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Innledning
11. desember 2015 var dette et av hovedoppslagene i Aftenposten, en av 
Norges ledende aviser: «Norsk skoler sliter med integrering. Nå skal over 
6 000 asylbarn inn i norske klasserom» (Øberg 2015). Bakgrunnen for 
artikkelen var den økende tilstrømningen av asylsøkere til landet den-
ne høsten. Tall fra innvandringsmyndighetene viste at det var kommet 
6 676 barn i skolepliktig alder i løpet av året, og disse barna har lovfestet 
rett til opplæring fra første dag dersom de ventes å oppholde seg mer 
enn tre måneder i landet, uavhengig av om det er sannsynlig at de vil 
få permanent opphold eller ikke.

Det har til alle tider kommet folk utenfra til Norge og bosatt seg i landet 
enten midlertidig eller permanent, og så lenge vi har hatt organisert un-
dervisning, hvilket vil si fra 1739, har innvandrede barn og unge begynt 
på skolen. Lenge dreide det seg imidlertid om som så få personer at de 
har etterlatt seg beskjedne spor i statistikken og i litteraturen.

Skolegangen kan by på store utfordringer for elever som ikke har gode 
ferdigheter i undervisningsspråket (Østberg et al. 2010; OECD 2010), og 
dette gjelder i særlig grad når det er tale om barn og unge som kommer 
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til et nytt land sent i skoleløpet, og som har lite eller ingen skolebakgrunn 
fra hjemlandet (Thorshaug & Svendsen 2014:7). Det siste er tilfellet for 
et raskt økende antall elever i den norske skolen, og i denne artikkelen 
vil vi bl.a. belyse opplæringssituasjonen for disse elevene.

Det er særlig denne gruppen av elever som betegnes som «nyan-
komne», og dette er et relativt nytt begrep i norske styringsdokumenter. 
Tradisjonelt har det vært vanlig med termer som «minoritetsspråklig» og 
«fra språklige minoriteter» (se f.eks. Opplæringslova 1998). Det samme 
ser vi når det gjelder forskning, der det først og fremst har vært forsket 
på «minoritetsspråklige» barn og unge generelt og mindre på «nyan-
komne» spesielt (Bakken 2007; Hilt & Bøyum 2015; Hyltenstam et al 
1996; Thorshaug & Svendsen 2014). I likhet med slike benevnelser kan 
«nyankomne» oppfattes som en problematiserende perspektivering av 
elevene det er tale om. I et forsøk på å motvirke dette har tyske utdannings-
forskere gitt en nettopp utkommet artikkelsamling om nylig innvandrete 
elever undertittelen: «eine Gruppe mit besonderen Potentialen», altså en 
gruppe med spesielle muligheter (Benholz et al. 2016). I en proposisjon 
til Stortinget peker Kunnskapsdepartement (Prop. 84 L (2011–2012) 
2012) på at betegnelsen «nyankommen» innebærer en tidsavgrensning, 
men departementet vil likevel ikke angi konkret hvilken avgrensning 
det dreier seg om. Begrunnelsen er at kommunene og fylkeskommunene 
selv bør vurdere om en elev har så kort botid i Norge at han eller hun 
har behov for et innføringstilbud, innenfor lovens rammer. Juridisk er 
det altså tale om at elever får særlige rettigheter knyttet til oppholdstid 
i landet. Som vi vil komme nærmere inn på nedenfor, er likevel ikke 
alle nyankomne barn og unge omfattet av disse rettighetene. Barn under 
skolealder faller ikke under barnehageloven. Fra et faglig ståsted er det 
ellers viktig å understreke at elevene det er tale om, ikke utelukkende 
har det til felles at de er relativt nylig ankommet til Norge. Behovet for 
tilpasset opplæring og språklig tilrettelegging henger sammen med at 
mange har en bakgrunn knyttet til språk, kultur, tidligere skolegang, 
traumatiske opplevelser under flukt, usikre framtidsutsikter og så videre 
som kan gjøre møtet med norsk skole ekstra utfordrende. Samtidig vil vi 
som de tyske forskerne vi nevnte ovenfor, advare mot å overse at elevene 
det her dreier seg om, kan ha mye å tilføre skolen, bl.a. i form av andre 
språklige og kulturelle ressurser, andre livserfaringer, annen motivasjon 
og annen arbeidsinnsats.
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I det følgende vil vi først gi et riss av nyere norsk innvandringshistorie 
og en oversikt over barn og unge med innvandringsbakgrunn i norsk 
skole og barnehage i dag, med fokus på nylig ankomne. Deretter vil vi 
beskrive organiseringen av mottakelsen og undervisningstilbudet for 
ulike aldersgrupper generelt med utgangspunkt i rettigheter. Her vil vi 
støtte oss til de rapporter og studier som så langt finnes på dette feltet 
i Norge. Som det vil framgå, dreier det seg ikke om mange arbeider, 
så det er et stort udekket forskningsbehov. Underveis vil vi peke flere 
konkrete temaer som forskningen bør belyse.

