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Sammendrag 

Temaet for denne oppgaven er tospråklighet og problemstillingen lyder som følger: «Tar lov- 

og læreplanverket hensyn til Cummins hovedpoenger om tospråklighet og morsmål? Har alle 

språklige minoriteter de samme rettighetene i henhold til lov- og læreplanverket?». Slik det 

kommer frem i problemstillingen vil Cummins hovedpoenger om tospråklighet og morsmål 

fungere som oppgavens teoretiske ståsted. Poengene bygger på terskelhypotesen, gjensidig-

avhengighetshypotesen og skillet mellom hverdagsspråk og skolespråk. Bakgrunnen for dette 

valget handler om at Cummins er en sentral teoretiker i pedagogisk utdannelse og i forskning 

på tospråklighetsfeltet. Et av problemstillingens underspørsmål handler dermed om hva vi 

som pedagoger har lært i vår utdannelse og hva lov- og læreplanverket legger opp til av 

pedagogiske tiltak for to- og flerspråklige elever.  

Det kan se ut til at det eksisterer et minoritetshierarki i lov- og læreplanverket, noe som betyr 

at forskjellige minoritetsgrupper har ulik juridiske status i tilgangen til morsmålsopplæring i 

utdanningssystemet. Dette er et av hovedpoengene i oppgaven, noe som gjenspeiles i 

spørsmål to i problemstillingen. For å få frem at det eksisterer juridiske forskjeller mellom de 

ulike minoritetsgruppene skiller jeg mellom tre hovedgrupper av minoritetsspråklige elever 

når jeg ser på om lov- og læreplanverket tar hensyn til Cummins poenger. Det er satt et 

hovedskille mellom samer som urfolk, nasjonale minoriteter og innvandra minoriteter.    

Opplæringsloven og læreplanverket for Kunnskapsløftet er hovedgjenstander for arbeidets 

analyse, og fungerer dermed som oppgavens empiriske grunnlag. Arbeidet med oppgaven kan 

slik sett kalles en dokumentstudie. Videre er den metodiske fremgangsmåten i arbeidet av 

kvalitativ art.  

Det konkluderes med at det samiske læreplanverket lagt på vei tar hensyn til Cummins 

poenger. Dette gjelder også lovverkets bestemmelser overfor samiske elever. Når de gjelder 

innvandra og nasjonale minoriteter konkluderes det med at både Opplæringsloven og den 

nasjonale versjonen av læreplanverket i liten grad ser ut til å ta hensyn til Cummins poenger. 

En avgrenset del av morsmålsdebatten innen det norske fagmiljøet blir trukket frem i 

oppgaven. Dette er for å belyse den diskusjonen som har pågått om morsmålets betydning for 

andrespråks- og kunnskapstilegnelse innen for landets egne grenser.  
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Videre diskuteres den ideologiske bakgrunnen for utformingen av lov- og læreplanverket ved 

hjelp av begrepene integrering, inkludering og assimilering. Begrepet antisegregerende 

integrering får en sentral plass i forståelsen av Kunnskapsløftets ideologiske nivå. Et poeng 

blir i den sammenheng at den ideologiske bakgrunnen for Kunnskapsløftet i praksis kan føre 

til språklig assimilering, som en mer eller mindre utilsiktet konsekvens.  

Oppgaven avsluttes med en diskusjon om hvorvidt tospråklig opplæring for alle språklige 

minoriteter er realistisk innen den norske konteksten. Det blir konkluderert med at skolen 

vanskelig kan komme unna en slik målsetting om den skal kunne påberope seg å være en 

inkluderende fellesskole for alle.      
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Forord 

To- og flerspråklighet er et tema som tidlig i studieløpet fanget min interesse. Gjennom 

studieårene i spesialpedagogikk og logopedi har interessen for temaet stadig økt. En persons 

morsmål handler om så mye mer enn ord, setninger og tekster på et bestemt språk. Morsmålet 

er knyttet til identitet, er kulturelt forankret og kan i tilegg være et viktig instrument for videre 

læring av andre språk, samt tilegnelse av skolefaglig kunnskap. Valg av oppgavens tema 

kunne derfor ikke bli noe annet enn tospråklighet og morsmålsopplæring. 

Jeg vil takke veilederen min, Ivar Morken, for uvurdelig veiledning og støtte i arbeidet med 

oppgaven. Jeg vil også takke Christian; min samboer, kjæreste og beste venn, som på heroisk 

vis har håndtert at min verden har vært i unntakstilstand hele dette halvtåret. 

 

 

 

 

Oslo, 25. mai, 2018 

 

Stine Marie Lilland 
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1 Innledning 

1.1 Minoritetshierarki i enhetsskolen  

Norge har lange tradisjoner for å være et flerspråklig land og har alltid vært et flerkulturelt 

samfunn (Kjeldstadli, 2003 referert i NOU 2010:7, 2010, s. 40). Samtidig har 

utdanningsmyndighetene lagt ulike føringer for minoriteters rett til ivaretagelse av eget språk 

og egen kultur. Under en aktiv fornorskingspolitikk som fant sted fra midten av 1800-tallet 

slo skolelovene på slutten av samme århundre fast at all undervisning skulle foregå i og på 

norsk. Fornorskingspolitikken kan trekkes frem som et historisk eksempel på politiske 

føringer som la begrensninger på språklige minoriteters rett til ivaretakelse av eget språk. 

Denne politikken rammet i særlig grad samer og kvener, men også andre nasjonale 

minoriterer som rom- og romanifolket (NOU 2015: 7, 2015, s. 81-82 og Kommunal- og 

regionaldepartementet, 2000, s. 5-6).  

I dag har samer urfolksatus i Norge, en juridisk status som fører med seg en grunnlovfestet 

rett til å bevare, beskytte og videreutvikle eget minoritetsspråk (Øzerk, 2006a, s. 118-119). 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet - samisk skal være en likeverdig og parallell læreplan for 

samiske elever og kan tjene som eksempel på samiske elevers juridiske status i dagens 

opplæringssituasjon. Dokumentet fungerer som en forlengelse av Opplæringslovens § 6-2, 

hvor det blant annet heter at elever i samedistrikt har rett til opplæring både i og på samisk 

(Opplæringsloven, 1998, § 6-2). Med en slik status står de nær toppen av det en kan kalle et 

juridisk minoritetshierarki (Øzerk, 2006a, s. 118). Hierarkiet er knyttet til minoritesspråklige 

elevers rett til opplæring i og på eget morsmål innenfor utdanningsystemet.  

Ser en bort ifra norsktalende elever med rett til opplæring i og på sitt førstespråk uansett 

bosted, befinner samiske elever seg helt på toppen av hierkarkiet. Samer regnes som 

urbefolkningen i Norge, og har slik sett lang tilknytning til landet. Til urbefolkningsstatusen 

er det knyttet visse rettigheter om vern og ivaretakelse av eget språk og egen kultur 

(Kymlicka, 1995, s. 20). Midt i hierarkiet finner en nasjonale minoriteter som kvener, 

skogfinner, jøder og rom- og romanifolket. Også disse minoritetsgruppene har lang 

tilknytning til Norge, og hundre år har vært nevnt som kriterie for å kunne kalles en nasjonal 

minoritet (Kommunal- og regionaldepartementet, 2000, s. 21). Som nasjonal minoritetsgruppe 

har en også visse rettigheter knyttet til vern av språk og kultur, men slike grupper har ikke 
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samme grad av autonomi som urbefolkningen (Morken, 2009, s. 179). På bunnen av 

minoritetshierarkiet finner en innvandra minoriteter. Dette er grupper som av ulike grunner 

har migrert til Norge, men som ikke har lang nok tilknytning til å kunne kalles en nasjonal 

minoritet (Morken, 2009, s. 180).    

Fra 1960-tallet har gruppen innvandra minoriteter økt betraktelig og elever med annet 

morsmål enn norsk er den hurtigst voksende elevgruppen i den norske grunnskolen (Bakken, 

2007, s. 11). Norske utdanningsmyndigheters holdninger til ivaretakelse og videreutvikling av 

morsmål for denne gruppen har gått fra et fullstendig fravær av morsmålsundervising, via 

innslag av opplæring i morsmålet, til dagens undervisning som primært foregår på norsk 

(Bakken, 2007, s. 12). Minoriteters rett til morsmålsopplæring, med unntak av samer og 

kvensk-finske elever, ble fra og med Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) 

knyttet til Opplæringslovens paragraf om særskilt språkopplæring. I lovteksten åpnes det for 

morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring for elever som har så begrensede 

ferdigheter i norsk at de verken får tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring eller særskilt 

norskopplæring (jf. Opplæringsloven, 1998, § 2-8). At norskopplæring er førstevalget i den 

særskilte språkopplæringen understrekes av Kunnskapsdepartementet (2004) som eksplisitt 

uttaler at opplæring i grunnleggende norsk skal være det fremste tiltaket for elever som ikke 

kan følge ordinær undervisning. Så snart elevens norskferdigheter er tilstrekkelig til å følge 

ordinær undervisning opphører retten til særskilt norskopplæring, morsmålsundervisning 

og/eller tospråklig fagopplæring (jf. Opplæringsloven, 1998, § 2-8).  

Vektleggingen av at opplæringen først og fremst skal foregå i og på norsk og helst innenfor 

rammen av ordinær undervising er i tråd med det som er hovedmodellen i norsk skolepolitikk 

(Bakken, 2007, s. 12). Modellen har bestått av å integrere minoritetsspråklige elever i den 

ordinære undervisningen og kan knyttes opp mot enhetsskolens prinsipp om at alle elever 

uavhengig av bakgrunn skal gå i ordinære klasser og motta samme undervisningstilbud 

(Bakken, 2007, s. 12). Samtidig er tilpasning av opplæringen etter enkeltelevenes behov en 

helt sentral oppgave i en skole for alle. I en skole for alle vil også elevenes behov variere, 

blant annet med hensyn til språklig og kulturell bakgrunn. I den sammenhengen er det 

fristende å se nærmere på prinsippet om likeverdig opplæring. I Norges offentlige utredninger 

nr. 18 om Rett til læring understrekes det at likeverdig opplæring ikke betyr lik behandling av 

alle elever. Likevedig opplæring betyr snarere at opplæringen er tilpasset den enkelte (NOU 

2009: 18, 2009, s. 15). Ser en nærmere på minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner kan 
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mye tyde på at det å skulle ivareta elevmangfoldet byr på utfordringer, ikke bare for lærere og 

skoleledere, men også for forskere og politikere (Bakken, 2007, s. 14 og Morken, 2009, s. 

154). 

1.1.1 Enhetsskolen – en skole for alle?  

Ifølge Bakken (2007) arbeider både myndighetene og de fleste forskere etter en hypotese om 

at det samlede opplæringstilbudet for elever med minoritetsbakgrunn ikke har fungert 

tilfredsstillende. I tilknytning til dette vises det til empirisk forskning som tyder på at elever 

med minoritetsbakgrunn på gruppenivå har svakere skolefaglige resultater enn elever med 

majoritetsbakgrunn (Rydland, 2007, s. 1 og Bakken, 2007, s. 14). Minoritetsspråklige elever 

ser blant annet ut til å skåre lavere på nasjonaler prøver i lesing, engelsk og matematikk i både 

4., 7. og 10. klasse, og karakterene i grunnskole og videregående opplæring er svakere enn 

blant majoritetsbefolkningen. I tillegg kommer minoritetsspråklige elever dårligere ut i 

internasjonale undersøkelser av leseferdigheter, matematikk- og naturfagsferdigheter blant 10- 

og 15-åringer (Bakken, 2007, s. 14). Samtidig trekker en i Norges offentlige utreninger nr. 7 

om mangfold og mestring fram at mesteparten av forskjellene mellom majoritets- og 

minoritetselever forsvinner når elever med tilsvarende sosial bakgrunn sammenliknes. I 

PISA-undersøkelsen fra 2009 hvor lesing var hovedområde har det vært trukket fram at 

omtrent halvparten av forskjellene i leseferdigheter mellom majoritets- og minoritetsspråklige 

elever skyldes sosioøkonomisk bakgrunn. Den resterende halvparten tilskrives manglende 

språkferdigheter (NOU 2010:7, 2010, s. 44-45).  

Det bør presiserer at mange minoritetsspråklige elever har skoleresultater som både er på linje 

med og over gjennomsnittet til majoritetsspråklige elever. Mange minoritetsspråklige elever 

oppnår gode skolefaglige resultater, ofte også på tross av at familien har lavere 

sosioøkonomiske status i Norge (Bakken, 2007, s. 16). Ifølge Kindt (2017) kan dette skyldes 

at kartlegginger av minoritetsspråklige elevers sosiale bakgrunn ikke tar høyde for at 

familiens sosiale status kan være på middelklassenivå i hjemlandet. Dette kan være med på å 

forklare hvorfor enkelte minoritetselever og –grupper også skiller seg positivt ut med hensyn 

til skolefaglige resultater. Dermed blir det også viktig å presisere at det vises til prestasjoner 

på gruppenivå når det er tale om minoritetsspråklige elevers skoleresultater. Mer generelt er 

sosioøkonomisk status kanskje en av de årsaksforklaringene som har vært mest diskutert i 

forbindelse med minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner. En tenker seg at elever med 
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minoritetsbakgrunn oftere kommer fra familier fra lavere sosiale lag og at dette kan være en 

påvirkende faktor på de skolefaglige resultatene. En slik diskusjon faller imildertid utenfor 

rammen av denne oppgaven.  

På tross av at gruppeforskjellene i skoleresultater kan korrigeres med hensyn til 

sosioøkonomisk status og språkferdigheter, gjør ikke dette gapet mellom de nevnte 

skoleprestasjonene mindre betydningsfullt. Særlig i et enhetsskoleperspektiv er disse 

prestasjonsforskjellene interessante. For det første kan prestasjonsforskjellene være et bilde på 

at skolen ikke lykkes i sin oppgave med å jevne ut sosial forskjeller. Videre forteller 

manglende språkferdigheter som en viktig del av årsaksbildet til prestasjonsforskjellene at 

språklig bakgrunn har en viktig betydning for elevenes muligheter i skolen. Hvordan 

utdannignssystemet legger opp til å møter minoritetselevers språklige forutsetninger på blir 

dermed et interessant spørsmål. 

1.2 Cummins som sentral teoretiker innen 

pedagogisk utdannelse og forskning  

I tilknytning til spørsmålet ovenfor vil det være naturlig å se nærmere på dokumenter som 

legger offisielle føringer for opplæringen. I den sammenheng blir Opplæringsloven og 

læreplanverket for Kunnskapsløftet særlig relevante. Videre er det opp til yrkesutøvende 

pedagoger å implementere Opplæringslovens og læreplanverkets prinsipper og målsettinger i 

den praktiske skolehverdagen. Til grunn for et slikt implementeringsarbeid ligger nettopp lov- 

og læreplanverkets føringer. På samme tid gjenspiler pensumlitteraturen i pedagogiske 

utdannelser både teorier og teoretikere som står sentralt innenfor pedagogikkens ulike felter. I 

denne sammenheng er migrasjonspedagogikk og andrespråksteori eksempler på relevante 

pedagogiske felter. Pensumlitteraturen innen slike områder legger et viktig grunnlag for 

pedagogiske tiltak som yrkesutøvende pedagoger skal utforme og gjennomføre. Et interessant 

spørsmål blir dermed om lov- og læreplanverket faktisk ser ut til å ta hensyn til teorier og 

teoretikere som står sentralt i pedagogiske utdannelser.  

Innen pedagogiske utdannelser og forskning på det tospråklige opplæringsfeltet står den 

canadiske forskeren Jim Cummins sentralt. Cummins hypoteser er mye brukt i sentrale 

lærebøker innen pedagogikk og spesialpedagogikk, og er en sentral teoretiker i disse 

utdannelsenes pensumlitteratur. Videre refererer en rekke forskere og fagpersoner med 
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interesse for migrasjonspedagogikk og andrespråksteori til Cummins poenger. Jeg har derfor 

valgt å fokusere spesifikt på Cummins hovedpoenger som en sentral del av pensumlitteraturen 

i pedagogiske utdannelser. Derfor vil også Cummins hypoteser fungere som denne oppgavens 

teoretiske ståsted, noe som betyr at fokuset på morsmålets betydning først og fremst vil ligge 

på dets rolle i tilegnelsen av andrespråk og skolefaglige ferdigheter. Det betyr også at 

morsmålets rolle for identitetsmessig og kulturell ivaretakelse vil få mindre oppmerksomhet, 

på tross av at dette kan sies å henge sammen med både motivasjon for andrespråkstilegnelse 

og skolefaglig innsats. Jeg har valgt å trekke frem Kamil Øzerk, Anders Bakken, Åse Kari H. 

Wagner, Sven Strömqvist og Per Henning Uppstad, samt deltakere i konsensuskonferansen 

om tilpasset språkopplæring for minoritetselever som eksempler på fagpersoner som anvender 

og henviser til Cummins poenger i sine tekster.  

Cummins har utviklet teorier knyttet til andrespråkstilegnelse, tospråklighetens potensiale for 

kognitive og skolefaglige fordeler og skillet mellom hverdagsspråk og skolespråk. Med sine 

teorier knyttet til tospråklighet regnes Cummins av mange som den viktigste 

premissleverandøren for argumentasjonen for tospråklig opplæring (Bakken, 2007, s. 22). I 

denne argumentasjonen ligger det en tro på at tospråklighet er en kognitiv og skolefaglig 

ressurs, men at visse forutsetninger må ligge til grunn for at tospråklige elever kan høste 

fordeler av sin flerspråklighet. I den sammenheng blir en morsmålsopplæring trukket frem 

som et helt sentralt virkemiddel (Cummins, 1979, s. 222 og Cummins, 1991, s. 70).  

En kan observere et gap mellom Cummins argumentasjon for tospråklig opplæring og 

hovedmodellen i norsk opplæringspraksis. Følger en hypotesen om at opplæringstilbudet for 

minoritetsspråklige ikke har vært tilfredsstillende blir det derfor særlig interessant å se 

nærmere på hvordan Opplæringsloven og læreplanverket for Kunnskapsløftet tar hensyn til 

Cummins sentrale poenger. Videre ser det nevnte gapet ut til variere med hensyn til hvilken 

minoritetsgruppe en tilhører. Med utgangspunkt i avsnittene over lyder problemstillingen 

derfor slik: «Tar lov- og læreplanverket hensyn til Cummins hovedpoenger om tospråklighet 

og morsmål? Har alle språklige minoriteter de samme rettighetene i henhold til lov- og 

læreplanverket?». 

1.3 Valg og avklaring av begrepsbruk  
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I Norges offentlige utreninger nr. 7 om mangfold og mestring skiller en mellom morsmål og 

førstespråk. Morsmål defineres som det språket enten én eller begge foreldre bruker i 

kommunikasjon med barnet, mens førstespråket defineres som ens muntlige, og eventuelt 

skriftlige, hovedspråk. På den måten blir et førstespråk det språket en har lært først, benyttet 

seg mest av og er nærmest knyttet til (NOU 2010: 7, 2010, s. 25). Det kan være utfordrende å 

sette klare skillelinjer mellom definisjonene av morsmål og førstespråk, og i svært mange 

tilfeller vil morsmålet og førstespråket være det samme. I litteraturen brukes begrepene også i 

stor grad om hverandre. Nettopp fordi det kan være utfordrende å sette klare skillelinjer 

mellom begrepene, vil de bli brukt om hverandre også i denne oppgaven.  

Når det gjelder begrepet minoritetsspråklig refereres det i denne oppgaven til mennesker med 

minoritetstilknytning og med et aktiv bruk av et annet språk i hjemmet enn storsamfunnets 

språk (Øzerk, 2006a, s. 118). En slik forståelse av begrepet kan betegnes som relativt vid og 

favner dermed om en stor og heterogen gruppe; alt fra de som er helt i startfasen med å tilegne 

seg norsk til de som behersker norsk på nivå med majoritetsbefolkningen. I noen tilfeller blir 

også grupper med norsk som morsmål betegnet som minoritetsspråklig. Begrunnelsen for 

dette er at disse gruppene har en kulturell og identitetsmessig tilknytning til en 

minoritetsgruppe. Dette gjelder i første rekke samer og kvensk-finske elever med norsk som 

morsmål. I de tilfeller hvor det er tale om det språket som er tilknyttet disse gruppenes 

minoritetsbakgrunn uten at det fungerer som elevenes morsmål, vil betegnelsen 

minoritetsspråk bli brukt.   

I Norges offentlige utreninger nr. 7 om mangfold og mestring ser en grunn til å problematisere 

begrepet minoritetsspråklig. Det blir trukket frem at begrepet kan oppfattes uheldig fordi det 

kan assosieres med mangler ved en persons kompetanse. Dermed kan det også være en viss 

fare for at det totale arsenalet av ressurser som minoritetsspråklige personer besitter blir 

undervurdert. I den sammenheng blir det foreslått at en kan bruke begrepene flerspråklig og 

tospråklig oftere. Det blir trukket frem at disse begrepene i større grad uttrykker et positivt 

kjennetegn ved den enkeltes språklig kompetanse (NOU 2010:7, 2010, s. 26-27). Begrepene 

to- eller flerspråklig og minoritetsspråklig vil i denne oppgaven bli brukt om hverandre, men 

hovedvekten vil på tross av diskusjonen over ligge på begrepet minoritetsspråklig. 

Hovedbegrunnelsen for dette er at begrepet minoritetsspråklig viser til de gruppene det i 

denne oppgaven er tale om på en mer presis måte. I tillegg kan kriteriene for hvem som er to- 
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eller flerspråklig oppleves som mer flytende enn hvem som kan regnes som 

minoritetsspråklig.  

Til sist vil gruppebetegnelsen ‘innvandra minoriteter’ være i tråd med den forståelsen SSB 

(2008) legger til grunn for betegnelsen ‘innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn’. 

SSB definerer innvandrer som “en person som fysisk har vandret inn til Norge og som ikke 

har foreldre eller besteforeldre som er født her i landet” (SSB, 2008). Begrepet “norskfødte 

med innvandrerforeldre” refererer til barn som er født i Norge av to foreldre med 

innvandrerbakgrunn (SSB, 2008).   

Når det gjelder betegnelsen ‘nasjonale minoriteter’ brukes denne om grupper som har lang 

tilknytning til Norge, i praksis i minst hundre år (Øzerk, 2006a, s. 119 og Morken, 2009, s. 

179). Dermed vil det også være glidende overganger for hvem som regnes som innvandra 

minoriteter og hvem som etterhvert vil bli regnet som nasjonale minoriteter. I Norge blir som 

regel jøder, kvener, romfolket, romanifolket og skogfinner betegnet som nasjonale minoriteter 

(Morken, 2009, s. 179, Øzerk, 2006a, s. 119 og Kommunal- og regionaldepartementet, 2000).  

