
IKVO - Intersseorganisasjon for kommunal voksenopplæring representerer mange 

voksenopplæringssentre i hele landet som tilbyr grunnskole for voksne. Det store flertallet voksne 

som mottar grunnskoleopplæring på disse kommunale VO-sentrene er minoritetsspråklige. Vår 

høringsuttalelse konsentrer seg om denne målgruppen. Mange av disse deltakerne har kort botid i 

Norge: mindre enn 6 år. En stadig økende andel av disse deltakerne har lite eller ingen skolegang fra 

hjemland. De fleste er allikevel forholdvis unge og skal ha en lang botid og et forhåpentligvis et langt 

arbeidsliv i Norge. For disse deltakerne er en grunnskoleeksamen selve sertifikatet til videregående 

opplæring og en fagkompetanse som vil gjøre det mulig å skaffe egen inntekt på sikt. For IKVO er det 

maktpåliggende å etterspørre samme tankegang for grunnskoleopplæring for denne målgruppen 

som den tankegangen som ligger til grunn for Utdanningsdirektoratets forslag om innføring av 

læreplan for elever i videregående med kort botid i Norge. IKVO ønsker altså en egen læreplan i 

norsk for elever i grunnskolen med kort botid i Norge. Vi mener at det er av stor viktighet at det 

erkjennes at akkurat denne målgruppen har store utfordringer i opplæringssituasjonen fordi de på 

kort tid både må tilegne seg norsk og et betydelig omfang allmennkunnskap. Etter vårt syn gjelder 

dette både minoritetsspråklige ungdommer som kommer sent i skoleløpet på ungdomsskolen og 

minoritetsspråklige voksne som får opplæring i norsk med samfunnskunnskap i voksenopplæringen 

og som opplever at de har mangelfull skolegang fra hjemland og ønsker grunnskoleopplæring i 

Norge. Det er etter vårt syn derfor viktig at disse deltakerne har en læreplan som er likeverdig med 

Læreplan i Norsk, men som har et tydeligere språklæringsperspektiv og som fremhever at det er 

viktig å se norsk språk og kultur i lys av egen erfaringsbakgrunn og kunnskap om eget morsmål. Det 

er ikke realistisk å forvente førstespråkskompetanse for denne målgruppen, noe vi mener er et helt 

nødvendig grunnlag for å kunne følge ordinær Læreplan i norsk og ta eksamen etter 

kompetansekravene i denne. Det er et viktig virkemiddel i et integreringsperspektiv at alle som 

ønsker og har rett til det, kan tilegne seg grunnskolekompetanse som et nødvendig grunnlag for 

videreående og høyere utdanning og økonomisk uavhengighet. Om vi ikke erkjenner dette, kan vi 

være med på å skape uheldige økonomiske og sosiale skiller i mer enn en generasjon. Det er godt 

dokumentert at det er større sannsynlighet for at barn av foreldre med utdanning og arbeid selv 

skaffer seg utdanning og arbeid. Voksne mennesker uten grunnskole i Norge i dag har få muligheter 

for fast arbeid og trygg inntekt. IKVO ber derfor Utdanningsdirektoratet se på muligheten for å 

utarbeide en egen læreplan i norsk for både ungdommer og voksne med kort botid i Norge. 