Nyere innvandring til Norge
Det var først med den økonomiske oppgangen på 1960-tallet at Norge 
ble et land med netto innvandring. Industri og annet næringsliv hadde 
behov for mer arbeidskraft enn det som var tilgjengelig innenlands, og 
ønsket utenlandske arbeidere velkommen. Det var framfor alt menn fra 
Pakistan, Tyrkia og Marokko som kom (Tjelmeland & Brochmann 2003). 
Etter hvert fulgte familiene etter, og skolene mottok såkalte «fremmed-
arbeiderbarn». I skoleåret 1972–73 ble den første spesielt tilrettelagte 
undervisningen for disse elevene igangsatt i Oslo (Sætersdal 1978). Da 
Statistisk sentralbyrå i 1977 for første gang foretok en landsdekkende 
registering av «fremmedspråklige elever» i grunnskolen, var det totale 
antallet ca. 2 850 (Statistisk sentralbyrå 1978). Definisjonen som ble 
lagt til grunn, var «innvandrerelever som pga. sin fremmedspråklige 
bakgrunn får støtteundervisning/morsmålsundervising» (Statistisk sen-
tralbyrå 1978:11). Urduspråklige elever var den desidert største gruppen 
med 789 elever, deretter kom elever med engelsk som morsmål, som 
talte 593 elever.

Stortinget vedtok i 1975 enstemmig en såkalt «innvandringsstopp», 
som innebar at personer med annet statsborgerskap ikke lenger kunne 
få arbeidstillatelse i landet. Det ble imidlertid gitt flere dispensasjoner, 
særlig til personer med etterspurte kvalifikasjoner, og mange kom 
gjennom ordningen for familiegjenforening. Sammen med en strøm av 
flyktninger og asylsøkere i de følgende tiår førte dette til en jevn økning 
i innvandrerbefolkningen.

Etter at Norge ble med i EØS-området i 1994, har det vært en betydelig 
innvandring til landet, først og fremst fra områder som ble særlig hardt 
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rammet av finanskrisen fra 2007. Dessuten har det kommet et relativt 
stort antall flyktninger og asylsøkere fra områder med krig og konflikt, 
bl.a. Eritrea, Somalia og Irak. I løpet av de siste ti årene er antall inn-
vandrere og barn av innvandrere mer enn fordoblet. Per 1. januar 2015 
hadde 15,6 % av den totale befolkning på ca. 5,2 millioner enten selv 
innvandret (12,9 %) eller var født i Norge av innvandrerforeldre (2,6 %) 
(Statistisk sentralbyrå 2015). Nær 10 % hadde utenlandsk statsborger-
skap. Den største gruppen når det gjelder landbakgrunn, kom fra Polen 
(nesten 100 000, 12,5 % av innvandrerbefolkningen), den ble fulgt av de 
svenske og litauiske gruppene, som var nesten like i størrelse (39 000). 
Personer med bakgrunn i Somalia (37 500), Pakistan (35 000) og Irak 
(30 000) utgjorde de viktige gruppene med ikke-europeisk bakgrunn. 
Alt i alt er det anslått at opptil 300 forskjellige innvandrerspråk snakkes, 
de fleste av dem har riktignok et lite antall brukere (Wilhelmsen et al. 
2013). Det er personer med innvandrerbakgrunn i alle norske kommu-
ner, men det er stor variasjon i andelen som de utgjør av befolkningen, 
Oslo med 32 % ligger på toppen. Den gjennomsnittlige prosentandelen 
er 14,3 %, og standardavviket er så høyt som 10,4.

Som nevnt i innledningen har det i løpet av det siste året kommet stadig 
flere asylsøkere til Norge. Bakgrunnen er først og fremst krigshandlingene 
i Syria, men også uroligheter i Afghanistan og Eritrea har medvirket. 
Regjeringen regnet i november 2015 med at det innen utgangen av året 
ville være 30 000–40 000 som hadde bedt om asyl i landet (Regeringen 
s.a.) Det endelige tallet ble 31 145 (Utlendingsdirektoratet [2016]). I 2014 
var det tilsvarende tallet 11 480 (Utlendingsdirektoratet [2015]). Det er 
satt i gang forskjellige tiltak for å møte den nye situasjonen, bl.a. er det 
bevilget 282 millioner ekstra til skolegang for barn og unge som søker 
opphold i Norge, først og fremst for å finansiere grunnskoleopplæring 
og videregående opplæring i asylmottak og omsorgssentre.

Barn og unge med innvandringsbakgrunn i barnehage og skole
I det norsk utdanningssystemet ansees ca. 12 % av barna i barnehagen 
å være minoritetsspråklige ved de har som et morsmål som er forskjellig 
fra norsk og samisk. For skoleverket, som består av grunnskole (klasse-
trinn 1 til 10, alder fra 6 til 16) og videregående (klassetrinn 11 til 13), 
finnes det ingen offentlig tilgjengelig statistikk som direkte opplyser om 
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hvor mange elever som er minoritetsspråklige eller har innvandrerbak-
grunn. På landsbasis registreres bare de elevene med et annet morsmål 
enn norsk eller samisk som har fått vedtak om spesiell språkopplæring 
pga. av utilstrekkelige norskferdigheter. Oslo følger imidlertid en annen 
praksis; på nettstedet minOsloskole.no er det statistikk som viser at 
40 % av elevene i grunnskolen er minoritetsspråklige (Oslo kommune 
Utdanningsetaten s.a.).

For landet som helhet har Utdanningsdirektoratet beregnet andelen 
minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående skole med 
utgangspunkt bl.a. i befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå 
(Utdanningsdirektoratet 2014). Ifølge denne var det per 1. januar 2014 
83 820 barn med innvandrerbakgrunn i aldersgruppen 6–15 år i Norge, 
51 % av disse var selv født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og 
hadde fire utenlandsfødte besteforeldre, mens 49 % var norskfødte med 
innvandrerforeldre. Per 1. oktober 2013 var det 615 327 elever i den 
norske grunnskolen. Norge har ikke skoleplikt, men opplæringsplikt; 
praktisk talt alle barn og unge går likevel på skole, og på dette grunnla-
get kan man slutte seg til at ca. 13,6 % av grunnskoleelevene enten selv 
har innvandret eller er barn av innvandrere, det vil si ca. 84 000 elever. 
I underkant av 45 000 av disse, eller 53 %, fikk undervisning i særskilt 
norsk etter § 2.8 i opplæringsloven. Av disse igjen mottok ca. 17 000 
opplæring i morsmålet, tospråklig fagopplæring eller «annen tilrettelagt 
opplæring». I de aller fleste tilfellene var det fagopplæring på norsk 
og morsmålet det var tale om; bare i overkant av 5 000 elever mottok 
morsmålsopplæring, enten i kombinasjon med tospråklig fagopplæring 
eller alene (Utdanningsdirektoratet 2014).