Helt til sist bør det presiseres at betegnelsen ‘læreplanverket’ både viser til den nasjonale 

versjonen av Kunnskapsløftet og den samiske versjonen av Kunnskapsløftet. Betegnelsen 

‘læreplanverket’ viser dermed til begge versjoner som det totale verket. Denne måten å 

betegne læreplanverket er gjennomgående i hele oppgaven, med mindre annet er presisert 

underveis.  

1.4 Oppgavens oppbygning  

1.4.1 Teoretisk bakgrunn 

Med utgangspunkt i delkapitlene over ønsker jeg å se nærmere på om Opplæringsloven og 

læreplanverket for Kunnskapsløftet tar hensyn til Cummins teoretiske hovedpoenger. Et 

hovedspørsmål jeg vil jobbe etter er om det ser ut til å være samsvar mellom Cummins teorier 

om tospråklighet og de pedagogiske tiltakene det legges opp til i lov- og læreplanverket. 

Hovedfokuset vil ligge på dagens læreplanverk, men for å sette drøftingen inn i en historisk 

kontekst vil teorikapittelet åpnes med en kort historisk gjennomgang av morsmålets plass i 

etterkrigstidens læreplandokumenter.   
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Videre har jeg valgt å redegjøre for Goodlads fem læreplannivåer. Læreplannivåene består av 

den ideologiske, formelle-, oppfattende-, gjennomførte- og erfarte læreplanen og belyser 

samlet hvordan læreplaner kan fremtre på forskjellige nivåer som et resultat av ulike prosesser 

i skolesystemet (Dale, 2006, s. 265 og Imsen, 1997, s. 161). Goodlads læreplannivåer vil 

fungere som en referanseramme når det er tale om læreplanverkets ulike nivåer. I denne 

oppgaven ligger imidlertid hovedvekten på det ideologiske og formelle læreplannivået.   

Deretter følger en redegjørelse av Cummins terskel- og gjensidig-avhengighetshypotese, og 

skillet mellom hverdagsspråk og skolespråk. Hypotesene reduseres ned til det jeg anser som 

Cummins tre mest sentrale poeng. I disse hovedpoengene er det morsmålets betydning for 

andrespråkstilegnelse og kognitive og skolefaglige ferdigheter som står aller mest sentralt. 

Det betyr ikke at han ikke anerkjenner morsmålsopplæring som grunnleggende for kulturell 

og identitetsmessig ivarektakelse. Han avgrenser imidlertid de nevnte hypotesene til først og 

fremst å omhandle morsmålets mer instrumentelle betydning for andrespråks- og 

kunnskapstilegnelse. Redegjørelsen av Cummins poenger avsluttes med et utvalg av den 

kritikken hypotesene har være utsatt for. Deretter følger en beskrivelse av Cummins 

tilstedeværelse i pedagogiske utdannelser og forskning, samt hvordan hans teorier ser ut til å 

forstås av pedagoger og fagfolk i Norge.  

1.4.2 Metode og etiske hensyn  

I metodekapittelet blir den metodiske fremgangen i oppgaven beskrevet. Jeg har i all 

hovedsak anvendt en kvalitativ tilnærming til oppgavens metodearbeid. Videre er lov- og 

læreplanverket det empiriske grunnlaget for analysen, og arbeidet kan slik sett kalles en 

dokumentstudie. Videre beskrives Cummins sentrale poenger som arbeidets teoretiske ståsted 

og fungerer på den måten som et tankeredskap i oppgavens drøftingsdel. Det vil i tillegg bli 

redegjort for lov- og læreplanverkets oppbygning og hva jeg har fokusert på når jeg har lest 

dokumentene. Til sist vil analysens tolkningsarbeid bli drøftet, og kvalitetskriterier knyttet til 

prosjektet vil bli diskutert.  

I en teorioppgave med dokumenter som empiri faller etiske hensyn knyttet til informanter 

bort. Samtidig er det en rekke andre etiske forhold en bør være bevisst på, og som langt på vei 

er felles de fleste forskningsprosjekter. Eksempler på dette er god henvisningsskikk og 

vitenskapelig redelighet. I delkapittelet om etiske hensyn vil slike forhold løftes frem og bli 
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drøftet. I tillegg blir bevissthet rundt egen forsforståelse trukket frem som særlig relevant i 

forbindelse med valg av tema og utforming i denne oppgaven.  

1.4.3 Drøftingsdel 

Innledningsvis ble det nevnt at Norge består av et mangfold av minoriteter og at en kan 

identifisere et minoritetshierarki i lys av de ulike gruppenes juridiske status. For å få fram 

disse nyansene forsøker jeg å belyse hvordan lov- og læreplanverk på ulikt vis tar hensyn til 

Cummins poenger – avhengig av hvilken minoritetsgruppe en tilhører. Det betyr at 

minoritetsspråklige som overordnet gruppe deles inn i flere undergrupper. Gruppeskillene er 

satt etter inspirasjon fra Øzerks (2006a) hierarkiinndeling. Mer presist vil det si at jeg arbeider 

etter et hovedskille mellom samer som urfolk, nasjonale minoriteter og innvandra minoriteter. 

Døve og tegnspråkbrukende er ikke med i Øzerks rangeringsliste og vil heller ikke bli 

inkludert som minoritetsgruppe i denne oppgaven. Begrunnelsen for dette ligger først og 

fremst i at denne gruppen står i en språklig særstilling og omfavnes derfor heller ikke av 

Cummins teorier.  

Drøftingskapittelet åpnes med en redegjørelse av forholdet mellom Opplæringsloven og 

læreplanverket, etterfulgt av en beskrivelse av Kunnskapsløftets oppbygning og 

læreplanverkets ulike læreplannivåer. Deretter ser jeg nærmere på den enkelte 

minoritetsgruppes tilgang til morsmålsopplæring i lov- og læreplanverket.   

Videre følger et delkapittel om morsmålsdebatten innen det norske fagmiljøet. I diskusjonen 

finner en grunnlag for å støtte lov- og læreplanverket slik det er i dag, men også argumenter 

som tilsier at dagens lov- og læreplanverk fungerer begrensende for enkelte 

minoritetsgrupper. Et sentralt poeng i forlengelsen av diskusjonen er hvordan morsmål som 

virkemiddel stadig diskuteres uten at målet med slik undervisning er klart definert. I den 

sammenheng kan det argumenteres for at morsmålsundervisningens funksjon og plass i 

skolen vil avhenge av hvilket samfunn en ønsker seg. I denne oppgaven gjøres det et 

hovedskille mellom et ovenstående samfunnsmål om pluralisme på den ene siden og 

assimilasjon på den andre, og morsmåls funksjon i de ulike samfunnsmålene vil bli nærmere 

drøftet.  

I neste delkapittel ser jeg nærmere på begreper som har stått sentralt innen både innvandrings- 

og utdanningspolitikken i flere tiår; nemlig integrering og inkludering. Bevissthet rundt måten 
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en forstår integreringsbegrepet blir et særlig viktig poeng, og i den anledning belyser jeg 

skillet mellom en antisegregerende og en antiassimilerende integreringsforståelse. Slik vi 

skal se kan de målene og det innholdet en tillegger integreringbegrepet ha betydning for en 

rekke pedagogiske forhold, deriblant tilgangen til morsmålsundervisning. Videre 

argumenterer jeg for at den nasjonale versjonen av Kunnskapsløftet legger en 

antisegregerende integeringsforståelse til grunn for sitt formelle læreplannivå. I forlengelsen 

av denne argumentasjonen følger det en drøfting om hvordan en slik integreringsforståelse 

kan føre til språklig assimilering overfor elever med et annet morsmål enn norsk.   

Videre har jeg viet et eget delkapittel til det juridiske minoritetshierarkiet i lov- og 

læreplanverket. Her blir det trukket frem at utdanningsmyndighetene legger ulike 

integreringsforståelser til grunn for opplæringen av de ulike minoritetsgruppene, og jeg ser 

nærmere på bakgrunnen for dette. I den sammenheng blir det også tydelig at 

morsmålsundervisning har vært utsatt for en rekke politiske utspill og vedtak, og de ulike 

minoritetsgruppenes tilgang til morsmålsopplæring ser i større grad ut til å være et resultat av 

politiske bestemmelser fremfor en faglig fundert argumentasjon. I forlengelsen av dette følger 

det en diskusjon om hvorvidt morsmålsopplæring som et tilpasset opplæringstiltak bør være et 

politisk eller faglig spørsmål.  

I drøftingsdelens siste delkapittel ser jeg nærmere på gjennomførbarheten av Cummins 

poenger om tospråklig opplæring og morsmålsundervisning til norske skoler. Spennet mellom 

ideal og virkelighet blir i den sammenhengen et sentralt tema for diskusjon. Videre ser jeg 

nærmere på mulige konsekvenser av det nasjonale læreplanverkets fravær at en 

tospråklighetsmålsetning. Avslutningsvis følger en diskusjon om skolen kan påperope seg å 

være inkluderende om opplæringens språk og innhold favoriserer enkelte elevgrupper fremfor 

andre.     
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2 Teoretisk bakgrunn 

2.1 Morsmålsopplæringens plass i etterkrigstidens 

sentrale læreplandokumenter  

Med hensyn til morsmålets plass i undervisingen av minoritetsspråklige elever har norske 

utdanningsmyndigheters holdninger variert gjennom historien. For samiske elever kan en kort 

sagt si at samiskopplæring stadig har fått en mer synlig plass i læreplandokumentene. Aller 

tydeligst kommer dette frem i de to siste læreplanverkene, som begge har egne samiske 

versjoner. Med dette er også samiske elever den gruppen av minoritetsspråklige elever som i 

dagens utdanningssystem har størst tilgang til opplæring i eget morsmål.  

Slik vi så innledningsvis har innvandra minoriteters tilgang til morsmålsopplæring gått mer i 

bølgedaler, og er i dag en av de minoritetsgruppene som kommer dårligst ut med hensyn til 

morsmålsundervisning (Bakken, 2007, s. 12). De nasjonale minoritetsgruppene jøder, romfolk 

og romanifolk har en liknende historie som innvandra minoriteter, samtidig som de i likhet 

med samene har vært offer for en aktiv fornorskingspolitikk. Kvensk-finske elevers deler mye 

av den samme historien som de øvrige nasjonale minoritetsgruppene, men ble på sin side 

anerkjent som en nasjonal minoritetsgruppe i lov- og læreplanverket fra henholdsvis 1998/99 

og 1997 (Øzerk, 2006b, s. 57). Med dette fulgte det en viss tilgang til opplæring i finsk som 

andrespråk fra 1997 og opplæring i kvensk som andrespråk fra 2006.  

Normalplanen av 1939 

Frem til 1970-tallet var det gjeldende læreplanverket Normalplanen av 1939. Ifølge Øzerk 

(2006b) kan denne planen beskrives som en majoritetsplan som i liten grad tok hensyn til 

minoriteters språklige utgangspunkt, interesser eller behov. Mer spesifikt kan en si at 

morsmålets plass i N39 var så godt som fraværende for elever med annet morsmål enn norsk 

(Øzerk, 2006b, s. 43). Frem til den første fasen av den moderne innvandringen til Norge på 

slutten av 1960-tallet rammet den begrensede tilgangen til morsmålsundervisning i første 

rekke samer, kvener, jøder, skogfinner og rom- og romanifolket. Ifølge Øzerk (2006b) var 

kjernen i denne skolepolitiske praksisen et forsøk på å gjennomføre et språkskifte. 

Språkskiftet var særlig rettet mot samiske elever med tydelige føringer om et skifte fra samisk 

til norsk som bruksspråk. På den måten ble det lagt opp til en subtraktiv tospråklighet, som vil 
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si at morsmålet neglisjeres og at en slik sett står i fare for å miste eller glemme førstespråket 

til fordel for et andrespråk (Øzerk, 2006b, s. 43). Ifølge Bakken (2007) ble innvandra 

minoriteter i de aller fleste tilfeller plassert i vanlige klasser uten spesielle språklige tiltak.  

Mot slutten av 1950-tallet skjedde det endringer i lovverket når det gjalt retten til 

samiskopplæring for samiske elever. Etter avgjørelse fra departementet het det i 

Folkeskoleloven av 1959 at samisk kunne brukes som opplæringsspråk. Ti år senere, i 

Grunnskoleloven av 1969, ble det slått fast at barn av foreldre som brukte samisk som sitt 

talemål skulle få opplæring i samisk når foreldrene krevde det (Morken, 2009, s. 166). Som 

en følge av dette ble planen som avløste N39, altså Mønsterplanen av 1974, den første 

læreplanen som åpnet opp for bruk av samisk i opplæringen.  

Mønsterplanen av 1974 

I dag har samiske elever et eget læreplanverk, blant annet med egen fagplan for samiskfaget 

og muligheten for samisk som opplæringsspråk. Slike muligheter ble ikke berørt i 

Mønsterplanen av 1974. Planen slo imidlertid fast at samiske elever hadde en lovfestet rett til 

å bruke samisk i skolen. I tillegg het det at samisktalende elever hadde rett til å få den første 

leseopplæringen på samisk. Det ble dessuten understreket at disse elevene hadde rett til 

opplæring i samisk (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1974). I tillegg omfattet 

Mønsterplanen et eget kapittel med tittelen ‘Elever i språkblandingsdistrikt’, hvor 

hovedfokuset i kapittelet lå på samiske elever. I kapittelet ble det slått fast at Grunnskoleloven 

ga samiske elever rett til å bruke sitt eget morsmål på skolen (Morken, 2009, s. 166).  

Som en følge av rettighetene beskrevet i avsnittet over, kan en ifølge Øzerk (2006b) si at 

samenes skolesituasjon bedret seg noe med M74. Det bør i tilleg trekkes frem at 

læreplanverket for M74 inneholdt en fagplan i ‘norsk som fremmedspråk’, en plan som i 

første rekke var beregnet på samiske elever. På tross av at ‘fremmespråk’ som refereanse til 

norsk som andrespråk for samiske elever kan diskuteres, kan en likevel si at det lå en implisitt 

erkjennelse av samenes tospråklige utvikling i en slik tittel (Øzerk, 2006b, s. 47). Andre 

språklige minoriteter ble i all hovedsak ikke omtalt i M74.  

Mønsterplanen av 1987 
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Med Mønsterplanen av 1987 ble det viet enda mer plass til samiske elever i læreplanverket; 

planen inkluderte elevgruppen gjennom fire kapitler. Et kapittel skisserte prinsippene for 

opplæringen av samiske elever og et kapittel tok for seg en egen fagplan for samisk som 

førstespråk. Et tredje kapittel omhandlet en egen fagplan for samisk som andrespråk og det 

siste kapitlet handlet om en egen fagplan for norsk som andrespråk for elever med samisk 

som morsmål (Øzerk, 2006b, s. 49). I tillegg kom de fleste fagplaner i M87 ut i en egen 

samisk mønsterplan. Funksjonell tospråklighet ble et uttalt mål, ikke bare for samiske elever, 

men for alle språklige minoriteter (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1987). I tillegg til å 

skulle tilegne seg norskferdigheter, innebar en slik målsetting å ta vare på og videreutvikle 

minoritetselevers morsmål (Øzerk, 2006b, s. 49-50). I sammenheng med målsettingen om 

funksjonell tospråklighet ble dermed morsmålsundervisning som eget fag for første gang 

introdusert i skolen (Bakken, 2007, s. 12).  

Ifølge Øzerk (2006b) var M87 det første læreplandokumentet som tok konsekvensen av at det 

eksisterer elever fra språklige minoriteter i Norge. Han utdyper dette ved å vise til fire 

inkluderende trekk ved M87; læreplanens kapittel om språklige minoriteter i den generelle 

delen, fagplanen for morsmålsfaget, fagplanen for norsk som andrespråk for språklige 

minoriteter og målsettingen om funksjonell tospråklighet. Ifølge Bakken (2007) er det 

imidlertid mye som tyder på at målet om tospråklighet ikke ble prioritert. Dette på tross av at 

enkelte skoler innførte undervisning basert på morsmål og at det ble etablert en rekke 

tokulturelle klasser. I tillegg hevder han at morsmålet først og fremst ble oppfattet som et 

overgangstiltak i tilegnelsen av norsk (Bakken, 2007, s. 12). Dette kan tyde på at det 

eksisterte et gap mellom læreplanverkets intensjon på den ene siden, og den praktiske 

gjennomføringen av målsettingen på den andre.  

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen av 1997  

Med overgangen fra Mønsterplanen av 1987 til Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 

av 1997 ble målsettingen om funksjonell tospråklighet fjernet. Fra om med da har 

hovedmodellen vært at morsmålsundervisning kan tilbys om elevenes norskferdigheter er så 

begrenset at en verken får utbytte av ordinær undervisning eller særskilt norskopplæring 

(Opplæringsloven, 1998, § 2-8). Ifølge Øzerk (2006b) møtte språklige minoriteter på den 

måten et ekskluderende paradigme i L97. Det vil si; den inkluderende diskursen fortsatte 
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riktignok for samene. Med L97 kom også L97 samisk – en likeverdig og parallell læreplan for 

samiske elever.  

Med Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen av 1997 ble læreplanen i finsk som 

andrespråk introdusert. For elever med kvensk-finsk bakgrunn ble tilgangen til finsk dermed 

bedret. Videre fikk kvener i 1998 status som nasjonal minoritet, men kvensk ble regnet som 

en finsk dialekt helt frem til 2006 (Øzerk, 2006b, s. 57). På den måten var ikke kvensk 

anerkjent som eget opplæringsspråk før Kunnskapsløftet ble innført i 2006. Siden den gang 

har arbeidet med å videreutvikle kvensk og normalisere et skriftspråk vært i gang 

(Kunnskapsdepartementet, 2007a). I motsetning til elever med samisk og kvensk-finsk 

bakgrunn ble de resterende minoritetsgruppene ekskludert i dette læreplanverket. Ifølge Øzerk 

(2006b) førte dette til en rangeringsliste av elevene etter den enkeltes etnolingivistisk 

bakgrunn.  

Læreplanverket for Kunnskapsløftet av 2006 

Dagens læreplanverk ble satt i verk i 2006 og fikk navnet Kunnskapsløftet. Skal en tro Øzerk 

(2006b) har ikke Kunnskapsløftet markert seg i en spesiell retning når det gjelder 

morsmålsundervisning og opplæringen av språklige minoriteter, og han plasserer dagens 

læreplanverk mellom L97 og M87. Dette begrunner han med at Kunnskapsløftet på den ene 

siden har en læreplan for faget morsmål for språklige minoriteter og en læreplan for norsk 

som andrespråk (Øzerk, 2006b, 84). På den andre siden har læreplanverket ingen uttalte mål 

om funksjonell tospråklighet for flerspråklige elever. For samiske elever sin del bør det 

trekkes frem at det med innføringen av Kunnskapsløftet også ble utarbeidet en samisk versjon 

ved navn Kunnskapsløftet for samisk grunnopplæring. Kunnskapsløftet – samisk er i likhet 

med L97 samisk en likeverdig og parallell læreplan med den nasjonale versjonen.  

Samlet kan en si at morsmålet har hatt en varierende plass i etterkrigstidens 

læreplandokumenter. Det manifeste innholdet i læreplandokumentene, slik vi har sett 

nærmere på nå, er imildertid kun én side av et læreplanverk. En annen side er den faktiske 

gjennomføringen av læreplanverkets beskrivende innhold. Slik vi har sett har det for 

eksempel vært enkelte ting som kan tyde på at gjennomføringen av M87s målsetting om 

funksjonell tospråklighet ble bortprioritert i den praktiske skolehverdagen. I neste delkapittel 

vil det bli redegjort for Goodlads ulike læreplannivåer, og ut ifra hans begreper kan en si at 

det i M87 eksisterte et gap mellom det formelle og det gjennomførte læreplannivået. Dette 
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kan tjene som et eksempel på at det vil være hensiktsmessig med en viss bevissthet rundt 

læreplanenes ulike nivåer. I analysen av læreplanverket vil det dermed være nyttig med et 

begrepsapparat som kan bidra med å sette ord på hvordan innholdet i læreplanverket på ulike 

måter kommer til uttrykk. John Goodlad har utviklet nettopp et slikt begrepssystem og i 

delkapittelet som følger vil det bli redegjort for dette. 

2.2 John Goodlads læreplannivåer  

John Goodlads (1979) læreplannivåer har vært mye brukt innen læreplanteori. En rekke 

sentrale lærebokforfattere som Imsen (1997), Gundem (1990), Myhre (2001), Nordahl & 

Overland (1992) og Øzerk (2006b) har brukt Goodlads begreper for å sette ord på hvordan 

læreplaner kommer til uttrykk på ulike nivåer. Ifølge Gundem (1990) ser ikke Goodlad på 

læreplannivåene som en læreplanteori i seg selv, men snarere som et begrepssystem eller 

redskap for å undersøke læreplaner slik de kommer til uttrykk i mer praktisk forstand 

(Gundem, 1990, s. 152).  

Goodlad utvider den mer tradisjonelle forståelsen av termen ‘curriculum’, fra de fag eller kurs 

som tilbys i en pedagogisk institusjon, til ‘curriculum’ som en generisk term med en rekke 

karakteristikker som er felles for en hel gruppe med aktiviteter (Goodlad, Klein & Tye 1979, 

s. 45). En slik forståelse av termen ‘curriculum’, som for øvrig kan oversettes til ‘læreplan’ på 

norsk, fremstår lett som abstrakt og lite håndfast ved første øyekast. Gjennom beskrivelsen av 

de ulike læreplannivåene er imidlertid Goodlads forståelse av læreplanbegrepet påfallende 

konkret. Fordi jeg forsøker å se på om det formelle lov- og læreplanverket tar hensyn til 

Cummins poenger som grunnlag for utforming og gjennomføring av pedagogiske tiltak, 

oppleves Goodlads begrepssystem som et nyttig referanseramme i denne oppgaven.  

Goodlad (1979) skiller mellom fem læreplannivåer og i beskrivelsen av disse vil Imsens 

(1997) norske oversettelser bli brukt. Det første læreplannivået betegner hun som den 

ideologiske læreplanen. I dette læreplannivået ligger det idealistiske forestillinger og ideer om 

hvordan læreplanen skal være forut for den formelt nedtegnede planen. De idealistiske 

forestillingene vil legge ulike føringer for blant annet lærestoff og arbeidsformer. Samtidig 

må de ideologiske ideene ses opp mot sosiopolitiske hensyn og hva som er praktisk 

gjennomførbart. Imsen (1997) trekker frem at det er vanskelig å få rede på hva det egentlige 
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ideologiske utgangspunktet for en læreplan er, vanligvis fordi vi kjenner til læreplanen først 

etter at den er ferdig utformet (Imsen, 1997, s. 161).  

