskelig å gi undervisning til 
når de ønsker og har behov for det. En kan velge å prioritere enkelte gruppe
grunnlag av inntekt, oppholdsstatus, alder m.v. En har kommet fram til at de
kommer etter at nivåbasert undervisning er satt i verk, bør prioriteres, mens 
får vente inntil økonomiske og/eller praktiske forhold gjør det mulig å starte
kurs.

Det forutsettes at deltakernes språkferdigheter skal måles med mellomniv
ten. Dette innebærer utgifter til administrasjon, faglig vedlikehold og utvikling, t
gjennomføring m.v. på et annet nivå enn i dag. I 1994 regner en at ca 2 000 
dater vil gå opp til testen. Med Test i norsk på mellomnivå som en naturlig av
ning på undervisningen, må en regne med at antallet vil øke betydelig. Hv
10.000 kandidater årlig går opp til testen, anslås det at utgiftene vil ligge på
mill.kr.

Den nåværende tilskuddsordningen gir ikke kommuner med få fremmeds
lige tilfredsstillende muligheter for å differense undervisningstilbudene. Det
derfor legges til rette for at kommuner med få fremmedspråklige bør få et eks
skudd som øker mulighetene for å gi undervisning i små grupper. De fores
kommuner som underviser færre enn 15 fremmedspråklige pr år, får et gru
skudd på kr 415,- pr undervisningstime.

Ved å gi nivåbasert norskopplæring må en forutsette at fremmedspråk
muligheter for utdanning og arbeid styrkes. Dette innebærer at selv om und
ningsutgiftene vil øke, vil behov for sosialbidrag og dagpenger synke. I tillegg
en regne med at fremmedspråkliges trivsel og samfunnsdeltakelse vil øke.
virkninger er vanskelig og – for enkelte områder umulig – å tallfeste, men d
grunn til å anta at det på sikt vil gi samfunnsøkonomiske gevinster.

Konklusjon

Alle fremmedspråklige voksne som har oppholdstillatelse i Norge, bør få norsk
læring opp til et nivå som tilsvarer 220 poeng på Test i norsk på mellomnivå. U
tene anslås på grunnlag av årlig deltakertall, gruppestørrelse og gjennoms
timeuttak pr deltaker i løpet av året. Det administrative og faglige apparatet 
Test i norsk på mellomnivå må styrkes for å kunne ivareta de nødvendige fun
ner som kreves når alle fremmedspråklige forutsettes å ta testen for å få dok
tert at nivået er nådd.
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Ansvar og retningslinjer for undervisningen bør i hovedsak følge nåvær
ordninger. Kommunene, kursarrangørene og deltakerne bør få bedre og mer e
informasjon om hvilket ansvar og hvilke plikter som gjelder mht norskopplærin
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