I den videregående skolen gikk det i 2013 ca. 200 000 elever, og det 
anslås at 14 % av disse hadde innvandrerbakgrunn – 10 % hadde selv 
innvandret, 4 % var barn av innvandrere. Av de ca. 28 000 elevene det 
er tale om, var bare 600 registrert i tilbud som var spesielt tilrettelagt 
for innvandrere, bl.a. en ordning der elevene kunne bruke to år på 
å fullføre det første av de tre årstrinnene (Utdanningsdirektoratet 2014). 
I tillegg kom 946 elever som deltok i innføringstilbud til videregående, 
et såkalt 0. år.

Statistikkene vi hittil har referert, forteller ikke noe om nyankomne 
elever. Verken Statistisk sentralbyrå eller Utlendingsdirektoratet har tall 
som direkte viser når elevene som selv har innvandret, kom til Norge, og 



N o rdand  2  201618

Joke  Dew i lde  og  L a r s  A nder s  Ku lb rands t ad

hvor gamle de var da de kom til landet. Det finnes imidlertid kilder med 
opplysninger som kan bidra til å tegne et bilde av situasjonen. I norske 
asylmottak bodde det i 2014 til sammen 14 387 personer, 1 213 av disse 
var mellom 0 og 5 år, 583 mellom 6 og 10 år, 947 mellom 11 og 17 år. De 
største gruppene av barn og ungdom kom fra Afghanistan (402), Eritrea 
(363) og Somalia (274) (Utlendingsdirektoratet s.a.). I november 2015 var 
det registrert 31 630 beboere i asylmottak, 2 557 var barn i alderen 0 til 
5 år, 1 528 i alderen 6 til 10 år og 5 164 i alderen 11 til 17 år. Den største 
barne- og ungdomsgruppen var stadig de som kom fra Afghanistan, og 
den var betydelige større enn året før (3 443), deretter fulgte 2 413 fra 
Syria, 816 fra Irak og 657 fra Eritrea (Utlendingsdirektoratet 2015a).

I 2014 fikk i alt 11 078 personer innvilget oppholdstillatelse i Norge 
under bestemmelser om familiegjenforening; av disse var 4 638 barn 
som hadde én eller to foreldre som allerede var bosatt i Norge. Statis-
tikken forteller ikke hvor gamle barna var. De fleste kom fra Somalia 
(1 157), India (419), Filippinene (340) og Eritrea (283) (Utlendingsdirek-
toratet 2015c). Totalt 50 403 EU-borgere registrerte seg som innflyttet 
til Norge, og av disse var 11 160 oppført som familiemedlemmer, en 
stor andel av de sistnevnte var antakeligvis barn. De fleste var polske 
statsborgere (4 268), mens den nest største gruppen kom fra Litauen 
(1 767). Også relativt mange var bulgarske (402) eller latviske (328) 
statsborgere (Utlendingsdirektoratet 2015b). En studie av utvandring 
fra Norge i perioden 1971–2011 (Pettersen 2013) viser at innvandreres 
tilbøyelighet til å forlate landet er beskjeden, særlig blant personer fra 
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa utenfor EU, og 
blant flyktninger og familiegjenforente. I Norge som i andre land er det 
riktignok vanlig at et flertall blant de som har innvandret, uttrykker en 
intensjon om å returnere til hjemlandet, men i de fleste tilfeller blir de 
værende (Carling et al. 2015). En undersøkelse av ordningen med støtte 
til flyktninger og familiene deres som har fått opphold i Norge, men som 
likevel på permanent basis vil returnere til landet de kom fra, viser at 
det i perioden 2002–2013 bare var ca. 50 personer i gjennomsnitt per 
år som benyttet seg av tilbudet (Brekke 2014).

Data hentet fra ulike statistiske kilder antyder altså at barn og unge 
som er kommet til Norge de siste par årene, i hovedsak har bakgrunn 
fra følgende land: Afghanistan, Eritrea, Polen, Syria og Somalia. Dersom 
mønstret som er avdekket i studier av innvandreres tilbøyelighet til å flytte 
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fra landet, holder seg, vil de nevnte gruppene sette sitt preg på nyan-
komne elever i norsk skole i årene framover. Samtidig er dette avhengig 
både av begivenheter ute i verden og av norsk innvandringspolitikk.

Nyankomne barn og unges rett til opplæring,  
organisering av mottakelse og andrespråksopplæring

Det finnes store forskjeller når det gjelder rettigheter til opplæring for 
nyankomne barn og unge. Avgjørende faktorer er knyttet til alder og 
rettslig status i landet. Det er bl.a. utviklet ordninger for barn av asyl-
søkere og enslige mindreårige asylsøkere som på noen områder skiller 
seg fra rettighetene til nyankomne barn og unge med lovlig opphold 
(Østberg et al. 2010:309–326). Tabell 1 nedenfor viser en oversikt over 
rettighetene (og pliktene) til de forskjellige aldersgruppene.