Den formelle læreplanen er den som blir offtenlig vedtatt, og den nedtegnede teksten i 

Kunnskapsløftet er dagens formelle læreplan. De ideologiske ideene bak læreplanen kan til en 

viss grad vises gjennom elementer og signaler ved den formelt fastsatte planen. Videre skal en 

være klar over at det eksisterer en rekke interessenehensyn som spiller inn i utarbeidingen av 

en formell læreplan. Den formelle læreplanen kan slik sett bære preg av å være et 

kompromissdokument (Imsen, 1997, s. 161 og Myhre, 2001, s. 68).  

Den oppfattede læreplanen er læreplanen slik den blir tolket og forstått av lærere, foreldre og 

andre aktører. Nettopp fordi læreplanen kan bære preg av å være et resultat av kompromisser 

vil den ifølge Imsen (1997) også kunne gi plass for betydelig tolkningsrom, og vil dermed 

forstås på ulike måter. Hvordan en oppfatter læreplanen vil i sin tur ha betydning for den 

gjennomførte læreplanen. Planlegging av undervisning og opplæring ut ifra den oppfattede 

læreplanen er én ting, mens det som faktisk skjer i klasserommet kan være noe annet. Den 

gjennomførte læreplanen er dermed det som faktisk går for seg i opplæringssituasjonen, 

herunder de pedagogiske tiltak som gjennomføres (Imsen, 1997, s. 162).  

Den erfarte læreplanen dreier seg ifølge Imsen (1997) om hvordan elever og lærere erfarer 

opplæringen. Videre trekker hun frem at erfaringer fra klasseromsforskning viser at det både 

er likheter og forskjeller i elevenes erfaringer. Likhetene henger sammen med 

undervisningens struktur og at alle blir organisert inn i dette mønsteret. Ulikhetene kan se ut 

til å henge sammen med elevenes varierte erfaringsbakgrunn og ulike forutseteninger (Imsen, 

1997, s. 162). Det er også viktig å få frem at den erfarte læreplanen ikke bare omfatter sider 

ved den formelle læreplanen som faktisk er gjennomført i praksis, men i tillegg det som ikke 

var planlagt, samt opplæringens mer skjulte budskap.  

Ifølge Øzerk (2006b) kan en kalle de skjulte budskapene for den skjulte- eller utilsiktede 

læreplanen. Han mener at slike læreplaner handler om at elever lærer mye annet enn det den 

formelle læreplanen i utgangspunktet tar sikte på (Øzerk, 2006b, s. 266). Imsen (1997) trekker 

frem disiplineringsformer og å lære å innordne seg som eksempler på skjulte budskap, men 

mener det blir feil å kalle de utilsiktede erfaringene for en læreplan. Det forfatterne imidlertid 

er enige om er at læreplanene har ulike ansikter.            
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2.3 Cummins sentrale poeng  

Samlet sett blir det tydelig at Cummins legger særlig vekt på tre hovedpoeng i sine 

publikasjoner. Det første poenget er antakelsen om at tospråklighet kan gi kognitive og 

skolefaglige fordeler og knyttes gjerne til terskelhypotesen. Det andre poenget er en 

forlengelse av terskelhypotesen og handler om et skille mellom hverdagsspråklige og 

skolespråklige ferdigheter. Dette poenget bygger på en antakelse om at det tar lengre tid å 

utvikle skolespråklige ferdigheter enn ferdigheter knyttet til “hverdagskommunikasjon”. Siste 

poeng bygger på gjensidig-avhengighetshypotesen og handler om at allerede tilegnede 

begreper og akademiske ferdigheter i morsmålet relativt raskt kan overføres til et andrespråk. 

En sentral antakelse i denne hypotesen er at tilegnelsen av skolespråklige ferdigheter og 

innholdet i nye begreper er langt mer krevende på et andrespråk enn på det språket elevene 

kjenner best. (Bakken, 2007, s. 22 og Cummins, 1979, s. 222-251)  

Cummins hypoteser springer ut av et forsøk på å sammenfatte og forklare etterkrigstidens 

forskningsfunn knyttet til tospråklighet. Forskningsdataene han tok utgangspunkt i viste i 

grove trekk at mange tospråklige elever opplever å mislykkes i skolefag. Dataene tydet i 

tillegg på at språkferdighetene til tospråklige elever så ut til å være svakere i både første- og 

andrespråket om en kun fikk undervisning gjennom andrespråket. Videre viste 

forskningsdataene til positive kognitive og skolefaglige utfall for de som fortsatte å utvikle 

både første- og andrespråket i opplæringen. Til sist tydet forskningsresultatene også på at 

minoritetsspråklige elever som fikk undervisning gjennom førstespråket opplevde en positiv 

skolefaglig utvikling. (Cummins, 2000, s. 174) 

Med utgangspunkt i forskningsfunnene over mente Cummins det var nødvendig å stille 

følgende spørsmål: Hvilket nivå må andrespråkskompetansen til tospråklige elever være på 

for optimalt å kunne nyttiggjøre seg instruksjoner på andrespråket? I hvilken grad er et 

tospråklig barn med flytende ferdigheter i begges språk i stand til å gjennomføre mer 

komplekse kognitive operasjoner gjennom språkene sine? I hvilken grad er første- og 

andrespråksferdigheter gjensidig avhengig, og hva kan en slik gjensidig avhengighet ha å si 

for kogntiv og skolefaglig fremgang? Vil barn som ivaretar og videreutvikler sitt førstespråk 

på skolen utvikle sterkere eller svakere andrespråksferdigheter enn de som erstatter 

førstespråket med andrespråket? Og til sist; i hvilken grad legger ulike mønstre i forholdet 

mellom første- og andrespråk til rette for barns generelle kognitive og skolefaglige fremgang? 
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Med utgangspunkt i disse spørsmålene ble terskel- og gjensidig-avhengighetshypotesen 

utviklet. (Cummins, 1979, s. 227) 

2.3.1 Gjensidig-avhengighetshypotesen  

Gjensidig-avhengighetshypotesen foreslår at ferdigheter i andrespråket delvis er en funksjon 

av de morsmålsferdighetene barnet har på det tidspunktet det begynner å tilegne seg 

andrespråket (Cummins, 1979, s. 233). Dette ser ut til å være særlig gjeldende for 

skolespråklige ferdigheter, hvor en tenker seg at slike kunnskaper relativt enkelt lar seg 

overføre mellom språk (Bakken, 2007, s. 28). Mer konkret antar Cummins (1979) at et godt 

utviklet begrepsapparat og kontekstuavhengige ferdigheter i førstespråket vil ha 

overføringsverdi til andrespråket. I tillegg antar han at desto bedre utviklet førstespråket er på 

det tidspunktet barnet begynner å eksponeres for andrespråket, desto mindre sannsynlig vil 

det være at andrespråket går på bekostning av morsmålet.  

Videre hevder han at ferdighetene i førstespråket bør være på et aldersadekvat nivå for at 

grunnlaget for en vellykket tilegnelse av andrespråket skal være godt nok (Cummins, 1979, s. 

233). Intensiv eksponering av et andrespråk overfor elever som har ikke har et aldersadekvat 

førstespråk, kan ifølge Cummins (1979) derimot hindre videreutviklingen av førstespråket og 

føre til en subtraktiv tospråklig utvikling. Nettopp fordi en tenker seg at første- og 

andrespråket har et gjensidig avhengighetsforhold vil en subtraktiv tospråklig utvikling i sin 

tur ha en begrensende effekt på utviklingen av andrespråket (Cummins, 1979, s. 233). 

Gjensidig-avhengighetshypotesen illustreres ofte ved hjelp av “dual-isfjell”-modellen. 

Modellen er en videreutvikling av isfjellmetaforen og forestiller et isfjell med to fjelltopper 

som deler seg i to over vannoverflaten. Under vannoverflaten har fjelltoppene et felles 

fundament (Cummins, 1986, s. 82). Dette fellesfundamentet er en matafor på en 

begrepsmessig kunnskapsbase hos tospråklige elever. Mer presist kan en slik kunnskapsbase 

sies å romme det underliggende fundamentet for tospråklig, begrepsmessig og 

kunnskapsmessig utvikling (Øzerk, 2006a, s. 152).  

Isfjellets to topper forestiller elevenes første- og andrespråk. Første- og andrespråket arter seg 

først og fremst ulikt på språkenes “overflatiske” nivå. Eksempler på dette er ferdigheter i 

uttale, ordforråd og grammatiske regler (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2011). Slike 

ferdigheter vil ikke være overførbare fra første- til andrespråket. Et ord som multiplisere på 
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urdu må læres på nytt på norsk. Når det er sagt, vil begrepet multiplisere kunne overføres fra 

urdu til norsk uten problem. På den måten er det først og fremst begreper, eller ords betydning 

og innhold, som er overførbart. Forstår barnet hva det å multiplisere innebærer trenger en kun 

å lære ordet - begrepets merkelapp – på andrespråket. Med begreper som allerede er tilegnet 

gjennom førstespråket unngår en å måtte lære innholdet i disse gjennom et andrespråk som 

ikke mestres på samme nivå. Begreper som allerede er tilegnet befinner seg i den felles 

kunnskapsbasen som både første- og andrespråket springer ut av. (Cummins, 1986, s. 80 og 

82 og Bøyesen, 2014, s. 288)   

Essensen i avsnittene over er at et solid begrepsfundament i førstespråket vil komme 

andrespråksutviklingen til gode. Ifølge Cummins (1986) referert i Bøyesen (2014) kan i 

tillegg ferdigheter som fagkunnskap, tenking på høyere nivå, lesestrategier og organisering av 

tekst overføres. Til sist blir det viktig å presisere at ferdigheter først og fremst kan overføres 

fra ett språk til et annet. Det betyr at en slik overføring mellom to eller flere språk ikke 

nødvendigvis må finne sted. Cummins (1986) trekker frem at også tilstrekkelig eksponering 

for og motivasjon til å lære andrespråket er viktige betingelser for en slik overføring mellom 

språk. 

2.3.2 Terskelhypotesen  

Antakelsen om at tospråklighet kan føre til kognitive og skolefaglige fordeler bygger på 

Cummins terskelhypotese. I hypotesen tenker han seg at det finnes tre nivåer, fordelt over to 

terskler, for tospråklige kompetanse. Ferdigheter i kreativ og fleksibel tenkning og tilgang til 

et akademiskspråklig reportoar er eksempler på slike kognitive og skolefaglige fordeler. 

Videre er antakelsen at tilgangen til slike fordeler er knyttet til elevenes tospråklige 

kompetansenivå (Cummins, 1979, s. 230 og Cummins, 1986, s. 10-17).  

Ifølge hypotesen vil elever med svake ferdigheter i både første- og andrespråket befinne seg 

på det laveste terskelnivået. For elever med språkferdigheter som ikke overstiger det laveste 

terskelnivået i verken første- eller andrespråket, er det ifølge Cummins (1986) grunn til å 

forvente kognitive og skolefaglige ulemper snarere enn fordeler av sin tospråklighet. I den 

sammenheng tenker han seg at de svake språkferdighetene vil fungere som en barriere for den 

kommunikative interaksjonen mellom eleven og det pedagogiske miljøet (Cummins, 1979, s. 

230). Svake andrespråksferdigheter kan slik sett fungere som en barrier for 

kunnskapstilegnelse gjennom nettopp dette språket.  
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På det midterste nivået er det først og fremst snakk om “dominant tospråklige”, altså at en 

behersker kun ett av sine to språk på en god eller “native-like” måte (Cummins, 1979, s. 230). 

Å befinne seg på dette ferdighetsnivået assosieres verken med positive eller negative 

kognitive og skolefaglige effekter. Det er først på det øverste terskelnivået at en kan forvente 

slike fordeler som følge av elevenes tospråklige kompetanse. På dette nivået har barnet hatt en 

additiv tospråklig utvikling, som betyr at tilegnelsen av andrespråket ikke har gått på 

bekostning av førstespråket (Cummins, 1979, s. 230 og Cummins, 1986, s. 110).  

I sine tidligste publikasjoner hevdet Cummins (1979) at språkferdighetene måtte være 

tilnærmet like sterke i både første- og andrespråk for å oppnå det høyeste terskelnivået 

(Cummins, 1979, s. 230). I senere publikasjoner åpner han opp for at også aldersadekvate 

ferdigheter kun i andrespråket kan være tilstrekkelig for å oppnå kognitive og skolefaglige 

fordeler (Cummins, 2000, s. 175). Videre trekker Cummins (1986) frem morsmålsopplæring 

av betydelig omfang som en nødvendig forutsetning for å kunne oppnå slike aldersadekvate 

andrespråksferdigheter. 

Til sist understreker Cummins (1979) også at tersklene for hva som regnes som 

aldersadekvate og svake tospråklige ferdigheter vil variere i henhold til det enkelte barns 

kognitive utvikling, samt de skolefaglige kravene som stilles i hvert skoletrinn. På den måten 

anser han terskelnivåene som relative og slik sett vil en ikke kunne definere tersklene etter 

absolutte betingelser (Cummins, 1979, s. 230). Terskelhypotesen kan derfor ikke fortelle oss 

noe om hvor grensene går for hva som er svak tospråklig kompetanse og hva som er 

aldersadekvate tospråklige ferdigheter (Cummins, 2000, s. 175). Når det er sagt, kan 

hypotesen ifølge Cummins (1979) selv fungere som et rammeverk som kan bidra til å forutse 

kognitive og skolefaglige effekter av ulike former for tospråklighet.  

2.3.3 Hverdagsspråk og skolespråk  

I videreutviklingen av terskelhypotesen utarbeidet Cummins begrepene academic aspects of 

proficiency (tidligere cognitive academic language proficiency eller CALP) og conversational 

aspects of language proficiency (tidligere basic interpersonal communicative skills eller 

BICS) (Cummins, 2000, s. 58). I henhold til Cummins begreper vil de norske oversettelsene 

‘skolespråk’ og ‘hverdagsspråk’ etter inspirasjon fra Wagner, Strömqvist og Uppstad (2011) 

bli brukt videre. Skillet mellom hverdagsspråk og skolespråk handler i hovedsak om hvor 

avhengig en er av støtte i den kommunikative konteksten når en kommuniserer et språklig 
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meningsinnhold (Cummins, 1991, s. 71). Mer konkret kan en si at skolespråket er mer 

abstrakt eller dekontekstualisert og en kommuniserer gjerne i en “der-og-da”-form. Ifølge 

Cummins (2000) referert i Bakken (2007) er det mest vesentlige med skolespråket at en klarer 

å gjøre kompleks mening eksplisitt ved å bruke språket i seg selv. Nettopp fordi det 

akademiske språket krever løsrivelse fra den nåværende kommunikative konteksten kan 

skolespråket sies å være mer kognitivt krevende enn hverdagssråket (Cummins, 2000, s. 66).  

Hverdagsspråket knyttes i større grad til kommunikasjon i en “her-og-nå”-form, og er slik sett 

mer kontekstbundet. På den måten er hverdagsspråket et nyttig verktøy for å beherske 

praktiske situasjoner hvor språk brukes som redskap i samtaler med andre (Bakken, 2007, s. 

26). Cummins (2000) understreker at han verken viser til overlegne eller bedre utviklede 

språkferdigheter i et vakuum eller i en absolutt forstand når han taler om skillet mellom 

skolespråk og hverdagsspråk. Når han viser til skolespråklige ferdigheter er det i første rekke 

snakk om grad av tilgang til det skolespråklige registeret, eller større ekspertise i å bruke et 

slikt register (Cummins, 2000, s. 55).   

I skolen lærer en om hendelser fjernt fra den kommunikative konteksten som eksisterer her og 

nå. I tillegg står skriftspråket som en helt sentral kilde til kunnskapsproduksjon- og tilegnelse. 

Skriftspråket er i sin natur skolespråklig, nettopp fordi budkapet som formidles må tåle å stå 

på egne ben uten annen umiddelbar kommunikativ støtte. Dermed stiller skolen også krav om 

at elevene skal kunne beherske produksjon og forståelse av slike situasjonsuavhengige teskter, 

og kravet til skolespråklige ferdigheter øker i takt med skoletrinnene (Cummins, 1979, s. 231 

og Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2011, s. 60). På samme tid ser en ifølge Cummins (1980) 

referert i Wagner, Strömqvist & Uppstad (2011) at tilegnelsen av hverdagsspråklige 

ferdigheter i et andrespråk i gjennomsnitt tar mellom ett og to år, mot fem til syv år i 

tilegnelsen skolespråklige ferdigheter. Dette blir et viktig poeng i forbindelse med 

andrespråksopplæring for elever med et annet morsmål enn norsk.    

2.3.4 Kritikk av Cummins hypoteser  

Rosalie Porter 

I forskningslitteraturen kan en sette et grovt skille mellom to teoretiske perspektiver for å 

forstå sammenhengen mellom morsmålesferdigheter og andrespråk. Den ene retningen bygger 

i stor grad på Cummins resonnementer hvor en argumenterer for bruk av morsmål i 
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andrespråksopplæringen. I den andre retningen står Rosalie Porter og “time-on-task”-

hypotesen sentralt, hvor en her argumenterer imot bruk av morsmål i opplæringen (Bakken, 

2007, s. 21). Ifølge “time-on-task”-hypotesen vil det å fokusere på morsmålsferdigheter kunne 

ha negativ innvirkning på utvikling av andrespråket. Her tenker en seg at tilegnelse av språk 

forutsetter nok tid med fokus på nettopp målspråket. Dermed tenker en seg også at det å 

fokusere på morsmål kan gå på bekostning av andrespråkstilegnelsen (Melby-Lervåg & 

Lervåg, 2011, s. 332).  

Rosalie Porter (1990) er kritisk til Cummins resonnementer og hevder blant annet at den 

direkte korrelasjonen mellom tidlig, intensiv andrespråksinnlæring og høy kompetanse i 

andrespråket er uungåelig. Desto mer tid en bruker på å lære andrespråket, desto bedre vil en 

bli (Porter, 1990, s. 119). Videre trekker Porter (1990) frem at det største problemet med 

tospråklig opplæring nettopp er bruk av tid på morsmålet fremfor tid til andrespråksinnlæring. 

På den måten forutsetter hun at også at morsmålsferdigheter ikke vil ha positiv innvirkning på 

andrespråksferdigheter. 

Porters kritikk handler i første rekke om Cummins teoretiske perspektiv på morsmålets 

betydning for andrespråkstilegnelse. Mitsunori Takakuwa har mer spesifikt kritisert Cummins 

terkselhypotese, men går på sin side nærmere inn på det hun betegner som de metodologiske 

svakhetene i forskningen bak hypotesen. Slik sett blir Cummins både utfordret på sin 

forståelse av morsmålets betydning for andrespråkstilegnelse og validiteten bak sin 

terskelhypotese.   

Mitsunori Takakuwa 

I 2005 publiserte Mitsunori Takakuwa en artikkel hvor Cummins terskelhypotese var 

gjenstand for en kritisk gjennomgang (Takakuwa, 2005, s. 2222). I sin kritikk fokuserer hun 

på de metodologiske svakhetene bak hypotesen.  

Det første Takakuwa (2005) trekker frem er at det vil være nødvendig å skille mellom 

absolutte og relative terskelnivåer i gjennomgangen av det hun kaller terskelhypotesens 

paradoksale karakter. I den sammenheng viser hun til at terskelnivåene er relative ifølge 

Cummins selv. At terskelnivåene er relative mener hun er grunn nok i seg selv til å anse 

terskelhypotesen som meningsløs. Hun bygger denne påstanden på at terskelnivåer som er 

relative nødvendigvis vil åpne opp for utallige terskelnivåer gjennom forskning. Dermed kan 
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et lavt terskelnivå funnet i én studie være høyere i absolutt forstand enn det høyeste 

terskelnivået funnet i en annen studie. Når en åpner for mange ulike terskelnivåer gir det 

ifølge Takakuwa (2005) lite mening å vilkårlig identifisere to av dem og tale om akkurat disse 

to vilkårlig valgte terskelnivåene. Dersom terskelnivåene hos individer, klasser, skoler og 

distrikter skiller seg fra hverandre, spørs hun seg hva slags konklusjoner vi kan trekke om 

tospråklig opplæring ut ifra hypotesen.  

Videre hevder Takakuwa (2005) at også absolutte terskelnivåer ville vært problematisk. Med 

tanke på praktiske hensyn mener hun at det uansett ville vært umulig å gjennomføre forskning 

som prøver ut terskelhypotesen. I den sammenheng trekker hun frem at en i så fall måtte ha 

tilgang til en verdensomspennende standardisert test som måler språkferdigheter på en presist 

måte. En slik test eksisterer foreløpig ikke. (Takakuwa, 2005, s. 2223) 

I artikkelen sin hevder Takakuwa (2005) også at det er metodologiske svakheter knyttet til 

studiene terskelhypotesen bygger på. Hun trekker særlig frem overgeneralisering som 

eksempel på dette. Her blir det viktig å presisere at de metodologiske svakhetene ikke er 

spesifikt knyttet til studene Cummins har tatt utganspunkt i. Hun mener snarere at 

metodologiske svakheter jevnt over har vært et alvorlig problem i forskning på 

tospråklighetsfeltet, og dermed også med stor sannsynlighet de studiene Cummins bygger 

terskelhypotesen på. Takakuwa (2005) hevder at overgeneralisering har vært en særlig utbredt 

metodologisk svakhet i feltet. I den sammenheng mener hun at skoler, distrikter og byer i 

mange studier ikke har vært tilfeldig utvalgt (Takakuwa, 2005, s. 2227). Dermed har heller 

ikke utvalgene i studiene vært representative for den respektive populasjonen.  

Hensikten med å trekke frem metodologiske svakheter i forskningen på tospråklighetsfeltet 

generelt, og overgeneraliseringsproblematikken mer spesifikt, er ifølge Takakuwa (2005) å 

belyse at slike svakheter trolig eksisterer blant den forskningen Cummins baserer 

terskelhypotesen sin på. Et poeng blir dermed at det er usikkert hvorvidt de studiene 

terskelhypotesen bygger på faktisk er pålitelige. Dermed setter hun også spørsmålstegn ved 

hypotesenes validitet (Takakuwa, 2005, s. 2229) 

2.4 Cummins som sentral teoretiker i pedagogisk 

utdannelse og forskning – hvordan forstås han? 
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Delkapittelet over belyser noe av den kritikken Cummins hypoteser har vært utsatt for. I dette 

delkapittelet vil det bli redegjort for anvendelsen av Cummins hypoteser, både innen 

pedagogisk utdannelse og forskning. Redegjørelsen er avgrenset til å omhandle Cummins 

tilstedeværelse på pensumlitteraturen til bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Det vil 

også bli redegjort for hvordan Cummins gjør seg gjeldende i NOVA sin forskningsrapport om 

tilpasset språkopplæring for språklige minoriteter og rapporten til konsensuskonferansen om 

tilpasset språkopplæring for minoritetselever (1996).  