Tabell 1. Oversikt over nyankomne barns rett til opplæring

Status Rettigheter/plikter Lov

>6 år Opphold og bosatt Rett til barnehageplass Barnehageloven

2–6 år Asylsøker Ingen rett til barnehageplass, rett til 3 timer aktivitet 
mandag til fredag i barnebase eller barnehage

Ikke under barnehageloven

>2 år Asylsøker Ingen rett til barnehageplass, ingen rett til aktivitet Ikke under barnehageloven

6–15 år Opphold og bosatt Rett og plikt til grunnskoleplass
Rett til ekstra opplæringsår

Opplæringsloven § 2-1
Ot.prp. nr. 46

Asylsøker Rett og plikt til grunnskoleplass hvis antatt opphold 
mer enn 3 måneder, rett til ekstra opplæringsår

Opplæringsloven § 2-1
Ot.prp. nr. 46

16–18 år Opphold og bosatt, 
grunnskole

Rett til videregående opplæring, rett til inntil to 
ekstra opplæringsår*

Opplæringsloven § 3-1

Opphold og bosatt, 
ikke grunnskole

Rett til grunnskoleopplæring for voksne og unge over 
16 år

Opplæringsloven § 4A-1, 
§ 4A-8

Asylsøker, 
grunnskole

Rett til videregående opplæring hvis antatt 
opphold mer enn 3 måneder, rett til inntil to ekstra 
opplæringsår*

Opplæringsloven § 3-1

Asylsøker, ikke 
grunnskole

Rett til grunnskoleopplæring for voksne og unge over 
16 år hvis antatt opphold mer enn 3 måneder

Opplæringsloven § 4A-1, 
§ 4A-8

* gjelder ikke elever som går i et innføringstilbud

Som tabell 1 viser, har barn og unge med opphold flere rettigheter til 
opplæring enn tilsvarende gruppe som søker asyl. Barn under to år har 
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færrest rettigheter. I det følgende vil vi gjøre rede for disse rettighetene 
i større detalj, for tilbudene, for hva vi vet om hvordan disse fungerer 
i praksis, og hvor det trengs mer kunnskap.

Nyankomne barn under skolepliktig alder
Nyankomne barn under skolepliktig alder som har fått opphold, og som 
har blitt bosatt i en kommune, har rett til barnehageplass. Staten gir et 
øremerket tilskudd til kommuner og private barnehageeiere slik at de skal 
kunne gi disse barna et godt barnehagetilbud når familien skal etablere 
seg i bosettingskommunen etter opphold i mottak. Barn av nyankomne 
flyktninger anses kun som nyankomne i den første bosettingskommunen 
etter mottaksperioden, og det innebærer altså at barna mister rettigheter 
som nyankomne dersom familien flytter til en annen kommune. Til-
skuddsordningen omfatter også barn av personer som har fått opphold 
på humanitært grunnlag. Tilskuddet tilsvarer 15 timer barnehageplass 
i uka i 8 måneder. Hovedregelen er at barnehagen ansetter en tospråklig 
assistent, men fylkesmannen kan gi dispensasjon dersom dette ikke er 
mulig å innfri. Fylkesmannen kan utvide tilskuddsperioden dersom 
barnehagen tar opp flyktningbarn på permanent basis. Tilskuddet kan 
imidlertid ikke vare ut over ett år for samme gruppe flyktningbarn og 
utløses først ved minst tre flyktningbarn. Hvis barnehagen har færre 
enn tre flyktningbarn, gjelder reglene for ordinært tilskudd til tiltak for 
å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehagealder. 
Barnehagetilbudet kan organiseres som et tilbud kun for flyktningbarn 
eller som et tilbud der flyktningbarn går i en vanlig barnehage. Tilskuddet 
kan også brukes til å utvikle språkstimulerende tiltak for nyankomne 
barn som ikke går i barnehage, gjennom f.eks. å etablere familiesentre 
(Kunnskapsdepartementet 2011:24–25). Så langt oss bekjent, foreligger 
det ingen forskning om hvor mange av disse nyankomne barna som går 
i egne tilbud, og hvor mange som deltar i ordinære barnehagetilbud. 
Østberg-utvalget stilte spørsmål til NAFO (Nasjonalt senter for flerkul-
turell opplæring) om hva de mente var det beste for disse barna, altså 
om det var et behov for egne tilbud, eller om de tjente på å gå i ordinæ-
re barnehager. I sitt svar understrekte NAFO betydningen av at disse 
barna møter et kompetent personale, og at det derfor var viktig å være 
åpen for lokale alternativer (Østberg et al. 2010:117). Vi mangler også 
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kunnskap om opplæringstilbudet til barn fra nyankomne familier som 
bosetter seg i en annen kommune, og dermed ikke lenger faller inn 
under tilskuddsordningen for nyankomne.

Barn av asylsøkere har ikke rett til barnehageplass etter barnehagelo-
ven, fordi de ikke er bosatt i en kommune (Barnehageloven 2013:§ 12a). 
Hvis disse barna er mellom to og seks år gamle, har de likevel rett til et 
tilrettelagt tilbud på minimum tre timer per dag fra mandag til fredag. 
Tilbudet kan enten gis i en egen barnebase ved mottaket, eller gjennom 
kjøp av barnehageplass eller lignende (Justis- og beredskapsdepartementet 
2006:17). Barnebaser er ikke underlagt barnehageloven, og det finnes 
ingen retningslinjer for disse basene annet enn at mottaket skal ansette 
en person med minst toårig barnefaglig kompetanse med barnebaser 
som ett av sine ansvarsområder (Justis- og beredskapsdepartementet 
2006:11). I forskningsprosjektet «Små barns hverdager i asylmottak» 
gjennomført av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring) oppsummerer Marie Louise Seeberg (2007:40) det 
pedagogiske tilbudet og barnas hverdag på følgende måte: «[m]anglende 
plass til lek, manglende pedagogiske tilbud, avbrudd og uforutsigbarhet, 
dårlige boforhold og fattigdom» (se også Bagge et al. 2006; Seeberg et 
al. 2006, 2009). Hun mener at barnehagen i en norsk kontekst er en 
viktig barndomsarena, men at asylbarna ikke får tilgang til denne pga. 
innvandringspolitiske hensyn.

I stortingsmeldingen En helhetlig integreringspolitikk (Meld. St. 6 
[2012–2013] 2012:48) blir barnehagen beskrevet som «en viktig barn-
domsarena og det første trinnet i utdanningssystemet. Den skal ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, samtidig som den skal fremme læring 
og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Når asylsøkende barn 
under to år og store deler av de mellom to og seks år ikke får tilgang til 
denne arenaen, kan det se ut som at asylpolitiske hensyn er viktigere 
enn barnas behov, slik også Seeberg påpekte. I den samme stortings-
meldingen står det også at «[b]arn og unge som bor i asylmottak har 
begrensede muligheter til aktivitet og lek», og at de vil kunne preges 
av usikkerheten foreldrene deres lever under (Meld. St. 6 [2012–2013] 
2012:58). Det norske Barneombudet så vel som den internasjonale  
rettighetsorganisasjonen Redd Barna hevder at norsk politikk kan være 
i strid med FNs barnekonvensjon, som forplikter oss til å gi barn som 
trenger det, beskyttelse (Barneombudet 2013, Redd Barna 2013). Med 
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«barn» forstås alle som er under 18 år. Redd Barna har videre kritisert 
stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 [2011–2012] 2013:4) for 
å være «laget helt uten medvirkning fra de som vet aller best hvordan 
det er å være barn som søker asyl». I 2013 leverte de derfor rapporten 
En alvorlig stor melding til Stortinget etter å ha intervjuet 132 asylbarn 
fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord (Redd Barna 2013). Vi etterlyser 
mer forskning som setter søkelys på opplæringsmuligheter for asylbarn 
under skolepliktig alder, innenfor dagens regelverk og i samarbeid med 
aktørene som har ansvar for denne gruppen.

Nyankomne barn og unge i grunnskolealder
Som det framgår av tabell 1, har alle nyankomne barn i grunnskolealder 
rett og plikt til grunnskoleopplæring (Opplæringslova 1998:§ 2-1). Loven 
skiller med andre ord ikke mellom nyankomne som har fått opphold 
og bosetting, og nyankomne som er asylsøkere, foruten at det for den 
sistnevnte gruppen må være sannsynlig at de vil oppholde seg i Norge 
i mer enn tre måneder (Ot.prp. nr. 46 [1997–1998] 1998). Som alle 
elever i norsk grunnskole, har også disse elevene rett til å få opplæring 
tilpasset sine behov (Opplæringslova 1998:§ 1-3). De har rett til å gå på 
nærskolen, med mindre de velger å takke ja til et innføringstilbud som er 
lagt til en annen skole (§ 8-1). Kommunen kan innvilge elever et ekstra 
opplæringsår etter samtykke fra elevenes foresatte.

Opplæringsloven gir ikke rett til noen form for spesialbehandling for 
elever bare fordi de kommer fra en språklig minoritet, dvs. at de ikke 
har norsk eller samisk som morsmål. For å være kvalifisert for særskilt 
norskopplæring må det ved en egen kartlegging gjøres sannsynlig at eleven 
ikke har god nok norskferdigheter til å følge vanlig undervisning i skolen. 
Om nødvendig har han eller hun også rett til morsmålsopplæring og/
eller tospråklig fagopplæring. Denne retten er nedfelt i opplæringslovens 
§ 2.8 for grunnskolen og § 3.12 for den videregående skolen.

Ifølge loven gjelder retten inntil eleven har «tilstrekkeleg dugleik 
i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen» (Opplæringslova 
1998); det er altså ingen tidsbegrensning. Som vi ser, står det «den vanlege 
opplæringa i skolen» og ikke «den vanlege opplæringa i norsk». Dette kan 
tolkes som at lovgiverne har forstått at mangelfulle ferdigheter i skolens 
undervisningsspråk ikke bare gjør det vanskelig å få utbytte av under-
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visningen i norsk, men også i andre fag. Samtidig tyder lovteksten på at 
man har ment at det særlig er i norskfaget at eleven får problemer, for det 
er først og fremst rett til spesiell opplæring i norsk som gis. Og faktisk 
er det slik at de fleste elevene som får særskilt norskopplæring, følger 
ordinær undervisning i de øvrige fagene. Det kan likevel argumenteres 
for at fag som samfunnsfag og naturfag er minst like språklig krevende 
som norskfaget (Roe 2013; Rambøll Management 2016), og at retten til 
en språklig særskilt tilrettelagt opplæring også burde gjelde disse fage-
ne. Prinsippet om at alle lærere må være norsklærere (Utdannings- og 
forskningsdepartementet 2003), har for så vidt slått igjennom i norsk 
skole i og med at det å kunne lese, skrive og bruke språket muntlig i læ-
replanverket Kunnskapsløftet beskrives som grunnleggende ferdigheter 
og omtales i læreplanene for alle fag (Kunnskapsdepartementet 2006; 
Utdanningsdirektoratet 2012). Dette er likevel allmenne bestemmelser, 
så en lovtekst som gjelder behov hos en spesiell elevgruppe, burde ek-
splisitt ha reflektert at elever med begrensede norskferdigheter vil trenge 
særskilt språklig tilrettelegging av undervisningen ikke bare i norsk.