Bakgrunnen for at det er viet plass til disse redegjørelsene er at Cummins innledningsvis ble 

trukket frem som en sentral teoretiker i pensumlitteraturen til pedagogiske utdannelser, og i 

forskning knyttet til andrespråksteori og migrasjonspedagogikk. For å underbygge dette vil 

det derfor bli redegjort for fire konkrete eksempler på Cummins tilstedeværelse i nettopp 

pensumlitteratur og forskning. Det er også viet plass til en redegjørelse for hvordan Cummins 

ser ut til å forstås av forfatterne bak de aktuelle tekstene. Eksemplene er valgt ut i et forsøk på 

å dekke en viss bredde i anvendelsen av Cummins teorier. Dette gjelder både med tanke på 

publikasjonenes funksjonsområde, forfattere og deres vektlegging av Cummins hypoteser.    

2.4.1 Kamil Øzerk 

I takt med økt innvandring og dermed elever med ulik språkbakgrunn har også teori og 

forskning på tospråklig opplæring, morsmålsundervisning og norsk som andrespråk fått mer 

oppmerksomhet, også innen pedagogiske utdannelser. Boken “Barn og unges læringsmiljø 2 – 

med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet” av Haugen, Larsen, Skogen og Øzerk har 

lenge vært å finne på pensumlisten til bachelorprogrammet i spesialpedagogikk ved 

Universitetet i Oslo. Slik det kommer frem i tittelen vektlegger boken blant annet 

tospråklighet. Det teoretiske grunnlaget i kapitlene som tar for seg nettopp tospråklighet er i 

stor utstrekning basert på Cummins hypoteser.  

Kamil Øzerk, som er forfatter av de nevnte kapitlene, var en av de første på det 

utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo som tok for seg temaet 

tospråklighet. I boken presenterer han terskelhypotesen etter de tre velkjente terskelnivåene, 

men tilføyer også karakteristiske trekk ved de ulike nivåene i lys av både tidligere og nyere 

forskning. Han trekker frem divergent tenkning, kognitiv fleksibilitet, styrket metaligvistisk 

bevissthet, styrket evne til dekontekstualisert kommunikasjon, kognitiv-akademisk 

språkbeherskelse og god innholdsleserkompetanse som kognitive fordeler på det høyeste 
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utviklingsfeltet for tospråklighet. I tillegg trekker han frem tokulturell kompetanse, kreativitet 

og identitet som fordeler ved aldersadekvate tospråklige ferdigheter.  

Befinner en seg i hypotesens midterste felt vil ikke dette innebære verken kognitive og 

skolefaglige fordeler eller ulemper om en skal tro Cummins (1979). Øzerk (2006a) mener på 

sin side at det er grunn til å forvente sosiale, faglige og affektive fordeler av ens tospråklige 

ferdigheter, også innen dette utviklingsfeltet. I den sammenheng trekker han frem sosial 

handlingkompetanse på to språk, positiv identifisering med to språk, utvikling av trygghet og 

glede i bruk av to språk, tokulturell kompetanse, metalingvistisk bevissthet og tokulturell 

identitet som konkrete eksempler på slike fordeler. I tillegg mener han det er grunn til å 

forvente at barn med tospråklige ferdigheter på det midterste nivået vil kunne beherske et 

kognitiv-akademisk språk, i tillegg til god kompetanse i innholdslesing (Øzerk, 2006a, s. 

141). Når det gjelder språkferdigheter på det laveste terskelnivået nevner han svak 

handlingskompetanse på to språk, risiko for tokulturell ambivalens, svak uttryksevne, 

tankeevne med to svake sosiale redskaper, problemer med innholdslæring og lese- og 

skrivevansker som eksempler på sosiale og faglige ulemper (Øzerk, 2006a, s. 135-142).     

Videre legger Øzerk (2006a) til grunn gjensidig-avhengighetshypotesen for sin forståelsen av 

forholdet mellom morsmål og andrespråket. I forlengelsen av den kunnskapsbasen som 

Cummins (1986) beskriver som første- og andrespråkets fellesfundament, stiller han i tillegg 

spørsmål ved hva dette fundamentet består av (Øzerk, 2006a, s. 145). Videre forsøker han å 

besvare dette spørsmålet, delvis ved hjelp av egen forskning. Han tar utgangspunkt i tanken 

om at språk er en kode som representerer objekter, handlinger, mennesker, hendelser, følelser, 

meninger, ideer og/eller sammenhenger mellom dem. Forutsatt at det er snakk om et felles 

fundament mellom flere språk tenker han seg at det er noe i dette fundamentet som benyttes 

når vi lærer nye språk eller utvikler språk vi allerede kjenner. Dermed konkluderer han med at 

fellesfundamentet for de språkene et individ tilegner seg trolig består av språklig kodede 

erfaringer, kunnskaper, følelser og opplevelser knyttet til mennesker, handlinger, hendelser og 

objekter, og til meninger og ideer eller sammenhenger mellom disse (Øzerk, 2006a, s. 146).  

2.4.2 Wagner, Strömqvist og Uppstad 

En annen bok en kan finne på pensumlisten til samme bachelorprogram i spesialpedagogikk 

er “Det flerspråklige mennesket – en grunnbok om skriftspråklæring” av Wagner, Strömqvist 

og Uppstad. Forfatterne av boken tar blant annet for seg diskusjonen om viktigheten av både 
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morsmål og nok norsk, og argumentasjon omkring morsmålets betydning for 

andrespråkstilegnelse bygger i stor utstrekning på nettopp Cummins teorier.  

Hovedpoengene som kan leses ut av diskusjonen som forfatterne tar for seg er at nok tid i det 

språket du skal lære er en fortusetning for språktilegnelse i nettopp dette språket. Samtidig 

hevder de at morsmål er en viktig ressurs, nettopp på bakgrunn av gjensidig-

avhengighetshypotesens antakelse om en overføringsverdi mellom tospråklige elevers første- 

og andrespråk. Et poeng forfatterne trekker ut av hypotesen er at jo bedre en mestrer 

morsmålet, desto flere “språkknagger” har en å henge andrespråket på. Videre hevder de at 

tospråklige barn ser ut til å ha større språklige og kognitive fordeler av sin tospråklighet desto 

høyere kompetanse de har i begge språk (Wagner, Strömqvist og Uppstad, 2011, s. 58).  

Når det gjelder hvilket terskelnivå en skal plassere et barns tospråklige ferdigheter, trekker 

forfatterne frem at dette nødvendigvis vil være aldersrelativt. I den sammenheng påpeker de 

imildertid at terskelhypotesen forteller oss lite om hva som faktisk er aldersadekvate 

tospråklige ferdigheter. Ifølge forfatterne kan terskelhypotesen likevel si noe viktig om 

hvorfor noen barn kan se ut til å høste fordeler av sin tospråklighet, mens andre ser ut til å 

komme til kort (Wagner, Strömqvist og Uppstad, 2011, s. 59).  

2.4.3 Anders Bakkens NOVA-rapport 

Som et av eksemplene på Cummins tilstedeværelse i forskning innen tospråklighet har jeg 

først valgt å trekke frem rapporten som Norsk institutt for forskning om oppvekt, velferd og 

aldring (NOVA) kom med i 2007. Rapporten, som er skrevet av Anders Bakken, er en 

kunnskapsoversikt om virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever. 

Hovedvekten i Bakkens rapport ligger på betydningen av å trekke inn minoritetselevers 

morsmål i opplæringen, men også betydningen av særskilt språkopplæring for elever med 

annet morsmål enn norsk (Bakken, 2007, s. 3). Videre er hensikten med rapporten å 

sammenfatte eksisterende forskning som tar for seg hvordan språklig tilpassede 

opplæringsopplegg påvirker minoritetsspråklige elevers læringutbytte i skolen. Rapporten 

avgrenses til å diskutere og presentere forskning som tar sikte på å si noe om språklige og 

faglige effekter av ulike opplæringsmodeller rettet mot denne elevgruppen (Bakken, 2007, s. 

11-12).  
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Den teoretiske bakgrunnen som ligger til grunn for rapportens kunnskapsoversikt tar i all 

hovedsak for seg Cummins teorier. Dette har delvis å gjøre med at det er lite norsk forskning 

på feltet (Bakken, 2007, s. 19). Dermed har den faglige debatten rundt morsmålsopplæringens 

rolle tyngre forankring i internasjonale teorier og forskning, hvor Cummins på internasjonal 

basis er svært sentral. Cummins hovedpoenger fungerer lagt på vei som rapportens teoretiske 

bakgrunn også fordi han ifølge Bakken (2007) kan regnes som den kanskje viktigste 

premissleverandør for argumentasjonen for tospråklig opplæring. Dette poenget gjenspeiles 

også i mesteparten av forskningen som trekkes frem i rapporten (Bakken, 2007, s. 22).  

Heller ikke Bakken (2007) mener at Cummins hypoteser er feilfrie. I den sammenheng nevner 

han også utfordringen med at terskelhypotesen ikke angir konkrete ferdighetsnivåer for de 

ulike terskelene. Videre trekker han frem muligheten for at det kan være gode kognitive 

forutsetninger som bidrar til å skape en god tospråklig utvikling og ikke omvendt, slik 

Cummins hevder i sine publikasjoner (Bakken, 2007, s. 25). 

2.4.4 Konsensuskonferansen om tilpasset språkopplæring for 

minoritetselever 

Cummins har også vært en del av det teoretiske grunnlaget i rapporten fra 

konsensuskonferansen i 1996 om tilpasset språkopplæring for minoritetselever, arrangert av 

Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER). Spørsmål som “hva er skolens rolle i 

ulike innlemmingsstrategier?” og “hvordan fungerer skolen i minoritetselevenes tilpasning til 

det norske samfunn?” sto i fokus på konferansen.Videre var det uttalte målet for konferansen 

å gjøre opp kunnskapsstatus, klartlegge faglig enighet/uenighet og etablere konsensus om 

hvilket kunnskapsbehov som må dekkes på området. Hovedområdene ‘språktilegnelse og 

tospråklighet’, ‘didaktikk og undervisningsorganisering’ og ‘samfunnsperspektiv på 

minoritetsbarns språkopplæring’ var konferansens drøftingsgrunnlag (Stjernø & Hallén, 1996, 

s. 5).  

Under kapittelet “Språkutviklende andrespråksundervisning for minoritetselever – teoretiske 

utgangspunkt og prinsipper for organisering, planlegging og gjennomføring av undervisning i 

og på norsk som andrespråk” tar Lindberg & Sjöqvist (1996) for seg skillet mellom 

hverdagsspråk og skolespråk som en faktor i planleggingen av oppgaver og aktiviteter på 

andrespråket. Vanskelighetsgraden på oppgaver og aktiviterer klassifiseres etter graden av 

språkets situasjonsavhengighet og kognitive kompleksitet. Mer konkret ser en på den graden 



28 

 

av kontektuell støtte som kreves i gjennomføringen av en aktivitet eller oppgave. Dermed vil 

enklere aktiviteter i andrespråksinnlæringen være av mer hverdagsspråklig art, med god 

kontekstuell støtte som kroppsspråk, gester og tilgjengelige konkreter i kommunikasjonen. 

Oppgaver av vanskeligere art krever mer løsrivelse fra den nåværende kommunikative 

konteksten og vil i større grad kreve at eleven behersker skolespråklige ferdigheter.  

Med oppgavenes kognitive kompleksitet mener Cummins (1983) ifølge Lindberg & Sjöqvist 

(1996) at språkbruken blir mer kompleks og utfordrende i takt med de kognitive kravene til 

oppgaven. I likhet med Cummins selv, samt Wagner, Strömqvist & Uppstad (2011), trekker 

forfatterne frem at det å delta i hverdagslige samtaler stiller betydelige lavere krav enn 

skolens krav om å tilegne seg ny kunnskap gjennom et mer komplekst muntlig og skriftlig 

skolespråk. Videre blir forfatternes poeng at det i planlegging av andrespråksinnlæring er 

viktig å ta hensyn til nettopp disse ulike formene for språklige krav (Lindberg & Sjöqvist, 

1996, s. 106-107). Med dette in mente kan en i større grad legge opp til en tilpasset opplæring 

med gradvis progresjon.    
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3 Metode og etiske hensyn  

3.1 Metodisk fremgang 

Denne oppgaven er i all hovedsak en teoretisk drøftingsoppgave. Dermed kan en si at den 

metodiske fremgangsmåten har vært å forske i litteratur og dokumenter som allerede 

eksisterer, fremfor å samle inn og tolke eget empirisk datamateriale. Dette betyr imidlertid 

ikke at prosjektet er fri for empiri. Både Opplæringsloven og læreplanverket fungerer som 

denne oppgavens empiriske datagrunnlag og er dermed hovedgjenstander for prosjektets 

analysearbeid.  

I tillegg til analysen av dokumentenes manifeste eller beskrivende innhold, vil det også være 

relevant med en analyse av det ideologiske grunnlget bak utformingen av dokumentene. I et 

forsøk på å forstå lov- og læreplanverket i en utdanningspolitisk kontekst har også relevante 

rundskriv, forskrifter, veiledere, meldinger til Stortinget og offentlige utredninger vært 

sentrale studieobjekter. I neste delkapittel vil det bli redegjort for lov- og læreplanverkets 

oppbygning, samt funksjonen til de øvrige dokumentene som er nevnt. Det vil også bli 

redegjort for hva jeg har sett etter i analysen av Opplæringsloven og læreplanverket. Deretter 

følger en diskusjon omkring oppgavens tolkningsarbeid, før metodedelen av kapittelet rundes 

av med en drøfting rundt den kvalitetsmessige gjennomføringen av studien.   

3.1.1 Lov- og læreplanverkets oppbygning  

Opplæringsloven  

Opplæringsloven er bygget opp av 16 hovedkapitler og to delkapitler som tar for seg hvert sitt 

hovedområde. Hvert kapittel består igjen av lovparagrafer knyttet til kapittelets gjeldende 

hovedområde. Paragrafene inneholder en lovtekst som enkelt sagt er bestemmelser knyttet til 

rettigheter og plikter i opplæringen, både når det gjelder grunnskoleopplæringen og 

videregående opplæring. Videre er det også forskrifter og rundskriv knyttet til 

Opplæringslovens bestemmelser. Forskrifter er dokumenter som utfyller lovenes 

bestemmelser, og kan være både av sentral og lokal art (Bernt, 2018). Rundskriv kan sies å 

være orienteringer fra det aktuelle departementet, i denne sammenhengen som regel fra 

Kunnskapsdepartementet, om tolkninger både av lover og forskrifter. 
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Læreplanverket  

Læreplanverket er et styringsdokument på opplæringens mål og innhold. Dokumentet er 

sentralt fastsatt og offentlig vedtatt, og har hjemmel i nettopp Opplæringsloven (Øzerk, 

2006b, s. 61). Læreplanverket for Kunnskapsløftet består av fire hoveddeler; fag- og 

timefordeling, den generelle delen av læreplanverket, prinsipper for opplæringen og 

læreplaner for fag (Utdanningsdirektoratet, 2016). Innholdet i hver hoveddel vil bli redegjort 

for nærmere i drøftingskapittelet. Læreplanverkets oppbygning nevnes likevel i korte trekk 

her. Dette er for å enklere kunne vise til den analytiske prosessen i arbeidet med oppgaven.     

Meldinger til Stortinget er dokumenter med planer regjeringen vurderer å sette i verk, og som 

en ønsker å få drøftet på Stortinget (Gisle, 2016). Slike meldinger foreslår fremtidig politikk 

og inneholder en rapport om offentlig virksomhet på et felt. Norges offentlige utreninger er 

statlige rapporter som presenterer og drøfter kunnskapsgrunnlaget og mulige handlingsvalg 

for tiltak knyttet til samfunnsutfordringer (Hansen, 2017). I den sammenheng blir det viktig å 

få frem at de fleste utvalg som gjennomfører utredningen i hovedsak er politisk uavhengige 

eksperter på det aktuelle området. Med hensyn til denne oppgaven kan relevante meldinger til 

Stortinget og slike offentlige utredninger gi et bilde av de samfunns- og utdanningsmessige 

idestrømningene som ligger til grunn for utformingen av læreplanverket. Slike dokumenter er 

derfor verdifulle i et forsøk på å tolke læreplanverkets manifeste og beskrivende innhold i en 

større samfunns- og utdanningspolitisk kontekst.   

3.1.2 Analysen av lov- og læreplanverket  

Et viktig spørsmål i det analytiske arbeidet er hva jeg har hatt fokus på når jeg har lest lov- og 

læreplanverket. I Opplæringsloven har jeg sett etter minoritetsspråklige elevers rett på 

morsmålsopplæring gjennom tre nivåer; på kapittelnivå, på paragrafnivå og på lovtekstnivå. 

For å finne frem til relevante kapitler og paragrafer har jeg lett etter nøkkelord som morsmål, 

tospråklig opplæring, funksjonell tospråklighet, samer, urbefolkning, nasjonale minoriteter, 

innvandra minoriteter, etniske minoriteter og minoritesspråklige elever. I de lovparagrafene 

jeg fant relevante lette jeg etter formuleringer som på eksplisitt vis lovfester 

minoritetsselevers tilgang til morsmålsopplæring.  

I analysen av læreplanverket har jeg aller først vært interessert i å se om lovverkets 

bestemmelser om rett til morsmålsundervising er videreført gjennom læreplanverkets innhold. 
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Dette gjaldt først og fremst for de elevgruppene som har vist seg å nettopp ha en lovfestet rett 

til morsmålsopplæring. Det ble lett etter tegn på videreføringer av en slik rettighet i det 

aktuelle læreplanverkets del om læreplaner for fag, hvor fokuset lå på om læreplanverket 

hadde egne læreplaner i morsmålsopplæring og/eller mulighet til opplæring i skolefag på 

andre morsmål enn norsk. Den nasjonale og den samiske versjonen av Kunnskapsløftet har til 

sammen læreplaner i morsmål for samiske elever og for språklige minoriteter. Videre finnes 

det en læreplan i finsk som andrespråk. Jeg har i første rekke lest læreplanverket med fokus 

på om det finnes slike læreplaner i morsmål, og har derfor i liten grad gått inn på en analyse 

av innholdet i slike læreplaner. Dette handler om at hovedfokuset i denne oppgaven ligger på 

tilgangen til morsmålsopplæring gjennom lov- og læreplanverket. En vurdering av innholdet i 

en slik opplæring faller derfor utenfor denne oppgavens rammer.        

Videre har jeg også hatt fokus på om det eksisterer formulerte målsettinger om tospråklighet 

for språklige minoriteter. Dette har jeg lett etter i læringsplakaten som er en del av 

læreplanverkets hoveddel om prinsipper for opplæringen, og i formålsparagrafene til 

læreplanene i morsmål. Jeg har også vært interessert i å se om læreplanverket i det hele tatt 

nevner språklig minoriteter, og i så fall om enkelte minoritetsgrupper vies større 

oppmerksomhet enn andre. Videre har jeg langt på vei lest læreplanverket med utgangspunkt i 

de samme nøkkelordene som i Opplæringsloven. 

Når det gjelder offentlige utredninger og meldinger til Stortinget har jeg forsøkt å oppsøke 

dokumenter av nyest mulig dato, og som i første rekke omhandler områder som språk og 

flerspråklighet, mangfold, minoritetsgrupper og integrering. I de utvalgte dokumentene har 

jeg sett etter hva som kan oppfattes som det rådende synet på morsmålets betydning for 

andrespråkstilegnelse og skolefaglige ferdigheter. Videre har jeg sett etter konkrete tilrådinger 

om hvorvidt en bør ha en en- eller tospråklighetsmålsetning for minoritetsspråklige elever. 

Dokumentene tilbyr imidlertid få konkrete tilrådinger. Når det er sagt, kan måten 

dokumentene veier hensynet til morsmålsopplæring opp mot andre hensyn, for eksempel 

sosial integrering, gi en slags pekepinn på hvilken retning en tenker seg at hovedmålsettingen 

i skolen skal være. Mer generelt kan slike dokumenter gi et innblikk i rådende ideologiske 

idestrømninger innen samfunns-, integrerings- og utdanningspolitikken.  

3.1.3 Metodisk tilnærming til analysen     



32 

 

Med utgangspunkt i avsnittene over kan en si at jeg anlegger en kritisk-analytisk tilnærming 

til oppgavens forskningsspørsmål, med Opplæringsloven og Kunnskapsløftet som diskursive 

objekter. Ifølge Grue (2015) er diskursive objekter tekster med en sosial opprinnelse og en 

sosial funksjon. Enkelt sagt kan en si at diskursive objekter er tekster som gjør en jobb. I 

denne sammenhengen er tekstenes jobb å informere om juridiske rettigheter og det formelle 

innholdet i skolens opplæring. Utformingen av slik informasjon kan sies å være en måte å 

konstruere virkeligheten på. Et interessant spørsmål blir i den sammenheng hva slags 

virkelighet dokumentene forsøker å konstruere. Et mulig svar på et slikt spørsmål må forstås i 

lys av den samfunns- og utdanningspolitiske konteksten dokumentene befinner seg i. I 

analysen av hva slags virkelighet lov- og læreplanverket forsøker å konstruere vil Cummins 

teorier fungere som tankeredskaper. Dette er for å sikre at analysen av dokumentene ikke blir 

ren synsing (Grue, 2015, s. 56).  

Videre er tilnærmingen til det metodiske arbeidet av kvalitativ art. Ifølge Grue (2015) går 

kvalitative undersøkelser i dybden og sikrer resultatene sine gjennom drøfting. I tillegg legges 

resultatene frem i form av språklige resonnementer. Dette stemmer overens med denne 

oppgavens metodiske arbeid, hvor analysearbeidets konklusjoner nettopp blir fremstilt i form 

av språklige resonnementer. Videre har jeg i hovedsak gått dypere inn i få dokumenter, 

fremfor å skaffe en bredere oversikt med en større mengde empirisk datamateriale. Til 

sammen kan det metodiske arbeidetet i oppgaven sies å stemme overens med det en kan kalle 

for en dokumentstudie (Tjora, 2017, s. 182).    

Ifølge Tjora (2017) er dokumentstudier en av flere former for kvalitativ datagenerering. Et 

vesentlig poeng med dokumenter er at de gir oss informasjon om et saksforhold netegnet på et 

spesielt tidspunkt og sted, innen en spesiell kontekst (Tjora, 2017, s. 183). En slik 

dokumentbeskrivelse kjenner vi igjen fra Grues (2015) definisjon på diskursive objekter, og 

en analyse av disse kan bidra til å forstå hvordan bestemte tekster og praksiser konstruerer 

virkeligheten (Tjora, 2017, s. 185). Skovholt & Veum (2014) mener at en slik analyse skal si 

noe om hva det ideologiske grunnlaget for teksten eller praksisen kan være og hvilke 

konsekvenser disse valgene kan få (Skovholt & Veum, 2014, s. 38). I den sammenhengen 

kommer poenget med Cummins hypoteser som tankeredskaper også bedre frem; det er 

vanskelig å si noe om hvordan språklige og tekstlige valg får konsekvenser om en ikke har 

valgt seg et teoretisk ståsted som tolkningredskap. Grunnleggende for en slik kritisk-analytisk 

tilnærming er at den gitte situasjonen ikke oppfattes som naturgitt (Tjora, 2017, s. 185; Grue, 
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2015, s. 56; Skovholt & Veum, 2014, s. 37). En tenker seg snarere at situasjonen kunne vært 

annerledes og at den er sosialt konstruert, særlig gjennoms språket (Tjora, 2017, s. 185).  