Tidligere fulgte elever med behov for særskilt norskopplæring en egen 
læreplan i faget Norsk som andrespråk og kunne få sluttvurdering med 
karakter, men denne planen ble avviklet i 2006. I dag kan kommunene 
velge mellom å tilby tre alternativer, enten opplæring etter læreplanen 
i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, opplæring med tilpasning 
av læreplanen for det ordinære norskfaget eller en lokalt tilpasset læreplan 
med utgangspunkt i nasjonale læreplaner. Læreplanen i grunnleggende 
norsk er en aldersuavhengig plan inndelt i tre kompetansenivåer, og 
elevene skal overføres til vanlig norskundervisning når de ansees å ha 
nådd nivå tre. Det er ingen sluttvurdering i dette faget, og det gis ikke 
karakterer. De fleste kommunene bruker denne planen, men de fleste 
minoritetselevene får opplæring etter den ordinære norskplanen med 
tilpasningen, siden Oslo, der majoriteten av elevene finnes, har valgt bare 
å benytte dette alternativet (jf. Utdanningsdirektoratet [2016]).

I tillegg til særskilt norskopplæring kan elever som ikke har til-
strekkelige ferdigheter i norsk ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig 
fagopplæring eller begge deler (Opplæringslova 1998:§ 2.8). Hvis det 
mangler kompetent personale ved skolen, kan opplæringen legges til 
en annen skole, eller hvis det heller ikke er mulig, skal kommunen gi 
annen form for tilpasset opplæring så langt det er mulig. Fram til 1997 
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hadde alle grunnskoleelever med foreldre som hadde et annet morsmål 
enn norsk eller samisk, rett til morsmålsopplæring. I dag er læreplanen 
Morsmål for språklige minoriteter en overgangsplan, dvs. at eleven bare 
skal få opplæring i morsmålet inntil han eller hun har tilfredsstillende 
kompetanse i norsk, og det gis ikke karakterer i faget. Tall fra Grunn-
skolens informasjonssystem (GSI) viser at det siden 2010–2011 har vært 
en nedgang med 30 prosent i andel elever som mottar morsmålsopplæ-
ring eller tospråklig fagopplæring. Det er grunn til å anta at dette ikke 
skyldes redusert pedagogisk behov, men blant annet henger sammen 
med mangel på morsmålslærere (Rambøll Management 2016). Selv om 
det stadig er viktig å rekruttere tospråklige lærere, er det også behov for 
mer kunnskap om måter å inkludere nyankomnes flerspråklige ressurser 
i den ordinære undervisningen (se f.eks. Danbolt & Hugo 2012; Dewilde 
u.u.-a, u.u.-b; Laursen 2013; Laursen & Mogensen 2016; Nergård 2013).

Skoleeier har lovfestet rett til å organisere opplæringen for nyankomne 
elever i egne grupper, klasser eller skoler, i tillegg til at de har mulighet 
til å avvike fra fag- og timefordelingen og læreplaner for elever som deltar 
i et innføringstilbud (Endringer i opplæringslovene 2012). Elever og deres 
foresatte kan imidlertid velge å takke nei til et innføringstilbud og si ja 
til et ordinært opplæringstilbud. I slike tilfeller har elever rett til sær-
skilt språkopplæring dersom de ikke har tilstrekkelige norskferdigheter 
til å følge den ordinære opplæringen (Opplæringslova 1998:§§ 2-8 og 
3-12). Vi har ingen detaljert oversikt over hvor vanlig det er å velge bort 
et innføringstilbud, men i Rambøll Managements evaluering av særskilt 
språkopplæring og innføringstilbud oppgir 48 % av 348 grunnskole-
rektorer at det aldri har skjedd at elever og foresatte har takket nei til et 
slikt tilbud (Rambøll Management 2016). Både elever, lærere og rektorer 
som er intervjuet i forbindelsen med undersøkelsen, mener at særskilte 
innføringsklasser er en god modell for opplæring av nyankomne mi-
noritetsspråklige elever (Rambøll Management 2016:61). Likevel er det 
behov for mer kunnskap om hvordan nyankomne elever opplever å gå 
i en innføringsklasse sammenlignet med å gå i ordinære klasser. Dess-
uten er det viktig å få belyst hvordan overgang fra innføringstilbud til 
vanlig undervisning arter seg (jf. for eksempel Axelsson & Nilsson 2013).