Ifølge Tjora (2017) er det grunn til å jobbe for at mer rene former for dokumentstudier kan 

innta en mer sentral plass i hele bredden av samfunnsvitenskapen. Dette begrunner han med at 

dokumentstudier kan styrke en økt historisk sensitivitet, samt at metoden er av en ikke-

påtrengende art (Tjora, 2017, s. 187). Dette kan for eksempel bety at en unngår å belaste 

potensielle informanter med rekrutteringsforsøk og/eller deltakelse i forskningsprosjektet. Et 

slik poeng kan være av særlig betydning innen det spesialpedagogiske feltet, hvor trykket på 

relevante elevgrupper og fagpersoner kan være stort.  

3.1.4 Tolkning  

Tolkningsgrunnlaget for analysen har vært relativt “rett frem”. Det betyr at jeg har opplevd 

innholdet i dokumentene som klart og tydelig. Mye av dette ligger i hva jeg har lett etter. Slik 

det kom frem i analyseavsnittet har jeg først og fremst sett etter hvorvidt læreplanverkene 

inneholder egne læreplaner i morsmål, om minoritetsspråklige elever og de ulike 

minoritetsgruppene nevnes og hvorvidt det finnes en uttalt målsetting om tospråklighet for 

disse elevgruppene. Med et slikt analytisk fokus er det få tolkningsmuligheter og jeg har 

derfor opplevd få utfordringer i tolkningsarbeidet. Det samme gjelder også for tolkningen av 

Opplæringsloven. Med hensyn til reliabilitet, eller oppgavens etterprøvbarhet, er det dermed 

liten grunn til å tro at det vil være et stort gap mellom min egen og andres tolkninger av de 

samme dokumentene. Denne antakelsen forutsetter imidlertid at dokumentene blir lest ut ifra 

samme teoretiske ståsted (NESH, 2016, s. 10).    

Videre bør det presiseres at læreplanverket er et omfattende dokument, og å lese hele 

dokumentet fra “perm til perm” ville vært en stor oppgave. Jeg har derfor måttet være selektiv 

i leseprosessen, og har dermed fokusert på de delene av dokumentet med mest potensiell 

relevans for problemstillingen. Det betyr for eksempel har jeg har viet lite fokus til 

læreplanverkets del om fag- og timefordeling. En mulig svakhet knyttet til oppgavens 

reliabilitet er dermed at analysen av de utvalgte delene i læreplanverket kunne vært forstått 

noe annerledes i lys av dokumentets helhet.   
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3.1.5 Studiens kvalitet  

Når det gjelder validitetens betydning i kvalitative forskningsmetoder er dette et relativt 

kontroversielt tema (Kleven, 2007, s. 219). Ifølge Kleven (2007) hevder noen forfattere at 

validitetsbegrepet er irrelevant i sammenheng med kvalitativ forskning, mens andre mener at 

validitet er viktig også innen det kvalitative forskningsområdet. Når det er sagt, har det vært 

relativt utbredt blant kvalitative metodologer at validitetsbegrepet slik det er brukt i 

kvantitativ forskning er lite treffende innen det kvalitative forskningsområdet (Kleven, 2007, 

s. 219). Tjora (2017) taler for eksempel om kvalitetskriterier innenfor kvalitativ forskning, og 

knytter begrepene pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet til slike kriterier på studiens 

kvalitet (Tjora, 2017, s. 232).   

Begrepet gyldighet kan knyttes til spørsmålet om hvorvidt de svarene vi finner i vårt 

forskningsprosjekt faktisk er svar på de spørsmålene vi har forsøkt å stille (Tjora, 2017, s. 

232). Innen en fortolkende tradisjon kan dette ifølge Tjora (2017) være relativt komplisert, 

noe som også vil gjelde for denne oppgaven. Han hevder imildertid at vi kan styrke 

gyldigheten ved å gjøre det tydelig hvordan vi har gjennomført forskningen ut ifra spørmålene 

vi har stilt, samt hvordan spørsmålene er formet med utgangspunkt i temaer vi vil utforske 

(Tjora, 2017, s. 234). Jeg har forsøkt å ivareta hensynet til gyldighet ved å redegjøre for 

arbeidets metodiske fremgangen på en konkret og tydelig måte. Videre har jeg forsøkt å 

klargjøre hvilke avgrensninger jeg har valgt å gjøre underveis i oppgaven, samt forklare 

hvorfor slike avgrensninger er gjort. Gjennom innledningskapittelet har jeg også gjort rede for 

sammenhengen mellom problemstillingens spørsmålsstilling og det temaet jeg har ønsket å 

utforske i arbeidet med oppgaven.  

Videre hevder Tjora (2017) at pålitelighet i første omgang handler om intern logikk eller 

sammenheng gjennom hele forskningsprosjektet. I den forbindelse vil et legitimt spørsmål 

være om resultatene trolig ville blitt de samme dersom en annen forsker gjorde den samme 

jobben. Høy pålitelighet krever ikke nødvendigvis et klart ja på et slikt spørsmål; en 

transparent redegjørelse av undersøkelsens interne forhold og hvordan dette kan ha påvirket 

resultatet vil være vel så viktig (Tjora, 2017, s. 238). I denne sammenhengen betyr 

transparens at en grundig beskriver hvilke valg som er tatt i arbeidet med oppgaven. Dette kan 

dreie seg om hva slags teorier som er benyttet og hvordan analysen i studien er gjennomført 

(Tjora, 2017, s. 248). På det generelle planet har jeg forsøkt å ivareta prinsippet om 

transparens ved kontinuerlig å redegjøre for valgene som er tatt i utformingen av oppgaven. 
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Videre bidrar metodekapittelet i seg selv til å sikre en viss grad av transparens i et 

studieprosjekt. I dette kapittelet har jeg i særlig grad forsøkt å sikre transparens gjennom 

underkapitlene om analysen av lov- og læreplanverket og prosjektets tolkningsarbeid, hvor 

måten jeg leste og tolket studiens hoveddokumenter er beskrevet. Videre understreker Tjora 

(2017) at også forskerens forkunnskap og posisjon er viktig for forskningsarbeidets 

pålitelighet. Dette temaet vil bli nærmere diskutert i forbindelse med oppgavens delkapittel 

om etiske hensyn.  

Til sist trekker Tjora (2017) frem generaliserbarhet som en kvalitetsindikator på det 

kvalitative forskningsarbeidet. Han hevder at generaliserbarhet er knyttet til forskningens 

relevans utover de enheter som faktisk er undersøkt (Tjora, 2017, s. 231). Videre skiller han 

mellom naturalistisk, moderat og konseptuell generalisering (Tjora, 2017, s. 239). Gjennom 

naturalistisk generalisering redegjør en godt nok for detaljene av det som er studert til at 

leseren selv kan vurdere om funnene vil ha gyldighet, for eksempel for leserens egen 

forskning. I moderat generalisering tenker en på generalisering i en mer strukturell forstand, 

hvor det er opp til forskeren å beskrive i hvilke situasjoner resultatene vil kunne være gyldig. 

Videre dreier konseptuell generalisering seg om utvikling av konsepter, typologier eller 

teorier som vil ha relevans for andre tilfeller enn det som er studert (Tjora, 2017, s. 239).  

Valg av tema og at oppgavens “problemområde” er svært avgrenset, kan gjøre at potensialet 

for generalisering med relevans utenfor egen forskning er betydelig mindre i dette prosjektet 

enn i mange andre studier. Dette kan også anses som en svakhet ved studien. Særlig 

konseptuell generalisering har vært lite relevant i denne oppgaven. Dette handler først og 

fremst om at prosjektets arbeid er ikke utført med sikte på å utvikle konsepter eller teorier 

som vil ha relevans for andre tilfeller enn oppgavens spesifikke problemstilling. Arbeidet kan 

imidlertid ha større potensiale for generalisering av en mer naturalistisk og moderat art. 

Aller først har jeg forsøkt å redegjøre for prosessen og forskningsgrunnlaget på en så grundig 

måte som mulig. Dette åpner i en viss grad opp for at leseren selv kan vurdere om funnene i 

oppgaven har gyldighet, noe vi kjenner igjen fra den naturalistiske generaliseringsformen. 

Videre har jeg strebet etter å ivareta hensynet til moderat generalisering ved å beskrive hvilke 

situasjoner resultatene vil kunne være gyldige. Dette har jeg gjort gjennom et forsøk på en 

grundig redegjørelse av oppgavens teoretiske ståsted, og dermed hvilket perspektiv 

oppgavens hovedkonklusjoner først og fremst vil være gyldige innenfor. Til sist har jeg også 
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forsøkt å tegne et bilde av den samfunns- og utdanningspolitiske konteksten som lov- og 

læreplanverkets innhold må forstås innenfor.  

3.2 Etiske hensyn 

Fordi Opplæringsloven og læreplanverket er oppgavens empiriske grunnlag har etiske hensyn 

knyttet til informanter falt bort. Samtidig er det en rekke andre hensyn som er like gjeldende 

for en dokumentstudie som en oppgave med eget empirisk datamateriale. NESH har 

utarbeidet forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. 

Disse retningslinjene har vært en viktig grunnstamme i mine refleksjoner rundt relevante 

etiske hensyn knyttet til arbeidet med denne oppgaven.   

Aller først har det vært viktig å være bevisst hvordan egne verdier og holdninger kan ha 

påvirket valg av tema, teori, datakilder og tolkningen av disse. Mer presist kan en si at den 

forforståelsen en tar med seg inn i analysen vil kunne påvirke måten oppgaven utformes. En 

slik forforståelse kan blant annet være formet av personlig bakgrunn, erfaringer og politisk 

orientering (Tjora, 2017, s. 25). Det ville vært en vanskelig, om ikke umulig oppgave å rive 

seg løs fra sin egen forforståelse. Fremfor å forsøke å legge den vekk kan det være mer 

fruktbart å være seg sin forforståelse bevisst, samt å gjøre seg opp noen tanker om hvordan 

ens forståelse kan påvirke eget arbeid. Dette trekkes også frem i punkt 1 om forskningens 

normer og verdier i NESHs retningslinjer, hvor det heter at egne verdier og holdninger kan 

påvirke valg av tema, datakilder og tolkninger (NESH, 2016, s. 10). Under samme punkt heter 

det også at redelighet i dokumentasjonen, konsistens i argumentasjonen og åpenhet om 

usikkerhet er felles forskningsetiske forpliktelser. Slike forhold er imildertid uavhengig av 

verdimessig eller vitenskapsteoretisk posisjon, og er dermed felles for alle 

forskningsprosjekter (NESH, 2016, s. 10).  

Punkt 12 i NESHs retningslinjer handler om hensynet til utsatte grupper hvor forskere samler 

informasjon om gruppers egenskaper eller atferd. I den sammenheng heter det at en bør utvise 

varsomhet i bruk av inndelinger eller betegnelser som gir grunnlag for urimelig generalisering 

og som kan føre til stigmatisering av enkelte samfunnsgrupper (NESH, 2016, s. 24). I denne 

oppgaven ser jeg først og fremst på hvordan Opplæringsloven og læreplanverket tar hensyn til 

Cummins poenger. Når det er sagt, trekker jeg frem minoritetsspråklige elever som spesifikk 

gruppe, og det er blant annet snakk om svakere skolefaglige prestasjoner i tilknytning til 
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denne gruppen. I den sammenheng vil det være viktig å være bevisst måten jeg betegner 

denne gruppen, samt de egenskapene som eventuelt tillegges individer i en slik gruppe. Av 

samme grunn har det også vært viktig å ikke skape feilaktige fremstillinger eller 

karakteristikker (NEHS, 2016, s. 12).  

Til sist har jeg også forsøkt å ha et bevisst forhold til punkt 26, 27 og 28 i de forskningsetiske 

retningslinjene. Disse punktene omhandler god henvisningsskikk, plagiat og vitenskapelig 

redelighet (NESH, 2016, s. 27-29). Dermed har det vært viktig å referere til alle kilder som er 

benyttet i arbeidet, og sidetallene i referansen sikrer en mest mulig presis kildehenvisning. 

Med hensyn til plagiat er det et viktig prinsipp å ikke fremstille andres arbeid som sitt eget. I 

den sammenheng spiller god henvisningskikk en viktig rolle. Helt til slutt har det i lys av 

punktet om vitenskapelig redelighet vært viktig å strebe etter presise fremstillinger av 

innholdet i de studier, dokumenter og rapporter som er benyttet i arbeidet med oppgaven.     
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4 Drøftingsdel  

4.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet  

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) er en reform av Læreplanenverket for den 10-

årige grunnskolen av 1997 (L97) og har vært det gjeldende læreplanverket siden 

Kunnskapsløftets innføringsperiode fra 2006 til 2007. En av de viktigste begrunnelse for 

reformen var at norske elever kom dårligere ut i grunnleggende ferdigheter som lesing, 

regning og skriving enn elever fra sammenliknbare land. Dermed ble også opplæring i 

grunnleggende ferdigheter et av de tydeligste satsingsområdene i reform Kunnskapsløftet. I 

forbindelse med innføringen av læreplanverket ble det i tillegg lagt vekt på at det eksisterer 

systematiske forskjeller i norsk skole, blant annet med hensyn til elevenes etniske og sosiale 

bakgrunn. Slike forskjeller passer dårlig inn i visjonen om en skole for alle, og i den 

forbindelse ble det understreket at tilpasset opplæring i enda større grad skulle vektlegges 

med innføringen av Kunnskapsløftet. (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005)  

Ved siden av den nasjonale versjonen av Kunnskapsløftet ble også Kunnskapsløftet for 

samisk grunnopplæring (LK06S) innført på samme tid. I likhet med det nasjonale 

læreplanverket er også Kunnskapsløftet – samisk en reform av det samiske Læreplanverket 

for den 10-årige grunnskolen av 1997. Kunnskapsløftet – samisk ble utarbeidet i samarbeid 

med Sametinget og er likeverdig og parallellt med det nasjonale læreplanverket (Øzerk, 

2006b, s. 61-62). Rent juridisk er begge versjoner av Kunnskapsløftet en forskrift med 

hjemmel i Opplæringsloven og er forpliktende for grunnopplæringen. Slik sett henger lov- og 

læreplanverket nøye sammen, og læreplanverket kan beskrives som en forlengelse av 

Opplæringsloven. En kan på den måten si at lovverkets bestemmelser blir videreført og 

konkretisert gjennom Kunnskapsløftets innhold. (Øzerk, 2006b, s. 61 og 67-68)          

4.1.1 Læreplanverkets oppbygning  

Både det nasjonale og det samiske læreplanverket består av fire hoveddeler; fag- og 

timefordeling, generell del av læreplanverket, prinsipper for opplæringen og læreplaner for 

fag. Ifølge Utdanningsdirektoratet (2016) skal fag- og timefordelingen gi en overordnet 

ramme for hvor mange opplæringstimer det enkelte fag skal ha i grunnskolen og videregående 

opplæring. Den generelle delen av Kunnskapsløftet er identisk med og dermed en 
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videreføring av den generelle delen av L97. I denne delen blir formålsparagrafen i 

Opplæringsloven utdypet og overordnede mål for opplæringen blir angitt. I tillegg blir det 

verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for opplæringen fremhevet 

gjennom syv danningsdimensjoner for den enkelte elev (Øzerk, 2006b, s. 68).  

Læreplanverkets prinsippdel bygger på den generelle delen og tydeliggjør skoleeiers ansvar 

for at opplæringen er i samsvar med lov og forskrifter. Denne delen av læreplanverket består 

også av prinsipper som omtaler sosial og kulturell kompetanse, motivasjon for læring, 

læringsstrategier, elevmedvirkning, tilpasset opplæring, roller og kompetanse til lærere og 

instruktører, samarbeid med hjemmet og samarbeid med lokalsamfunnet. Læreplanene for fag 

gir en ramme for innholdet i opplæringen av det enkelte fag. Videre omfatter hver læreplan en 

formålsparagraf, en oversikt over læreplanens hovedområder, grunnleggende ferdigheter i 

faget, samt fagets kompetansemål. (Utdanningsdirektoratet, 2016) 

Det samlede læreplanverket består av delområdene som er beskrevet over. Dette skal gi et 

bilde av skolens oppdrag og mandat, og alle delområdene er ment å være grunnlaget for 

arbeidet med læreplanene lokalt. Det betyr at prinsippene og kompetansemålene i 

læreplanverket er fastsatt fra sentrale hold og gjelder for alle skoler, mens innholdet i 

opplæringen skal tilpasses lokale forhold. (Utdanningsdirektoratet, 2016) 

4.1.2 Læreplanverkets ulike nivåer  

Beskrivelsene som til nå er er gjort av læreplanverket er det Goodlad (1979) trolig ville kalt 

for det formelle læreplannivået. Kunnskapsløftets innhold og oppbygning er offentlig vedtatt 

og foreligger som et skrevet dokument til offentlig innsyn, noe som betyr at dokumentet er 

opplæringens formelle læreplanverk (Imsen, 1997, s. 161). Etterkrigstidens formelle 

læreplanverk har vanligvis vært i innbundet bokform. Kunnskapsløftet er på sin side det første 

læreplanverket som kun er elektronisk tilgjengelig. Det at læreplanverket ligger på nett kan 

gjøre det mer tilgjengelig for større deler av befolkningen. Samtidig er ikke læreplanverket 

lenger et samlet dokument som kan leses fra perm til perm, og kan slik sett oppfattes som 

mindre oversiktlig. Dette kan være et poeng fordi læreplanverkets formelle nivå ligger til 

grunn for tolkningen av dokumentet og dermed den praktiske gjennomføringen av 

opplæringen. Blir dokumentet uoversiktlig er det grunn til å tro at dette vil ha innvirkning på 

læreplanverkets oppfattede, gjennomførte og erfarte nivå.  
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I denne oppgaven vil hovedfokuset ligge på Opplæringslovens skriftlige innhold og 

læreplanverkets ideologiske og formelle nivå. Når det er sagt, vil også praktiske konsekvenser 

av lov- og læreplanverkets formelle innhold bli drøftet. Slike praktiske konsekvenser er på sin 

side knyttet til de øvrige læreplannivåene. Det bør også understrekes at fraværet av 

paragrafer, målsettinger eller læreplaner kan være like interessant som lov- og 

læreplanverkets manifeste innhold.  

I neste delkapittel ser jeg i hovedsak nærmere på om lov- og læreplanverket åpner opp for 

morsmålsopplæring for minoritetselever. Her blir alle av Opplæringslovens tre nivåer 

relevante. I det nasjonale læreplanverket har hoveddelen om læreplaner for fag vist seg å 

være dokumentets mest relevante område når det gjelder videreføringen av lovens 

bestemmelser. I det resterende dokumentet er det første og fremst fraværet av innhold knyttet 

til minoritetsspråklige elever og tospråklighet som er mest interessant. I delkapittelets siste 

underkapittel om samiske elever ser jeg nærmere på det samiske læreplanverket. Slik vi skal 

se skiller dette seg tydelig ut fra den nasjonale versjonen av Kunnskapsløftet, blant annet med 

en uttalt målsetting om funksjonell tospråklighet. Dermed ser vi også raskt konturene av et 

minoritetshierarki i lov- og læreplanverket.  

4.2 Minoritetsspråkliges tilgang til 

morsmålsopplæring gjennom lov- og læreplanverket  

4.2.1 Innvandra minoriteter  

Slik det kom frem i den historiske gjennomgangen av morsmålets plass i etterkrigstidens 

læreplandokumenter har tilgangen til morsmålsopplæring gått i bølgedaler for innvandra 

minoriteter. Med Mønsterplanen av 1987 hadde alle språklige minoriteter en automatisk rett 

til opplæring i sitt morsmål, og læreplanverket hadde et uttalt mål om funksjonell 

tospråklighet. I 2001 mistet alle språklige minoriteter, med unntak av samer og kvensk-finske 

elever, denne retten (Øzerk, 2006b, s. 59). I den forbindelse ble minoritetsspråklige elever 

kategorisert etter sin etnolingvistiske bakgrunn. Frem til L97 gikk alle minoritetsspråklige 

elever, med unntak av samer, under fellesbetegnelsen språklige minoriteter. Med innføringen 

av L97 ble imidlertid elever med kvensk-finsk bakgrunn skilt ut fra denne gruppebetegnelsen, 

samtidig som målsettingen om funksjonell tospråklighet ble avskaffet (Øzerk, 2006b, s. 57). 

Det ble gitt andrespåksstatus til finsk i de to nordligste kommunene, noe Øzerk (2006b) i 
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utgangspunktet trekker frem som positivt for kvensk-finske elever. Samtidig sto de resterende 

nasjonale minoritetsgruppene og innvandra minoriteter igjen som en egen gruppe uten 

automatisk rett til tospråklig opplæring. L97s etnolingvistiske rangeringsliste ble videreført 

inn i Kunnskapsløftet og er fortsatt gjeldende i dag.   

I dagens læreplanverk går innvandra minoriteter fortsatt under gruppebetegnelsen språklige 

minoriteter. Denne gruppen er i svært liten grad nevnt i Kunnskapsløftet. Gruppen nevnes 

først og fremst i forbindelsen med læreplanene i grunnleggende norsk eller morsmål for 

språklige minoriteter. I formålsparagrafen til læreplanen i grunnleggende norsk heter det at 

opplæringen etter denne planen skal fremme norskspråklig utvikling, slik at elevene blir i 

stand til å følge ordinær opplæring i norsk og andre fag på norsk (Kunnskapsdepartementet, 

2007b). I veilederen til læreplanen i morsmål heter det at elever fra språklige minoriteter som 

kommer til norsk skole med mangelfull eller ingen kompetanse i norsk, vil ha stor nytte av å 

få opplæring i morsmål etter denne planen (Utdanningsdirekotratet, 2009, s. 3). Samtidig blir 

det presisert at lærelanen kun er en overgangsplan. Det heter at målet med opplæringen er at 

elevene skal utvikle sine norskspråklige og faglige ferdigheter så raskt som mulig. På den 

måten blir de i stand til å delta i den ordinære opplæringen uten særskilt støtte 

(Utdanningsdirektoratet, 2009, s. 3). Tilgangen til opplæring etter disse læreplanene er 

regulert gjennom Opplæringslovens § 2-8 om Særskilt språkopplæring.  

Opplæringslovens § 2-8 er i første rekke ment for å sikre at minoritetselever som strever med 

norsk får et språkrettet tiltak. I paragrafens lovtekst heter det at elever i grunnskolen med 

annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring om elevenes 

norskferdigheter er så svake at de ikke kan følge ordinær undervisning. Retten til særskilt 

språkopplæring handler i hovedsak om opplæring i grunnleggende norsk, men om nødvendig 

kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler 

(Opplæringsloven, 1998, § 2-8). Dermed blir det tydelig at opplæring i grunnleggende norsk 

er førstevalget for elever som får vedtak om særskilt språkoppælæring. Dette understrekes 

også i et rundskriv fra 2004 vedrørende endringer i Opplæringsloven og Friskoleloven. I 

dokumentet presiseres det at “endringene består i at særskilt opplæring i norsk blir det fremste 

virkemiddel for minoritetsspråklige elever i grunnskolen” (Kunnskapsdepartementet, 2004). 

Totalt sett blir det tydelig at tilgangen til morsmålsundervisning er svært begrenset for elever 

med innvandra minoritetsbakgrunn.  
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4.2.2 Nasjonale minoriteter  

Elever med kvensk-finsk bakgrunn  

I forskrift av 16. juni 1997 nr. 791 Om læreplanverkene for grunnskolen fikk finsk status som 

andrespråk i områder i Finnmark og Troms med kvensk/finsk befolkning. Fra 1. august 1999 

var den nye Opplæringsloven gjeldende, og med dette ble retten til opplæring i finsk som 

andrespråk lovfestet gjennom § 2-7 (Kommunal- og regionaldepartementet, 2000, s. 56).   

I § 2-7 om finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn heter det at disse elevene har 

rett til opplæring i finsk når minst tre elever med samme bakgrunn ved grunnskoler i Troms 

og Finnmark krever det. På tross av at Opplæringsloven kun nevner retten til finskopplæring, 

understreker departementet i formålsparagrafen til læreplanen i finsk at også kvensk har fått 

status som eget språk. Det betyr at kvensk ikke lengre regnes som en dialekt av finsk. På den 

måten skal også elever med kvensk bakgrunn få mulighet til opplæring i kvensk og arbeidet 

med å videreutvikle og normalisere et skriftspråk i kvensk er i gang 

(Kunnskapsdepartementet, 2007a). Totalt sett har elever med kvensk-finsk bakgrunn en noe 

begrenset, men likefullt lovfestet rett til opplæring i finsk eller kvensk.  

Læreplanen i finsk som andrespråk fungerer som læreplanverkets (eneste) forlengelse av 

Opplæringslovens § 2-7. I formålsparagrafen til læreplanen i finsk heter det at faget skal bidra 

til dypere forståelse av egen identitet og kultur. Videre legges vekt på at språkferdighetene 

skal gi elevene muligheter til å kommunisere i lokalsamfunnet sitt (Kunnskapsdepartementet, 

2007a). Det kan slik sett se ut til at bevaring og utvikling av elevenes kultur og identitet 

gjennom opplæring i finsk og kvensk er et sentralt formål med læreplanen. Tilbudet om 

opplæring i finsk som andrespråk er et viktig signal om anerkjennelse av finsk og kvensk som 

egne minoritetsspråk. For elever med finsk eller kvensk som førstespråk blir imildertid et slikt 

tilbud lite treffende. Særlig kommer et slikt tilbud til kort når det er tale om morsmålets 

betydning for andrespråkstilegnelse og skolefaglig utvikling.   

Jøder og rom- og romanifolket 

I motsetning til elever med kvensk-finsk bakgrunn nevnes verken jøder, romfolket eller 

romanifolket som nasjonale minoritetsgrupper i Opplæringsloven eller læreplanverket. For 

disse nasjonale minoritetsgruppene finnes det ingen lovfestet rett til opplæring i hebraisk, 
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romanes eller romani, verken som første- eller andrespråk. Slik sett blir også 

Kunnskapsløftets etnolingvistiske rangeringsliste særlig tydelig for disse elevgruppene.  

Elever fra slike nasjonale minoritetsgrupper kommer inn under bestemmeler for språklige 

minoriteter og knyttes i likhet med innvandra minoriteter til Opplæringslovens § 2-8 om 

særskilt språkopplæring. Slik sett har de heller ingen egen læreplan i morsmål gjennom 

Kunnskapsløftet. Dette vil si at tilgangen til morsmålsopplæring er svært begrenset også for 

disse minoritetsgruppene.  

4.2.3 Samiske elever  

At det finnes et eget samisk læreplanverk forteller i seg selv mye om samiske elevers 

juridiske status sammenliknet med de øvrige minoritetsgruppene. Den juridiske begrunnelsen 

for å ha et eget læreplanverk for samene finner en i Grunnlovens § 108 hvor lovteksten lyder: 

“Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at den samiske folkegruppa kan tryggje og 

utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv” (Grunnloven, 1814, § 108). Videre tenkte en seg 

at samiske skoler trengte en læreplan med en klar tospråklighetsmålsetning og et språklig 

(re)vitaliseringsperspektiv. En tenkte seg også at samene på en bedre måte kunne ta vare på 

språk, kultur, verdier, kunnskaper og samfunnsmessige interesser med en egen læreplan 

(Øzerk, 2006b, s. 87). Det samiske læreplanverket har egne læreplaner i samisk som første- 

og andrespråk, samtidig som opplæringen etter Kunnskapsløftet – samisk innebærer 

muligheter for opplæring på samisk i de øvrige fagene.Videre er funksjonell tospråklighet i 

norsk og samisk et eksplisitt uttalt mål i dette læreplanverket (Kunnskapsdepartementet, 

2007c).  

Opplæringslovens § 6-2 om samisk opplæring i grunnskolen er den paragrafen i lovverket 

som i størst grad åpner opp for morsmålsopplæring for en minoritetsspråklig gruppe. I 

paragrafens lovtekst legges det klare føringer for læreplanverkets plikt til å gi opplæring i og 

på samisk for samiske elever. Sammenliknet med de andre nevnte paragrafene - og fraværet 

av slike - blir det dermed tydelig at samiske elever er den minoritetsgruppen i Norge med de 

klareste rettighetene knyttet til opplæring i og på eget morsmål. Videre er det verdt å merke 

seg at samer også er den eneste minoritetsgruppen med et eget kapittel i Opplæringsloven; 

kapittel 6 om samisk opplæring.  
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Mer konkret slår § 6-2 fast at alle elever som bor i samiske distrikt har rett til opplæring i og 

på samisk, og at elever i samiske distrikt skal ha opplæring i samsvar med læreplanverket for 

Kunnskapsløftet - samisk (Opplæringsloven, 1998, § 6-2). Elevene velger selv hvilket av de 

samiske språkene de ønsker opplæring i og om de ønsker opplæring i samisk som første- eller 

andrespråk (jf. Opplæringsloven, 1998, §§ 6-1 og 6-2). På den måten sikrer denne paragrafen 

at alle samisktalende elever innenfor samiske distrikt får opplæring i og eventuelt på eget 

minoritetsspråk, enten som første- eller andrespråk.   

En skal imidlertid være klar over at retten til opplæring i og på samisk ikke gjelder fullt ut for 

alle samisktalende elever. I § 6-2 blir det tydelig at retten til opplæring i og på samisk ikke 

kan garanteres for elever som bor utenfor samiske distrikt. For at disse elevene skal få 

opplæring i samisk forutsettes det at minst ti elever på alle klassetrinn i hele kommunen 

ønsker slik opplæring. Innfris denne forutsetningen vil elevene få opplæring etter 

Kunnskapsløftet - samisk, men i slike tilfeller er ikke elevene sikret opplæring på nærskolen 

sin. På den måten kan muligheten til samiskopplæring komme i konflikt med 

nærskoleprinsippet, som i sin tur må vike for § 6-2 (jf. Opplæringsloven, 1998, § 8-1). Videre 

holder tilbudet kun så lenge opplæringen omfatter minst seks elever totalt i kommunen 

(Opplæringsloven, 1998, § 6-2). Slik sett legger Opplæringsloven opp til en noe ulik tilgang 

på morsmålsopplæring, også innad i gruppen av samiske elever.   

4.3 Morsmålsdebatten  

Med et overordnet mål om at skolen skal legge til rette for at alle elever når et så godt 

kunnskapsnivå som mulig, blir det relevant med en diskusjon om virkemidlene for å nå dette 

målet. Denne diskusjonen har vært særlig relevant i lys av gapet mellom majoritets- og 

minoritetselevers skoleprestasjoner. Blant innvandra minoriteter har en stor del av 

årsaksforklaringen til resultatulikhetene vært tilskrevet svake norskferdigheter, og morsmålet 

som virkemiddel for bedrede andrespråks- og skoleferdigheter har i lang tid vært gjenstand 

for debatt. Slik vi har sett er Cummins en av forskerne som mener at morsmålet er et viktig 

virkemiddel for språklige minoriteters andrespråks- og kunnskapstilegnelse. I den 

internasjonale litteraturen har Porter (1990) vært en av de klarste talspersonene for økt fokus 

på andrespråket fremfor morsmålet, og mener at morsmålsundervisning stjeler verdifull tid fra 

direkte eksponering i elevenes andrespråk.  
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Debatten om morsmålets betydning har vært en omfattende debatt i flere tiår, både nasjonalt 

og internasjonalt (Berggren & Tenfjord, 1999, s. 201). Ifølge Hvenekilde, Hyltenstam & 

Loona (1996) er morsmålsdebatten til en viss grad en medieskapt skinnuenighet, blant annet 

fordi forskningsresultater i morsmålsstudier enten tolkes i et rent språklig eller sosialt 

perspektiv. I det følgende vil det bli redegjort for en avgrenset bit av den 

morsmålsdiskusjonen som har pågått innen det norske fagmiljøet. Dette er for å belyse noe av 

den uenigheten som eksisterer med hensyn til morsmålets betydning for andrespråks- og 

kunnskapstilegnelse, også innen det nasjonale forskningsmiljøet.  

I neste underkapittel tar jeg for meg både studier, artikler, rapporter og kapitler i relevante 

lærebøker for å belyse noe av morsmålsdiskusjonen. Det vil ligge et todelt fokus på 

morsmålets betydning for andrespråkstilegnelse og på morsmålets betydning for 

skoleprestasjoner.  

4.3.1 Ulike synspunkter på morsmålets betydning i det norske 

fagmiljøet 

Melby-Lervåg & Lervåg og Bøyesen  

I 2011 publiserte Melby-Lervåg og Lervåg en oppsummering av empirisk forskning om 

hvilken betydning morsmålsferdigheter har for utvikling av leseforståelse og dets 

underliggende komponenter på andrespråket. Artikkelen tok for seg studier som undersøker 

sammenhengen mellom morsmål og andrespråk, med utgangspunkt i både longitudinelle og 

korrelasjonelle studier. I tillegg tok den for seg eksperimentelle studier som sammenlikner 

effekten av opplæringsopplegg med og uten morsmålsundervisning. Kort sagt kan en si at 

deres metaanalyse kartla et relativt bredt spekter av studier om forholdet mellom 

morsmålsferdigheter og andrespråksferdigheter. 

Resultanene til Melby-Lervåg & Lervågs (2011) metaanalyse av de korrelasjonelle studiene 

kunne vise til en viss overførbarhet av fonologiske ferdigheter (ferdigheter knyttet til 

språklydsystemet) mellom morsmål og andrespråk. Når det gjelder språkforståelse, eller det 

semantiske domenet, hevder forfatterne at det imidlertid ikke ser ut til å være overførbarthet 

mellom første- og andrespråket. Heller ikke de longitudinelle studiene kan ifølge Melby-

Lervåg & Lervåg (2011) gi særlig støtte til overførbarhet av språkforståelse mellom første- og 

andrespråket. Når det gjelder de ekseperimentelle studiene, tyder imildertid disse på at elever 
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som mottar tospråklig undervisning har et fortrinn, både når det gjelder avkoding og 

leseforståelse i den fasen hvor avkoding er mest avgjørende for leseforståelse (Melby-Lervåg 

& Lervåg, 2011, s. 341).   

Et av de teoretiske perspektivene som legges til grunn for forholdet mellom første- og 

andrespråk i Melby-Lervåg & Lervågs (2011) metaanalyse er nettopp Cummins gjensidig-

avhengighetshypotese. I 2014 kom Liv Bøyesen med et motsvar til Melby-Lervåg & Lervågs 

artikkel og hevder at de misforstår denne modellen og understreker at Cummins setter et 

viktig skille mellom språk og begrep. I den sammenheng poengterer hun at det ikke er ordene 

som overføres, men kunnskap om begreper (Bøyesen, 2014, s. 289).  

Bøyesen (2014) understreker videre at utvikling av ordforråd tar tid og at ord på andrespråket 

ikke ligger klart i den felles kunnskapsbasen for første- og andrespråket. Dermed må termen, 

eller merkelappen, på selve begrepet læres på nytt i andrespråket, mens selve 

begrepsforståelsen kan overføres om den allerede er tilegnet via førstespråket (Bøyesen, 2014, 

s. 288). Bøyesen (2014) mener at en måling av språk og tekstforståelse i stor grad vil være en 

måling av ordforråd på språket det gjelder. Dermed blir det problematisk å kreve positiv 

korralasjon mellom ordforrådet i første- og andrespråket på et uspesifisert tidspunkt under 

uspesifiserte omstendigheter (Bøyesen, 2014, s. 289-290).  

Melby-Lervåg og Lervåg (2011) konkluderer på sin side med at metaanalysen gir liten støtte 

til morsmålsundervisning som viktig redskap for å fremme bedre begrepsforståelse og 

leseforståelse på andrespråket. Samtidig trekker de frem at morsmålsundervisning kan være 

viktig i en overgangsfase for barn som akkurat har begynt å lære norsk, og som dermed ikke 

har mulighet til å følge undervisning på norsk (Melby-Lervåg & Lervåg, 2011, s. 341). 

Morsmålsundervisning som overgangstiltak kjenner vi igjen fra Opplæringslovens § 2-8, og 

resultatene til Melby-Lervåg & Lervågs (2011) studie kan slik sett tyde på at det nasjonale 

læreplanverkets begrensede morsmålstilbud ikke vil ha en begrensende effekt på elevenes 

andrespråkstilegnelse. Skal en tro Bøyesen (2014) kan det imildertid se ut til å være enkelte 

svakheter knyttet til Melby-Lervåg & Lervågs (2011) metaanalyse.     

Hvenekilde, Hyltenstam & Loona og Berggreen & Tenfjord 

I motsetning til Melby-Lervåg & Lervåg (2011) hevder Hvenekilde, Hyltenstam & Loona 

(1996) at innlæringen av norsk vil lettes om barnet allerede har et godt utviklet morsmål. De 



47 

 

trekker frem at begreper og språkutvikling skjer parallelt på en slik måte at de støtter 

hverandre. Forfatterne trekker frem “normalutviklingen” av et språk, hvor barnet gradvis 

oppnår språklige og begrepsmessige nivåer som stadig fungerer mer effektiv for barnets 

kommunikasjon og dets selvstendige tenkning. I den sammeheng mener de at et morsmål som 

stopper opp innebærer et avbrudd i en slik begrepsutvikling, og hevder at det vil ta lang tid før 

et nytt språk kan fungere i den fortsatte begrepsutviklingen (Hvenekilde, Hyltenstam & 

Loona, 1996, s. 40). Videre hevder de også at andrespråksinnlæring i stor utstrekning handler 

om å sette nye språklige etiketter på kjente begreper om begrepsforrådet på morsmålet 

allerede er godt utviklet.      

Om elevene ikke får opplæring i det språket de behersker best tegner forfatterne et mulig 

scenario hvor resultatet i verste fall kan bli at elvene ikke utvikler et språk som er avansert 

nok til å tilegne seg de kunnskaper om verden som det moderne samfunnet krever 

(Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 41).  

Berggreen & Tenfjord (1999) hevder også at morsmålet kan ha en positiv innflytelse på 

andrespråksinnlæringen, men mener på sin side at graden av innflytelse vil avhenge av en 

rekke forhold. Forfatterne trekker frem elevens totale andrespråkskompetanse som eksempel 

på dette, og hevder blant annet at “begynnere” i større grad bygger sin 

andrespråksproduksjon- og forståelse på slutninger om likheter og ulikheter mellom språkene 

(Berggreen & Tenfjord, 1999, s. 225-226). Videre understreker de at førstespråksinnflytelsen 

ikke er en enkeltstående faktor som opererer uavhengig av andre læringskilder og –

mekanisker. Med dette mener de at påvirkningen fra morsmålet løper sammen med og er 

tilpasset til den naturlige og kreative rekonstruksjonen av et andrespråk (Berggreen & 

Tenfjord, 1999, s. 226). Dermed blir det også et viktig poeng at morsmålet kan være et 

positivt tilskudd til, men ikke nødvendigvis en dominerende faktor i andrespråkstilegnelsen.  

Hvenekilde, Hyltenstam & Loona og Bakken 

Hvenekilde, Hyltenstam & Loona (1996) har også innspill i debatten som omhandler 

morsmålets rolle for kunnskapstilegenelse. Aller først skiller de mellom morsmålet som støtte 

for en langsiktig oppbygning av elevenes kognitive ferdigheter på den ene siden, og 

morsmålsopplæring som en kortsiktig løsning for elever med svake norskferdigheter på den 

andre siden. I denne sammenhengen vil fokuset ligge på morsmålet som langsiktig støtte for 
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kognitive ferdigheter, og innen dette feltet legger forfatterne et særlig fokus på lese- og 

skriveferdigheter som en avgjørende faktor (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 30).  

Forfatterne trekker frem at et kunnskaps- og informasjonssamfunn som Norge fullstendig er 

gjennomtrengt av skriftspråket. Dermed vil også det å ikke beherske skriftspråket være en 

alvorlig barriere, ikke bare for kunnskapstilegnelse, men også for å kunne delta i samfunnets 

demokratiske prosesser (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 30). Elevenes 

avkodingsferdigheter kan være flytende og en kan slik sett lese teknisk godt. Uten 

morsmålsopplæring i både talt og skrevet språk kan imidlertid innholdsforståelsen i tekstene 

bli svekket (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 33-34). Dette henger sammen 

antakelsen om at andrespråksferdigheter tilegnes enklest gjennom det språket en mestrer best, 

særlig med tanke på skolespråklige ferdigheter.  

Slik vi har vært inne på er skriftspråket med sine krav til kontekstuavhengighet av 

skolespråklig art. Å mestre skolespråklige ferdigheter blir dermed også et viktig krav for 

kunnskapstilegnelse gjennom skrevet tekst. I den sammenhengen poengterer forfatterne at det 

å beherske skolespråket er en avgjørende ferdighet for å lykkes i utdanningssystemet, og 

henviser i den forbindelse til Cummins (1981) studie som tyder på at det kan ta mellom 5-7 år 

å tilegne seg skolespråklige ferdigheter på andrespråket (Cummins, 1981 referert i 

Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 40). I lys av dette poenget hevder de at 

minoritetsspråklige elever vil ha et handikap med hensyn til kunnskapstilegnelse i disse årene 

om ikke de får støtte i og på morsmålet. At minoritetselever får begynneropplæringen i lesing 

med støtte fra morsmålet anses derfor som avgjørende for elevenes kognitive og skolefaglige 

utvikling, samt for å unngå kunnskapshull. 

I 2003 publiserte Bakken en studie om morsmålsundervisning og skoleprestasjoner, som på 

sin side kan tyde på at morsmålets rolle for skoleprestasjoner er av en noe begrenset 

betydning. Mer presist tar artikkelen utgangspunkt i en undersøkelse om hvorvidt det er 

gunstig for minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner å få undervisning i morsmålet 

(Bakken, 2003, s. 4). Helt konkret ble det undersøkt om elever som har fått den første lese- og 

skriveopplæringen i morsmålet gjør det bedre på skolen i ungdomsalderen. Bakken (2003) 

brukte Ungdomsundersøkelsen i Oslo 1996 som datagrunnlag. Til sammen besvarte 11 425 

ungdommer i alderen 14-17 år, noe som tilsvarer en svarprosent på rundt 94 prosent. 

Deltakere med annet morsmål enn norsk, dansk og svensk ble regnet som minoritetsungdom 
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og analysene ble avgrenset til ungdom som enten er født i Norge eller kom til Norge før de 

begynte på skolen. 1290 ungdommer svarte på spørsmål om morsmålsundervisning.  

I undersøkelsen kunne deltakerne krysse av på at de hadde hatt alt ifra ingen 

morsmålsopplæring i skolen, til at man på det meste hadde hatt morsmålsopplæring i 4-6 år. 

Ifølge Bakken (2003) skilte gruppen som hadde hatt morsmålsopplæring i 4-6 år seg fra de 

øvrige gruppene. 40 prosent av deltakerne i denne gruppen oppga at de hadde karakterer over 

grensen for et godt prestasjonsnivå (Bakken, 2003, s. 16). Prestasjonene for de øvrige 

gruppene ligger ifølge Bakken (2003) en god del lavere. Gruppa med lengst 

morsmålsopplæring er relativt sett en liten del av studiens totale gruppe. Dermed tyder 

resultatene i denne undersøkelsen på at morsmålsundervisningen på gruppenivå har hatt liten 

effekt på elevenes skoleprestasjoner (Bakken, 2003, s. 19).  

Tolker en Bakkens resultater i lys av Hvenekilde, Hyltenstam & Loonas (1996) referanse til 

Cummins (1981) studie, kan det imidlertid tenkes at ulikhetene i skoleprestasjoner skyldes at 

de med færre undervisningsår i morsmålet ikke har rukket å komme opp på det høyeste 

terskelnivået. Selv legger Bakken (2003) mest vekt på at morsmålsundervisningen ikke ser ut 

til å ha hatt en negativ effekt på elevenes skoleprestasjoner, og trekker dette frem som 

studiens kanskje viktigste funn.  

4.3.2 Samfunnets mål som skolens mål 

Diskusjonen over gjenspeiler en debatt som er langt mer omfattende, og morsmålsdebatten 

kan utvilsomt oppfattes som forvirrende. En kan lure på hva morsmålsopplæringen egentlig er 

ment å være et virkemiddel for? Er målet med morsmålsundervisning å legge til rette for 

raskest mulig tilegnelse av andrespråket, som støtte for kunnskapstilegnelsen så lenge elevene 

har svake norskferdigheter eller som en måte å tilpasse opplæringen etter elevenes språklige 

forutsetninger? 

Hvenekilde, Hyltenstam & Loona (1996) mener debatten om morsmålet blir forvirrende 

nettopp fordi en ikke gjør klart rede for hva som er målet med slik undervisning. De hevder at 

debatten bærer preg av en diskusjon rundt midlene uten at nettopp målet er klart definert. 