I forbindelse med gjennomgangen av organiseringen av særskilte 
opplæringstilbud for nyankomne barn, så Østberg-utvalget (Østberg et al. 
2010:236) følgende alternativer: nyankomne elever gis opplæring i ordi-
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nære klasser ved nærskolen, nyankomne gis opplæring i innføringsklasser 
ved nærskolen, nyankomne elever gis opplæring i innføringsklasser ved 
en skole i kommunen som har et spesielt ansvar, nyankomne elever gis 
opplæring i en innføringsklasse ved en egen innføringsskole. De fant 
imidlertid at mange skoleeiere praktiserer ordningen der nyankomne 
går rett inn i ordinære klasser, i tillegg til at de får et tilbud i særskilt 
språkopplæring. Utvalget registrerte også elever som satt i ordinære 
klasser uten å få et tilfredsstillende tilbud om særskilt språk- eller annen 
fagopplæring, og påpeker at elevene blir satt i en svært vanskelig situa-
sjon. De tolker situasjonen som at en slik organisering ofte begrunnes 
med hensyn til inkludering, istedenfor tilbud i egne separate grupper, 
men at det er en risiko for at opplæringen ikke blir tilfredsstillende. 
I utvalgets drøfting balanseres med andres ord hensynet til inkludering 
og fellesskoleprinsippet mot hensynet til læringsbetingelser (se Hilt 
& Bøyum 2015:187–191 for en nærmere diskusjon om inklusjonens 
grenser). Thorshaug & Svendsen (2014:8) rapporterer at flere ledere og 
lærere etterlyser nasjonale føringer for innholdet i innføringsklasser, og 
da særlig når det gjelder krav til sluttvurdering og rutiner for eventuell 
forlengelse av innføringstilbudet. I den nevnte evalueringen utført av 
Rambøll Management (2016) kom det også fram ønske om en egen 
læreplan for tilbudet. Line Torbjørnsen Hilt (2016) rapporterer fra en 
studie av to innføringsklasser i den videregående skolen og diskuterer 
hvordan prinsippet om ansvar for egen læring (the self-managerial lear-
ner) kan få negative konsekvenser ikke bare for elevenes faglige utvikling 
og framtidsmuligheter, men også for mulighetene for å lykkes sosialt.

Nyankomne unge i videregåendeskolealder
Med utgangspunkt i hvilke rettigheter til opplæring nyankomne 
unge i videregåendeskolealder har, kan vi skille mellom fire grupper  
(se tabell 1): unge med opphold og bosetting som har fullført grunnsko-
le, unge med opphold og bosetting som ikke har fullført grunnskole, 
barn av asylsøkere eller enslige mindreårige asylsøkere som har fullført 
grunnskole og som etter all sannsynlighet vil bo i Norge i mer enn tre 
måneder, og barn av asylsøkere eller enslige mindreårige asylsøkere 
som ikke har fullført grunnskole og som etter all sannsynlighet vil bo 
i Norge i mer enn tre måneder.
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Alle elever som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til 
videregående opplæring. Ungdommer som er nye i Norge, og som har 
lovlig opphold, har rett til videregående opplæring dersom de har minst 
ni års skolegang fra utlandet, eller har kunnskaper og ferdigheter på 
nivå med norsk grunnskole (Opplæringslova 1998:§ 3-1). Elever i vide-
regående skole som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge 
den ordinære undervisningen, har rett til særskilt språkopplæring etter 
opplæringslovens § 3-12. Det er fylkeskommunene som eier de vide-
regående skolene, og de kan velge om å gi tilpasset opplæring etter de 
tre samme alternativene for grunnskolen beskrevet i forrige delkapittel, 
dvs. læreplan i grunnleggende norsk, ordinær læreplan i norsk med 
tilpasninger, eller en lokalt utviklet læreplan. I tillegg eksisterer det også 
en egen læreplan i norsk for elever i videregående skole med kort botid 
i Norge (Utdanningsdirektoratet 2013). Den sistnevnte læreplanen ble 
utarbeidet etter sterke reaksjoner fra forskere og Skole-Norge da avskaf-
felsen av norsk som andrespråk som fag førte til at for mange nyankomne 
elever ikke besto norskeksamen (Berge 2009; Bore 2009; Lam 2009). 
Læreplanen hadde først status som midlertidig (1.8.2013–31.7.2016), noe 
som førte til mye usikkerhet. Den ble permanent 1.8.2016 (Forskrift til 
opplæringslova 2006:§ 1-17). Elever med botid i inntil seks år, har rett 
til å følge læreplanen. Planen er likeverdig med den ordinære læreplanen 
i norsk, men har et særlig fokus på språkinnlæring. Lærere framhever 
særlig muligheten for å gå opp til eksamen og gi standpunktkarakterer 
som positivt (Rambøll 2016:30).

Arbeidet med utvikling av en lokal læreplan for innføringstilbud i Hor-
daland fylkeskommune er også verdt å trekke fram (Rambøll 2016:29). En 
egen prosjektgruppe har laget egne planer for fagene norsk, samfunnsfag, 
engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving, med kompetansemål 
i hvert fag og to nivåer innenfor de fem grunnleggende ferdigheter. Etter 
å ha blitt pilotert i to innføringsklasser i 2014–2015 blir læreplanene 
brukt i alle innføringsklasser i fylket (Hordaland fylkeskommune 2015).

Nyankomne elever i videregående har også rett til inntil to år ekstra 
opplæring. Elever som går i et innføringstilbud, bruker av sin rett til 
tre års opplæring i videregående skole og har dermed ikke automatisk 
rett til å få utvidet opplæringstiden. Fylkeskommunene kan imidlertid 
velge å tilby et ekstra år utenfor tilbudsstrukturen, et såkalt år 0 (Ut-
danningsdirektoratet 2016:6). Siden elever som får denne opplæringen, 
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ikke registreres i offisiell skolestatistikk, har vi ikke tall for hvor mange 
som omfattes av ordningen. Rambøll Management (2016) registrerer 
imidlertid at den finnes i flere fylker, og at elever som har ekstra store 
utfordringer med å lære norsk, i noen tilfeller får benytte seg av denne 
muligheten over flere år.