Forfatterne mener også at definering av målene i siste instans er et politisk spørsmål om 

hvilket samfunn en ønsker, og de skiller mellom en overordnet målsetting om et pluralistisk 
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samfunn på den ene siden og et assimilerende samfunn på den andre (Hvenekilde, Hyltenstam 

& Loona, 1996, s. 24).  

I forfatternes forståelse av et pluralistsk samfunn ligger det en tanke om at kulturelt ulike 

grupper er integrerte og at kulturelle forskjeller får manifestere seg. I et slikt samfunn blir 

integering en viktig oppgave for skolen, blant annet i form av kunnskapsformidling på det 

språket elevene forstår best (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 24-25). I et slikt 

perspektiv vil morsmålsundervisning være en naturlig del av skolens tilpasning av 

opplæringens språk og innhold.   

I en mer assimilatorisk målsetting tenker en seg av minoriteter skal tilpasse seg 

majoritetskulturen (NOU 2011:14, 2011, s. 31). Skolen blir slik sett et viktig instrument for å 

innlemme minoritetsspråklige i majoritetskulturen så raskt som mulig. En slik tilpasning til 

majoritetskulturen vil også innebære en langsiktig målsetting om enspråklighet, hvor 

morsmålsundervisning først og fremst blir et middel for enklere tilegnelse av norskspråket 

(Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 25-26).  

På tross av en slik målsetting om enspråklighet i majoritetsspråket vil det ikke være forenlig 

med demokratiske prinsipper å frata elever muligheten til kunnskapstilegnelse på grunn av et 

svakt majoritetsspråk (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 26). I en slik tankegang vil 

morsmålets rolle ifølge Hvenekilde, Hyltenstam & Loona (1996) også være et instrument for 

kunnskapstilegnelse i en overgangsfase, frem til elevene har tilstrekkelige kunnskaper i 

majoritetsspråket til å kunne følge opplæringen på norsk. Et spørsmål som vil ha betydning 

for hvorvidt lov- og læreplanverket ser ut til å ta hensyn til Cummins poenger er dermed 

hvilket ovenstående samfunnsmål lov- og læreplanverket opererer innenfor. Dette vil bli 

diskutert nærmere i neste underkapittel. 

4.3.3 Skolen som virkemiddel for pluralisme eller assimilasjon? 

Det er innen samfunnets ovenstående mål at skolen opererer, og sett fra en slik synsvinkel er 

skolen et sentralt virkemiddel (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 26). Hvorvidt 

skolen opererer innenfor et samfunnsmål om pluralisme eller assimilasjon er ikke i seg selv 

interessant for oppgavens problemstilling. Med en bedre forståelse av samfunnets 

ovenstående mål blir det imidlertid enklere å forstå lov- og læreplanverkets målsetting med 

morsmålsopplæringen. Målsettingen med morsmålsopplæringen i skolen er på sin side høyst 
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relevant med hensyn til analysen om lov- og læreplanverket tar hensyn til Cummins 

hovedpoenger. Dermed vil det være nyttig å se nærmere på de samfunns- og 

utdanningspolitiske idèstrømningene som lov- og læreplanverket opererer innenfor. 

Nettopp fordi læreplanverkets formelle nivå er et resultat av slike idéstrømninger, kan 

Kunnskapsløftets manifeste eller beskrivende innhold i seg selv gi oss en pekepinn på 

samfunnets ovenstående mål. Videre kan innholdet i relevante offentlige utredninger og 

meldinger til Stortinget bidra til å belyse det rådende ideologiske samfunnsmålet, og tette 

kunnskapshull der læreplanverkets formelle læreplannivå kommer til kort i å gi oss svar. Slike 

dokumenter legger også fram forslag til fremtidig politikk, noe som kan fortelle oss om det 

ligger et fremtidig skifte i den samfunns- og utdanningspolitiske kursen eller ei.      

Læreplanverkets formelle nivå har vi allerede vært innom. Det samiske læreplanverket 

gjenspeiler et samfunnsmål i retning av pluralisme, hvor kulturelle forskjeller får manifestere 

seg i opplæringen. Dette har vi sett gjennom tilbudet om opplæring i og på samisk som 

førstespråk og den uttalte målsettingen om funksjonell tospråklighet i samisk og norsk. Den 

nasjonale versjonen av læreplanverket drar i en annen retning på dette området. Her finner vi 

ingen målsetting om tospråklighet og tilgangen til morsmålsopplæring er svært begrenset. 

Morsmålstilbudet er knyttet til Opplæringslovens § 2-8, hvor morsmålsopplæringen fungerer 

som et overgangstilbud for elever med svake norskferdigheter. Morsmålsopplæring som 

overgangstiltak for andrespråks- og kunnskapstilegnelse kjenner vi igjen fra morsmålets rolle 

innen et mer assimilatorisk samfunnsmål. Læreplanverket ser dermed ut til å dra i ulike 

ideologiske retninger, og gir oss alene ikke noe klart svar på hvilket ovenstående 

samfunnsmål det opererer innenfor.  

I de neste avsnittene vil det bli tatt en nærmere titt på Stortingsmelding nr. 23. Innenfor 

temaer som språkstimulering, språktiltak og flerspråklighet er dette en relativt sentral 

stortingsmelding. Hvilke pedagogiske tiltak en legger opp til i lys av de nevnte temaene er en 

viktig pekepinn på hva slags samfunnsmål lov- og læreplanverk opererer innenfor, samt 

hvilken retning en ser for seg at samfunnet skal dreie mot på sikt.   

Stortingsmelding nr. 23: Språk bygger broer 

To år etter reform Kunnskapsløftet ble Stortingsmelding nr. 23 utgitt. Meldingen heter ‘språk 

bygger broer’ og handler om språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne. I 
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innledning heter det at språkpolitikken som beskrives i meldingen er en del av en helhetlig 

språkpolitikk. En slik helhetlig språkpolitikk beskrives som den totale språksituasjonen i 

landet, med vekt på norskspråklig og flerspråklig mangfold, nordisk språkfellesskap og 

behovet for allsidig fremmedspråklig kompetanse (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 7).   

I meldingen kan en lese at flerspråklighet er et typisk trekk ved mennesket, og at språklig og 

kulturelt mangfolk i likhet med biologisk mangfold i seg selv er et gode. Videre heter det at 

det å mestre flere språk er en viktig ressurs, både privat og i jobbsammenheng 

(Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 8). I meldingen heter det også at språk bygger broer 

mellom enkeltindivider, grupper og land og at flerspråklighet er en ressurs både for 

enkeltindividet og samfunnet. Det blir også trukket frem at et ekspertutvalg i Europarådet har 

beskrevet den flerspråklig situasjonen i det norske samfunnet som svært positivt. Som 

eksempler på dette løfter utvalget frem at norske elever har mulighet til å lære både samisk og 

finsk i tillegg til norsk, og at det har blitt avviklet eksamen i over hundre språk for elever med 

annet morsmål enn norsk og samisk (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 8).  

Samtidig som den flerspråklige situasjonen i Norge trekkes frem som positiv, understrekes det 

også at Norge er et lite språkområde og at det norske språket konstant er under press 

(Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 7). I den sammenheng løftes det frem at et av 

hovedmålene i skole og barnehage må være å utvikle gode norskspråklige ferdigheter og gode 

holdninger til bruk av det norske språket. Videre blir det trukket frem at norsk er det nasjonale 

fellesspråket og at det å beherske norsk er nødvendig for fullverdig samfunnsdeltakelse. Det 

heter også at det norske språket er en sentral identitets- og kulturbærer i samfunnet 

(Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 7). I avsnittene over skisserer dermed stortingsmeldingen 

to viktige hensyn; ivaretakelse av flerspråklighet som en ressurs for enkeltindividet og 

samfunnet og utvikling av gode norskferdigheter, samt aktiv bruk av disse. I denne 

sammenhengen er den klare vektleggingen av flerspråklighet som en ressurs særlig interessant 

og det vil være relevant å se nærmere på meldingens forslag til ivaretakelse av begge disse 

hensynene.    

I meldingen blir opplæringen løftet frem som et sentralt verktøy for å utvikle og revitalisere 

språk, og en logisk antakelse ville dermed vært at skolen blir foreslått som virkemiddel for å 

ivareta hensynet til utvikling av både gode norskferdigheter og flerspråklighet. En slik 

antakelse ser ut til å stemme når det gjelder utvikling av norskferdigheter, hvor økt 

vektlegging av språkstimulering i norsk trekkes frem som et helt sentralt virkemiddel for å 
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oppnå bedrede norskferdigheter for minoritetselever (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 40). 

Når det gjelder ivaretakelse av flerspråklighet blir imildertid skolen kun trukket frem som 

sentralt virkemiddel for utvikling og ivaretakelse av det samiske språket 

(Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 49). Meldingen inneholder heller ingen forslag i retning 

av at skolen skal spille en mer sentral rolle i ivaretakelsen av andre morsmål enn norsk eller 

samisk på sikt.    

I sin helhet er stortingsmeldingen i liten grad oppklarende med hensyn til hvilke ideologiske 

idestrømninger som ligger til grunn for læreplanverket. Meldingen belyser utvilsomt 

flerspråklighet som en viktig ressrus, og på én måte kan en si at skolen som virkemiddel for å 

ivareta flerspråklighet understrekes ved å vise til samiskopplæringen som en naturlig del av et 

slikt ivaretakende arbeid. Det ser imidlertid ut til å være lite rom for ivaretakelse av en slik 

ressurs for alle minoritetsspråklige elever gjennom opplæringen i skolen. Videre ser hensynet 

til utvikling av norskferdigheter og en felles nasjonal identitet ut til å stå sterkere overfor 

innvandra minoriteter og de nasjonale minoritetsgruppene jøder, romfolk og romanifolket.  

At meldingen drar i noe ulike ideologiske retninger kan handle om at ulike interesser skal 

ivaretas i utformingen av slike dokumenter. Når det er sagt, gir dokumentet et helhetsinntrykk 

av at det støtter dagens lov- og læreplanverk sitt innhold, særlig når det gjelder den klare 

differensieringen av minoritetsgrupper. Trolig ligger det pluralistiske undertoner bak tanken 

om flerspråklighet som en ressurs for individet og samfunnet. Minoritetsdifferensieringen og 

favoriseringen av norsk som undervisningsspråk bærer imidlertid preg av en mer 

assimilatorisk målsetting.  

Mer generelt stemmer assimilasjon som målsetting dårlig overens med det vi ofte forbinder 

med begreper som integrering og inkludering. Begge begreper har stått sentralt i skolens 

virksomhet i en årrekke, men hva ligger det egentlig i slike begreper? Hvordan begrepene kan 

forstås i utdannings- og integreringssammenheng og hvordan de passer inn i de ulike 

samfunnsmålene vil bli drøftet i neste delkapittel. Det vil også bli diskutert hvordan det kan se 

ut til at det ligger ulike integreringsforståelser til grunn for utformingen av våre to offisielle 

læreplanverk. De ulike integreringsforståelsene kan belyse viktige nyanser i den ideologiske 

bakgrunnen for læreplanverket. Videre kan dette bidra til å forklare hvorfor lov- og 

læreplanverket både har pluralitiske og assimilatoriske trekk ved seg.     
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4.4 Integrering, inkludering og assimilering   

Integrering og inkludering er begreper som hyppig opptrer i både spesialpedagogisk og 

minoritetspolitisk sammenheng. I flere tiår har integrering vært en målsetting for faglige og 

politiske tiltak, blant annet overfor språklige- og kulturelle minoriteter (Morken, 2012, s. 

118). Slik vi har sett i delkapittelet over kan enkelte minoritetsspråk se ut til å verdsettes 

høyere enn andre. En slik praksis stemmer i så fall dårlig overens med det en ofte forbinder 

med integrering og inkludering. Men hva slags meningsinnhold ligger det egentlig i 

begrepene? Til tross for at begrepene har vært synlige honnørord i utdanningspolitisk 

sammenheng, har det vært uklarheter knyttet til begrepenes mål og innhold (Morken, 2012, s. 

118). Dette kan på sin side bidra uklarheter omkring læreplanverkets ideologiske nivå.  

4.4.1 Integrering og inkludering 

At integrering- og inkluderingsbegrepene er sentrale begreper i pedagogisk og 

utdanningspolitisk sammenheng er ingen garanti for at innholdet i, og målet med begrepene er 

klart definert (Morken, 2012, s. 16 og 122). I spesialpedagogisk sammenheng presenteres 

gjerne integeringsbegrepet i sammenheng med Blomutvalgets tre kriterier: tilhørighet til 

fellesskapet, delaktighet i fellesskapets goder og medansvar for oppgaver og forpliktelser 

(Kunnskapsdepartementet, 1971 referert i Morken, 2009, s. 160).  

I faglitteratur som er mer rettet mot migrasjonsfeltet presenters integreringsbegrepet ofte i 

relasjon til begrepene segregering og assimilasjon (Morken, 2009, s. 160). Segregering kan 

forstås som utestegning elle adskillelse fra fellesskapet eller sammenhenger som en naturlig 

bør tilhøre (NOU 2011:14, 2011, s. 31). Assimmilering dreier seg mer om en ensidig 

tilpasning til en dominant kultur og slik sett en utvisking av særpreg (Morken, 2009, s. 160). 

Integreringsbegrepet forstått som et slags reparasjonsarbeid eller en reaksjon mot påtvunget 

likhet mellom individer og grupper, fremstår slik sett som en motsats eller en alternativ 

tilpasningsprosess til segregering og assimilering (Morken, 2012, s. 119). 

Mens integreringsbegrepet i minoritetspolitisk sammenheng gjerne anvendes i forbindelse 

med nyankomne innvandrere, dreier inkluderingbegrepet seg mer om en generell 

mangfoldstilnærming som skal omfatte alle (Morken, 2009, s. 161). Integreringsbegrepet 

knyttes ofte til en idé om mennesker som er utenfor og som skal integreres inn i noe, mens 

inkluderingsbegrepet ifølge Morken (2012) forsøker å poengtere at alle har en naturlig plass i 
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fellesskapet. I en inkluderende skole er det plass til alle elever uavhengig av sosial, kulturell 

eller språklig bakgrunn. Slik sett må en inkluderende skole også være elevsentrert og 

differensiert, med store krav til en tilpasset opplæring (Morken, 2012, s. 128-129). På 1990-

tallet ble integreringsbegrepet i læreplansammenheng avsløst av begrepet inkludering, men 

ifølge Morken (2012) er det uenighet om hvorvidt inkluderingsbegrepet representerer noe 

radikalt nytt i forhold til integrering. Videre hevder han at svaret på dette vil kunne avhenge 

av den forståelsen en legger til grunn for integreringsbegrepet.  

Skal en tro Engen (2004a) referert i Morken (2012) kan integreringsbegrepet på sin side 

forstås på to ulike måter. Han skiller mellom en antisegregerende integreringsforståelse og en 

antiassimilerende integreringsforståelse. På tross av at integrering er en tilpasningsprosess 

som først og fremst tilhører et pluralistisk samfunnsmål, skal vi se at den antisegregerende 

integreringsforståelsen kan ha assimilatoriske utfall for minoritetselever i 

opplæringssammenheng. Et kjernepoeng blir i den forbindelse at veien mellom integrering og 

assimilering, som i utgangspunktet er motsatser som tilpasningsprosesser, kan være kort. 

Videre mener Engen (2004a) referert i Morken (2012) at man har forholdt seg til begge 

integreringsforståelsene i utdanningssammenheng, og at dette kan være årsaken til 

uklarhetene rundt begrepets mål og innhold. I neste underkapittel vil det bli redegjort 

begrepene og læreplanverkets tilknytning til de ulike integreringsforståelsene. 

4.4.2 Integrering som antisegregering eller antiassimilering  

Antiassimilering 

Den antiassimilerende integreringsforståelsen kom som en reaksjon på en kulturell 

ensrettingen i visjonen om en felles nasjonal identitet (Engen 2004 og Morken 2006 referert i 

Morken, 2009, s. 164). Med landets nasjonsbygging og fokuset på en felles nasjonal identitet 

fulgte den tidligere nevnte fornorskingspolitikken, med forbud mot undervisning i og på andre 

morsmål enn norsk. Da det på 1960-tallet ble det åpnet opp for samiskopplæring i skolen 

samtidig som innvandringen økte utover 1970-tallet, ble skolen stilt overfor en ny 

integreringsoppgave (Morken, 2012, s. 124 og Morken, 2009, s. 164). Skolens språk og 

innhold var ikke tilpasset minoritetsgrupper og tanken om en felles nasjonal identitet tok lite 

henyn til den nye flerkulturelle virkeligheten (Morken, 2009, s. 164). Noe av bakgrunnen for 

den antiassimilerende integreringsforståelsen kommer fra innvandringsdebatten, hvor en 
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tenker seg at integering er å bli en anerkjent del av samfunnet, uten å måtte oppgi sin kultur, 

identitet eller sitt morsmål (Morken, 2012, s. 124).  

I en antiassimilerende integreringsforståelse vil et viktig prinsipp være at alle skal få 

opplæring i det språket de behersker best. Nettopp fordi en tenker seg at minoriteter bør få 

anerkjennelse som en del av samfunnet uten å måtte gi slipp på identitet, kultur og morsmål 

vil funskjonell tospråklighet være et naturlig mål i en slik integreringsforståelse. En slik idè 

stemmer godt overens med Cummins poenger om tospråklig opplæring og 

morsmålsopplæring, hvor den rådende opplæringsmodellen vil være at minoritetsspråklige får 

mulighet til å tilegne seg skolespråklige ferdigheter, både i morsmålet og i norsk.  

Mønsterplanen av 1987 kan langt på vei trekkes frem som et eksempel på en 

antiassimilerende integreringsforståelse i læreplansammenheng. I dette læreplanverket ble 

morsmålets betydning for elevenes identitet og læringsutbytte eksplisitt trukket frem som 

bakgrunnen for målsettingen om funksjonell tospråklighet (Morken, 2009, s. 169). I dagens 

læreplanverk kan vi kjenne igjen samme tankegang i Kunnskapsløftet – samisk. Det er 

imidlertid lite som tyder på at det ligger en antiassimilerende integreringsforståelse til grunn 

for den nasjonale versjonen av Kunnskapsløftet.   

Antisegrering  

Den antisengergerende integreringsforståelsen oppsto på sin side som en reaksjon på 

skolesystemets ekskludering og segregering basert på elevenes individuelle 

læreforutsetninger. Kritikken rettet seg i særlig grad mot spesialskolesystemet, hvor en 

reagerte på utskillingen av mennesker med funksjonshemninger (Morken, 2012, s. 118). Når 

det er sagt, var det i tillegg rettet kritikk seg mot normalskolen, hvor en også her reagerte på 

opplæringens organisatoriske differesiering etter elevenes læreforutsetninger. Idealet ble at 

alle barn skulle tilhøre en vanlig klasse og få opplæringen tilpasset sine forutsetninger 

innenfor klassens rammer (Morken, 2012, s. 123).  

I en radikal forståelse av det antisegregerende integreringsbegrepet kommer sosial integrering 

foran behovet for tilpasning av opplæringens innhold. Her vil ideen om et sosialt fellesskap 

og kontakt mellom elevene stå sterkest (Morken, 2012, s. 121). I et slikt perspektiv vil 

morsmålsundervisning være lite gjennomførbart, nettopp fordi slik opplæring vil kreve en viss 
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form for organisatorisk differensiering. Dermed vil tilpasset opplæring i en slik 

integreringsforståelse først og fremst bety tilpasning av opplæringsmetoder. 

Slik det kom frem i oppgavens innledning har hovedmodellen i norsk skolepolitikk vært å 

integrere minoritetsspråklige elever i den vanlige klassen. Dermed står enhetsskolens prinsipp 

om at de aller fleste elever uansett bakgrunn skal motta det samme undervisningstilbudet 

innenfor klassens fellesskap, sterkt (Bakken, 2007, s. 12). Videre heter det i Kunnskapsløftets 

prinsippdel at tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er et grunnleggende element i skolen 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). I dette ligger det en tydelig vektlegging av sosial og 

organisatorisk integrering. Et slikt fokus kan sies å være i tråd med nettopp en 

antisegregerende integeringsforståelse. 

4.4.3 Det najonale Kunnskapsløftet som antisegregerende eller 

assimilerende? 

Det antisegregerende integreringsbegrepet og det antiassimilerende integreringsbegrepet kan 

lett komme i konflikt (Morken, 2012, s. 123). I den antiassmilierende integreringsforståelsen 

vil det å overse elevenes språklige og kulturelle forutsetninger bety assimilering. I en slik 

integreringsforståelse vil organisatorisk differensiering være ansett som et nødvendig tiltak 

for at språklige minoriteter skal få opplæring på det språket de behersker best (Morken, 2012, 

s. 124). Slik vi har sett åpner den nasjonale versjonen av Kunnskapsløftet i liten grad opp for 

morsmålsopplæring som et tilpasset opplæringstiltak, og i lys av det antiassimilerende 

integreringsbegrepet kan læreplanverket derfor oppfattes som assimilerende overfor språklige 

minoriteter. Med utgangspunkt i et antisegregerende integreringsperspektiv kan en derimot si 

at Kunnskapsløftet vektlegger sosial og organisatorisk integrering, med fokus på tilpasset 

opplæring innenfor klassens rammer.  

Slik vi har sett står assimilasjon og pluralisme som to motpoler, og integrering er et begrep vi 

knytter til et pluralistisk samfunnsmål. Rent ideologisk blir skillet mellom assimilasjon og 

antisegregering derfor viktig. I opplæringssammenheng er det likevel ikke utenkelig at de 

pedagogiske utfallene av antisegregering og assimilasjon blir helt ulike for 

minoritetsspråklige elever. Om hensynet til sosial integrering overskygger behovet for 

tilpasning av opplæringens språklige innhold, kan det tenkes at konsekvensene av en slik 

integreringsforståelse raskt ender opp med å bli språklig assimilasjon i praksis. 
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Antisegregering som språklig assimilering i praksis 

I en ren form for antisegregerende integrering tenker en seg at organisatorisk differensiering i 

prinsippet vil være unødvendig. Tilpasning av læringsmetoder skal sikre at alle elever får 

optimalt læringsutbytte ut ifra sine forutsetninger, innenfor klassens rammer. Slik sett anses 

også tilpasset opplæring som et kulturnøytralt virkemiddel (Morken, 2012, s. 123). Tilpasset 

opplæring som kulturnøytralt metodisk virkemiddel lar seg imidlertid vanskelig gjennomføre 

om det språklige og kulturelle innholdet i opplæringen favoriserer elever med 

majoritetsspråket som morsmål (Morken, 2012, s. 123). Om opplæringsspråket er et annet enn 

det språket minoritetselever mestrer best, vil tilpasninger kun i opplæringens metoder mest 

sannsynlig være utilstrekkelig. I en skole uten klart definerte mål om tospråklig opplæring kan 

en antisegregerende integreringsforståelse slik sett føre til språklig assimilering i praksis 

(Morken, 2012, s. 123).  