Ungdom som er eldre enn 16 år, men mangler grunnskoleopplæring, 
har – uavhengig av oppholds- og bosettingsstatus – rett til grunnskole-
opplæring etter opplæringsloven § 4A-1, også kalt grunnskoleopplæring 

for voksne. Mange benytter seg av denne muligheten. De har også rett 
til spesialundervisning, men ikke særskilt språkopplæring (§ 4A-2). En 
av grunnene til dette er at voksenopplæring opprinnelig ikke er tilret-
telagt for opplæring av nyankomne, men for voksne generelt. Lederne 
og lærerne som Thorshaug & Svendsen (2014:8) intervjuet, kalte denne 
bestemmelsen for en systemsvikt. Flere ønsker en endring av regelver-
ket, mer tilpasset behovene. Nylig ble § 4A-1 endret slik at kommuner 
og fylkeskommuner kan samarbeide om opplæringen av nyankomne 
ungdommer som er i videregående skolealder, men som trenger grunn-
skoleopplæring. En særlig pådriver for lovendringen er Larvik kommune 
og Thor Heyerdahl videregående skole, som i flere år har samarbeidet 
om en forsøksordning med dispensasjon fra opplæringsloven med 
«kombinasjonsklassen», der elever kan ta grunnskoleeksamen på nytt, 
samtidig som de går på videregående skole sammen med jevnaldrende 
(Vestfold kommune 2015).

Som nevnt ovenfor har alle elever med opphold og bosetting som 
har gått i en norsk ungdomsskole, krav på å få et vitnemål som gir dem 
rett til å søke seg inn på videregående skole. Dette regelverket viser seg 
å være til hinder for elever med lite skolebakgrunn fra hjemlandet og 
som kommer til Norge sent i grunnskoleløpet. Elevene som har gått en 
kort periode (noen uker eller måneder) i norsk ungdomsskole og kan-
skje får et vitnemål uten karakterer, har likevel rett til å søke seg inn på 
videregående skole, men vil ikke ha tilstrekkelige språklige ferdigheter 
og fagkunnskaper til å følge undervisningen. I tillegg fratar et vitnemål 
dem for muligheten til å søke seg inn på grunnskoleopplæring for voksne. 
Thorshaug & Svendsen (2014:8) spør om det er behov for minstekrav 
i norsk for inntak til videregående skoleopplæring, noe som vil kunne 
øke elevenes muligheter til å lykkes. De er likevel skeptiske til å redu-
sere disse elevers rett til videregående skole, fordi det bl.a. bryter med 
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prinsippet om likebehandling. De foreslår fortsatt rett til grunnskole-
opplæring for voksne med videregående skole. Uansett vil elevgruppen 
kreve tilstrekkelig lærerkompetanse, ressurser og prioriteringer. Det er for 
eksempel lite bruk av morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring 
(Rambøll Management 2016).

Ungdom som er over grunnskolealder, og som ikke har fått avklart 
sin oppholdsstatus i Norge, har lovfestet rett til grunnskoleopplæring 
for voksne og videregående opplæring hvis det er sannsynlig at de vil bo 
i Norge i mer enn tre måneder. Dersom de ikke får oppholdstillatelse, 
har de rett til å fullføre skoleåret (jf. Opplæringslova 1998:§ 4A-1, § 3-1).

En spesiell sårbar gruppe er enslige mindreårige flyktninger, som 
er barn og unge under 18 år som kommer til Norge og søker asyl uten 
foreldre eller andre med foreldreansvar (Utlendingsdirektoratet 2016). 
Lutine de Wal Pastoor (2016:215) understreker at utfordringene denne 
gruppen møter, ikke uten videre kan sammenlignes med utfordringene 
til minoritetselever generelt møter i norsk skole. Hun peker på flere risi-
kofaktorer som har innvirkning på deres psykiske helse og på hvordan 
de fungerer på skolen: lite eller avbrutt tidligere skolegang, kort botid 
i Norge, manglende kunnskap om norsk språk og kultur, å være i landet 
uten familie eller annet sosialt nettverk, og traumatiserte opplevelser fra 
før eller under flukten, i tillegg til eksilrelatert stress (se også Nasjonalt 
kunnskapssenter for vold og traumatisk stress s.a.). På bakgrunn av en 
større kvalitativ studie om enslige unge flyktninger framhever Pastoor 
(2016:214–2015) behovet for «en flyktningkompetent skole» der personalet 
er bevisst sin faglige og psykososiale rolle i møte med flyktningungdom 
(jf. Pastoor 2015).

Konklusjon
Som det har framgått i artikkelen, finnes det begrenset forskning fra Norge 
med et spesifikt fokus på nyankomne og deres særegne behov. Det vi vet, 
er for det meste kommet fram gjennom utredninger og kartlegginger av 
rettigheter og situasjonsbeskrivelser for asylbarn i barnehagealder (Bagge 
et al. 2006; Seeberg et al. 2006; Seeberg 2007; Seeberg et al. 2009; Berg 
& Trondstad 2015) og skolealder (Valenta 2009; Sletten & Engebrigtsen 
2011; Bachmann et al. 2015), samt ungdommer med kort botid i norsk 
skole (Thorshaug & Svendsen 2014). Rapportene har pekt på ute stengelse 
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av visse barne- og ungdomsgrupper fra opplæringsinstitusjoner på 
grunn av integreringspolitiske beslutninger, og de til dels kummerlige 
forhold særlig små barn lever under på asylmottakene. Når det gjelder 
nyankomne elever med lite skolebakgrunn og deres møte med norsk 
skole, har rapporter pekt på en manglende helhetlig oppfølging særlig av 
disse ungdommene, noe som igjen er til hinder for mulighetene deres til 
å lykkes i den norske skolen og i det norske samfunnet generelt. I tillegg 
til forskningsbehovene pekt på ovenfor, avslutter vi med å understreke 
viktigheten av å anerkjenne de nyankomnes potensial, og behovet for 
å ta dette på alvor i opplæringen og forskningen framover.
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