I den nasjonale versjonen av læreplanverket blir det tydelig at hensynet til sosial og 

organisatorisk integrering veier tyngre enn tilpasning av opplæringen etter elevenes språklige 

forutsetninger. Dermed blir også tilgangen til morsmålsopplæringen begrenset, og 

forbeholdes kun de tilfeller hvor elevenes kunnskapstilegnelse står på spill på grunn av svake 

ferdigheter i undervisningsspråket. Slik sett fungerer ikke nødvendigvis det nasjonale 

læreplanverket som et virkemiddel for et assimilatorisk samfunnsmål. Antisegregering er også 

en form integrering, men begrepet fanger kanskje ikke lenger det mangfoldet og den 

flerkulturelle virkeligheten som vi i dag lever i. For minoritetsspråklige elever kan 

konsekvensen av at læreplanverket anlegger en slik integreringsforståelse derfor raskt ende 

opp med å bli språklig assimilasjon i praksis.  

I en antisegregerende integreringsforståelse med liten plass til særtiltak vil det også være 

vanskelig å gjennomføre en tospråklighetsmålsetning. Med en slik integreringsforståelse til 

grunn for opplæringen vil mangelen på en uttalt målsetting om tospråklighet lett føre til 

enspråklighet som naturlig konsekvens. Fraværet av det nasjonale læreplanverkets 

tospråklighetsmålsetning kan slik sett tolkes som en enspråklighetsmålsetning i praksis. 

Språklig assimilasjon og en enspråklighetsmålsetning stemmer på sin side dårlig overens med 

Cummins hovedpoenger om tospråklig opplæring og morsmålsundervisning. Dermed er det 

også lite som tyder på at den nasjonale versjonen av læreplanverket tar hensyn til Cummins 

hovedpoenger. Slik vi har sett rammer dette i første rekke innvandra minoriteter og langt på 
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vei nasjonale minoriteter. For samiske elever er situasjonen en ganske annen. En mulig 

årsaksforklaring på hvorfor det ser ut til å ligge ulike integreringsforståelser til grunn for hvert 

av våre offisielle læreplanverk vil bli drøftet i neste delkapittel.     

4.5 Minoritetshierarkiet i lov- og læreplanverket   

I motsetning til den nasjonale versjonen av læreplanverket stemmer Kunnskapsløftet – samisk 

i større grad overens med en antiassimilerende integreringsforståelse. I den sammenheng blir 

det relevant å spørre seg hvorfor utdanningspolitiske myndigheter fører en antiassimilerende 

integreringpraksis overfor én utvalgt minoritetsgruppe, mens en fører en mer antisegregerende 

integreringspraksis overfor de resterende gruppene av språklige minoriteter. Kvensk-finske 

elever er en minoritetsgruppe som delvis kan sies å havne i en mellomposisjon. Dette skal vi 

se nærmere på i de kommende avsnittene.  

4.5.1 Samer som urfolk og nasjonale minoriteter  

Utover 1970-tallet ble det rettet økt oppmerksomhet mot samer som egen befolkningsgruppe. 

Som urbefolkning har samene vært opptatt av å ivareta sin samiske identitet gjennom eget 

språk og egen kultur. I dette lå det et ønsket å bli respektert og anerkjent som eget folk, og å ta 

i bruk sitt språk og sin kultur i opplæringssammenheng. I dette ønsket lå det også en motstand 

mot påtvungen assimilering, og en antisegregerende integreringspolitikk overfor samene var 

slik sett lite aktuelt (Morken, 2009, s. 164-165).  

Både samer som urbefolkning og nasjonale minoriteter har en lang historie i landet. Samer ble 

inkorporert i Norge ufrivillig, og både samer og nasjonale minoriteter har gjennom 

fornorskingspolitikken vært tvunget til å neglisjere eget språk og egen kultur (Kunnskaps- og 

regionaldepartementet, 2000, s. 5-6). I dag må den norske stat stå til ansvar for tidligere urett, 

og forplikter seg blant annet til å anerkjenne samer som eget folk, samt å legge til rette for 

ivaretakelse av samisk språk og kultur (Morken, 2009, s. 179). Med utviklingen av et eget 

samisk læreplanverk kan det se ut til at samene har fått en mer naturlig plass i det norske 

mangfoldet, og det blir slik sett tydelig at det ligger en mer antiassimilerende forståelse til 

grunn for integreringen av samiske elever. Slik vi har sett gjelder dette helt spesifikt også 

innen det språklige området, med læreplanverkets tospråklighetsmålsetning og egne 

læreplaner i samisk som klare eksempler på dette. Nasjonale minoriteter har i likhet med 
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samene fått innvilget visse grupperettigheter og anerkjennes i tillegg som særskilt 

folkegruppe. Nasjonale minoriteter har imidlertid ikke samme grad av autonomi som den 

samiske befolkningsgruppen (Morken, 2009, s. 179).  

Ifølge Kymlicka (1995) dekker termen multikulturell ulike former for kulturmangfold med 

hver sine særskilte utfordringer. Et slikt begrep kan dermed være relevant i denne 

sammenhengen. Her er utgangspunktet at minoriteter er blitt innlemmet i politiske 

statsdannelser på ulike måter (Morken, 2009, s. 161). Kymlicka (1995) skiller mellom 

nasjonale minoriteter, herunder urbefolkningen, og etniske minoriteter eller det som kan 

forstås som innvandra minoriteter (Kymlicka, 1995, s. 10). I Kymlickas teori har nasjonale 

minoriteter, og særlig de som ufrivillig er innkorporert i nasjonalstaten, krav på 

grupperettigheter og en viss grad av selvbestemmelse. Videre tenker en seg at en slik 

ufrivilling inkorporering i staten ikke gjelder etniske/innvandra minoriteter, og slik sett 

befinner de ulike minoritetsgruppene seg i ulike posisjoner når det gjelder makt og rettigheter 

(Kymlicka, 1995, s. 20).  

Kymlickas (1995) beskrivelse av differensiering i minoriteters makt og rettigheter kan 

gjenkjennes i lov- og læreplanverket, hvor de forskjellige minoritetgruppene har ulik grad av 

tilgang til morsmålsundervisning og tospråklig opplæring. Slike forskjeller i grupperettigheter 

gjør det tydelig at det eksisterer et minoritetshierarki i dagens lov- og læreplanverk, hvor 

samiske elever og elever med kvensk-finsk bakgrunn helt tydelig har sterkere rettigheter enn 

innvandra minoriteter. Samtidig har samiske elever mer omfattende rettigheter en kvensk-

finske elever. Videre har de resterende gruppene av nasjonale minoriteter og innvandra 

minoriteter det aller svakeste rettsvernet knyttet til morsmålsopplæring.  

På tross av at Kymlickas (1995) differensiering i makt og rettigheter kan forklare noe av lov- 

og læreplanverkets minoritetshierarki er det fortsatt enkelte nyanser i hierarkiet som ikke 

fanges opp av denne forklaringen. Det er påfallende hvordan lov- og læreplanverket 

anerkjenner finsk og kvensk som nasjonale minoritetsspråk, men ikke hebraisk, romanes eller 

romani. I den sammenheng bør det understrekes at hvem som kan betegnes som en nasjonal 

minoritet vil avhenge av hvilken definisjon en legger til grunn for begrepet. I likhet med 

Øzerk (2006a) og Kommunal- og regionaldepartementet (2000) vil både jøder, romfolk og 

romanifolk også i denne oppgaven bli betegnet som nasjonale minoritetsgrupper. I forbindelse 

med ekskluderingen av disse nasjonale minoritetsgruppene kan det være verdt å vie litt plass 

til to sentrale og internasjonale avtaler for vern av nasjonale minoriteter.  
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Minoritetsspråkspakten og Europarådets rammekonvensjon for vern av nasjonale minoriteter 

er internasjonale avtaler som er ratifisert i Norge med det formål om å beskytte og ivareta 

nasjonale minoriteters kultur, identitet og språk. En svakhet ved rammekonvensjonen er at det 

ikke er definert hva som menes med nasjonale minoriteter. Årsaken til dette er at det ikke var 

mulig å komme frem til en definisjon som alle medlemslandene i Europarådet var enige om 

(Kommunal- og regionaldepartementet, 2000, s. 21). I lys av Minoritetsspråkspakten 

definsjon på regions- eller minoritetsspråk mener departementet at samisk, kvensk, romanes 

og romani kan regnes som regions- eller minoritetsspråk i Norge (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2017). På tross av at blant annet romanes og romani regnes 

som minoritetsspråk og dermed omfavnes av denne pakten, inkluderes ikke retten til 

opplæring i disse språkene gjennom lov- og læreplanverket.   

4.5.2 Minoritetsspråkspakten og Rammekovensjonen for vern av 

nasjonale minoriteter  

Den europeiske pakten for regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) ble vedtatt i 

1992, ratifisert i Norge i 1993 og begynte å gjelde fra 1998. Europarådets rammekonvensjon 

for vern av nasjonale minoriteter ble vedtatt av Europarådet i 1995, og ble en gyldig avtale i 

Norge fra 1. juli 1999 (Kommunal- og regionaldepartementet, 2000, s. 56). I og med at Norge 

har ratifisert disse avtalene vil det være naturlig at lov- og læreplanverket må forholde seg til 

innholdet i dokumentene, og revisjonen av det nåværende lov- og læreplanverket har skjedd i 

god tid etter at minoritetsspråkspakten ble vedtatt. Det samme gjelder for rammekovensjonen 

og revisjonen av Kunnskapsløftet. I avsnittene under vil det bli trukket frem punkter i 

avtalene som er relevante for minoritetsspråklige elevers tilgang til morsmålsopplæring i 

skolen.  

I minoritetsspråkspaktens artikkel 8 heter det at “Med hensyn til utdannelse forplikter partene 

seg til å […] gjøre tilgjengelig grunnskoleutdannelse på de relevante regions- eller 

minoritetsspråk; eller gjøre tilgjengelig en vesentlig del av grunnskoleutdannelsen på de 

relevante regions- eller minoritetsspråk, eller innenfor grunnskoleutdannelsen sørge for 

undervisning i de relevante regions- eller minoritetsspråk som en integrert del av pensum”. Til 

slutt heter det også at partene forplikter seg til å gjennomføre et av tiltakene som er nevnt i 

sitatet, i det minste for de elever hvor familiene krever det og hvis antallet er tilstrekkelig 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017). Siste punkt kjenner vi igjen i lovteksten 
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til § 2-7, der elever med kvensk-finsk bakgrunn kan få opplæring i finsk som andrespråk om 

det er et tilstrekkelig antall elever som krever det.  

I Europarådets rammekonvensjon er artikkel 14, knyttet til opplæring og forskning, særlig 

relevant for tilgangen til morsmålsopplæring for nasjonale minoriteter. I artikkelen heter det 

at partene i avtalen så langt det lar seg gjøre innenfor rammen av sitt utdanningssystem skal 

søke å sikre at nasjonale minoriteter har tilfredsstillende muligheter for å lære sitt 

minoritetsspråk eller motta undervisning på dette språket. Dette gjelder i områder som 

tradisjonelt eller i betydelig antall er bebodd av personer som tilhører nasjonale minoriteter 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015). 

Lov- og læreplanverket ser delvis ut til å forholde seg til innholdet i disse dokumentene 

overfor kvensk-finske elever. Det samme gjelder imildertid ikke for de resterende gruppene 

av nasjonale minoriteter. Mye av dette handler trolig om at kvensk-finske elever i større grad 

har en klar tilknytning til bestemte regioner i landet. Videre er det en viss befolkningstetthet 

av innbyggere med denne bakgrunnen i disse områdene. Det er imidlertid vanskelig å finne 

pedagogiske begrunnelser for en slik differensiering. At en skal behandle de ulike 

minoritetsgruppene ulikt er slik sett en åpenbar politisk avgjørelse. I forlengelsen av dette kan 

en spørre seg om avgjørelser knyttet til tospråklig opplæring faktisk bør være et politisk 

spørsmål, eller om et slikt spørsmål bør forbeholdes relevante fagpersoner. I neste delkapittel 

vil dette spørsmålet bli belyst.    

4.5.3 Morsmålsundervisning – et politisk eller faglig spørsmål?  

Ifølge Bøyesen (2014) har det blant fagfolk innen andrespråksteori, flerkulturell pedagogikk 

eller migrasjonspedagogikk vært enighet om at kunnskapen om tospråklig opplæring som et 

tilpasset opplæringstiltak er et faglig spørsmål. På tross av dette har opplæring knyttet til 

språklige minoriteter vært utsatt for en rekke politiske utspill og vedtak (Bøyesen, 2014, s. 

286). Mest påfallende er det kanskje at argumentasjonen som brukes om morsmålsopplæring 

er ulik overfor forskjellige minoritetsgrupper.  

Slik vi har sett legges det langt større vekt på at innvandra minoriteter må lære seg norsk enn 

eksempelvis samiske elever. Dette gjelder ikke bare i den offentlige debatten, slik vi har sett 

støtter også lov- og læreplanverkene opp om en slik vektlegging (Hvenekilde, Hyltenstam & 

Loona, 1996, s. 22). I Norges offentlige utreninger nr. 19 om makt og demokrati heter det at 
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innvandra minoriteter i teorien skal ha mulighet til å ta vare på egen kultur, herunder sitt 

minoritetsspråk. Samtidig er den offisielle politikken at innvandrere skal integreres, og en vil 

slik sett unngå særtiltak. Slik vi har sett kan en slik form for integreringsforståelse lett 

resultere i assimilering.  

Vi har allerede vært inne på at det fra et språktilegnelsesperspektiv ikke finnes pedagogiske 

grunner for at morsmålsundervisningen bør ha forskjellig status mellom de ulike 

minoritetsgruppene (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 23). Fagområder som dreier 

seg om samfunnsplanlegging blir imildertid lett uttsatt for politiske grupperinger som leter 

etter resultater som støtter deres synspunkter (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 24). 

Lov- og læreplanverkets minoritetshierarki kan trekkes frem som eksempel på dette, hvor det 

fremstår som åpenbart at det ligger politiske fremfor faglige bestemmelser til grunn for en slik 

differensiering.  

Om en konkluderer med at kunnskap om tospråklig opplæring først og fremst er et faglig 

spørsmål vil imildertid fagfolkene måtte forholde seg til et ovenstående samfunnsmål for å 

kunne si noe om hva morsmålsopplæringen kan være et virkemiddel for. Hvilket samfunn vi 

ønsker oss er imidlertid et høyst politisk spørsmål. Når alt kommer til alt kan en dermed 

spørre seg om ikke viktige deler av morsmålsspørsmålet først og fremst er et politisk 

spørsmål. Gode faglige argumenter for funksjonell tospråklighet vil trolig måtte vike om det 

ovenstående samfunnsmålet er assimilasjon. Når det er sagt, kan ulike ideologiske 

samfunnsmål håndteres på en mer eller mindre faglig måte, også innen andrespråksteori og 

migrasjonspedagogikk. I et slikt perspektiv er det trolig få som vil være uenig i at diskusjonen 

om morsmålsopplæring som et mulig middel mot et uttalt politisk mål bør forbeholdes 

relevante fagfolk, enten dette målet er pluralisme eller assimilasjon.    

Slik vi har sett vil den type morsmålsopplæringen som er mest relevant under et pluralistisk 

samfunnsmål være mer i tråd med Cummins poenger. Det er vanskelig å sette en klar 

merkelapp på dagens ovenstående samfunnsmål, men det vil trolig være lite kontroversielt å si 

at vi er et stykke unna en ren pluralistisk målsetting. Slik sett vil det kanskje heller ikke være 

realistisk å ha en forventning om at skolen skal føre en tospråklig opplæringspraksis som er i 

tråd med Cummins hovedpoenger. Et poeng i den sammenheng er at en pluralistisk målsetting 

heller ikke vil være tilstrekkelig i seg selv for å få gjennomført tospråklig opplæring etter 

Cummins modell. I alle former for ovenstående samfunnsmål vil tilstrekkelige pedagogiske 

og økonomiske ressurser være avgjørende for å få gjennomført de mål en setter for 



64 

 

opplæringen, og i alle type samfunnsmål må en gjøre vanskelige prioriteringer. Dette vil nok i 

særlig grad gjelde for en opplæringspraksis etter Cummins poenger, med mål om et 

omfattende morsmålstilbud for alle språklige minoriteter. Dermed kan en også spørre hvor 

realistisk det i utgangspunktet vil være med et mål om tospråklig opplæring for alle 

minoritetselever innen den norske konteksten. Dette spørsmålet er tema for neste delkapittel. 

4.6 Gjennomførbarhet av Cummins poenger til 

norske skoler  

4.6.1 Cummins tospråklige opplæringsmodell - realitisk innen den 

norske konteksten?  

I lys av Cummins argumentasjon for tospråklig opplæring ville idealet vært at alle 

minoritetsspråklige elever har rett til morsmålsopplæring, slik morsmålets funksjon ble 

beskrevet i den antiassimilerende integreringsforståelsen. Men, hva er egentlig realistisk 

innenfor rammen av den norske konteksten? Ifølge Hvenekilde, Hyltenstam & Loona (1996) 

stiller mange av løsningene som tospråklighetsforskere anbefaler krav til planlegging og 

arbeid med å finne kreative og utradisjonelle løsninger. Prioritering av økonomiske og 

pedagogiske ressurser er en virkelighet skolepolitikere må forholde seg til, og løsninger som 

krever ekstra ressurser kan være en medvirkende årsak til at man er skeptisk til løsningene 

som foreslås i forbindelse med tospråklig opplæring (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, 

s. 22).  

Nord-Amerika og særlig Canada, hvor Cummins har gjort det meste av sin forskning, har ført 

og fører fortsatt en ganske annen sosial-, språk- og utdanningspolitikk enn Norge. Dette betyr 

for det første at Cummins studier ikke nødvendigvis er direkte overførbare til norske forhold, 

og forutsetningene for å gjennomføre vellykkede tospråklige programmer kan dermed være 

ganske ulike i Norge og Canada.  

Canada er et stort land med et høyt antall minoritetsspråklige innbyggere. 

Befolkningssammensetningen gjør at det er mulig å ha egne skoler med et gjennomført fokus 

på tospråklig opplæring. Norge er på sin side et langstrakt land med en svært heterogen 

minoritetsbefolkning, samtidig som minoritetstettheten er lavere. Dette byr på åpenbare 

utfordringer knyttet til organisering og finansiering av et solid morsmålstilbud. I Oslo 
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kommune kan det tenkes at egne klasser kunne vært benyttet for gjennomføring av 

morsmålsopplæring i ulike minoritetsspråk. I andre mindre kommuner kunne en risikert å 

måtte “legge beslag” på morsmålslærere for opplæring av en eller svært få elever av gangen. 

Dette vil ikke bare være kostnadskrevende, kvalifiserte morsmålslærere kan også lett bli et 

knapphetsgode.  

Ifølge en rapport på implementeringen av Kunnskapsløftet – samisk, utgitt av Høgskolen i 

Finnmark, er mangel på kvalifiserte lærere allerede en utfordring knyttet til gjennomføringen 

av samiskopplæringen, både innenfor og utenfor samiske distrikt (Germeten, Bongo & 

Eriksen, 2011, s. 11-12). Ifølge Northern Research Institute (NORUT) står en overfor samme 

utfordring med finskopplæringen, hvor det er tale om at opp mot tjue prosent av finsklærerne 

ser ut til å mangle formell pedagogisk kompetanse i finsk som andrespråk (Nygaard & Bro, 

2015, s. 14). I Stortingsmelding nr. 23 kan en dessuten lese at en rekke kommuner allerede 

sliter med å skaffe kvalifiserte morsmålslærere for elever med innvandra minoritetsbakgrunn 

(Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 53).  

Det kan tenkes at en morsmålsopplæring i tråd med Cummins poenger er en diskusjon om et 

ideal på den ene siden, og virkelighetens grenser på den andre. Et viktig poeng i lys av 

Cummins terskelhypotese er at det er lite rom for halvhjertede løsninger når det gjelder 

morsmålsopplæring. Med utgangspunkt i en forutsetning om at morsmålsundervisning vil ha 

positiv innvirkning på minoritetselevers læringsutbytte, kan en intuitiv tanke være at noe 

morsmålsopplæring alltid vil være mer fordelaktig enn lite eller ingen morsmålsopplæring. Et 

morsmålstilbud som er mer omfattende enn dagens tilbud, om enn bare litt, ønskes slik sett 

velkommen. En slik tanke ville vært i så fall vært i tråd med en linearitetshypotese hvor en 

tenker seg at skoleprestasjoner øker proporsjonalt med omfanget av morsmålsundervisning 

(Bakken, 2003, s. 9).  

I lys av Cummins terskelhypotese vil ikke forholdet mellom morsmålsopplæring og økt 

læringsutbytte fungere på samme måte som i en linearitetshypotese. Her vil andrespråklige og 

skolefaglige fordeler først kunne forventes når elevene har kommet opp på et visst tospråklig 

nivå. Dette vil i sin tur kreve morsmålsopplæring av et relativt stort omfang (Cummins, 1986, 

s. xvi-xvii). Et morsmålstilbud som ikke er tilstrekkelig kan på sin side bidra til svakere 

ferdigheter i både første- og andrespråket og samtidig føre til skolefaglige ulemper (jf. 

terskelhypotesen og gjensidig-avhengighetshypotesen). Om ikke politikere og 

utdanningsmyndigheter har vilje til å prioritere et godt morsmålstilbud fullt ut, kan en i lys av 
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Cummins terkselhypotese spørre seg om ikke en enspråklighetsmålsetning tross alt er mer 

fordelaktig for elevene enn en tospråklighetsmålsetning med en halvhjertet gjennomføring. 

Om ikke det “beste” alternativet er gjennmførbart, kan det slik sett tenkes at dagens 

opplæringssituasjon rent språklig og skolefaglig, likevel fungerer som et nest beste alternativ.  

4.6.2 Konsekvenser av en enspråklighetsmålsetning i lys av 

Cummins poenger 

Det er grunn til å tro at utfordringene som ble diskutert i de forrige avsnittene kan virke 

avskrekkende på en del skolepolitikere, som både må prioritere og sjonglere en rekke hensyn. 

Når alt kommer til alt er det en total kabal som skal gå opp. Dette er også noe av bakgrunnen 

for forslaget om at et hovedfokus på norskferdigheter kan fungere som et bedre alternativ enn 

en omfattende tospråklighetsmålsetning som vanskelig lar seg gjennomføre i praksis. I lys av 

Cummins hovedpoenger kan det imidlertid være verdt å se litt nærmere på konsekvensene av 

en enspråklighetsmålsetning overfor språklige minoriteter.  

Knyttet til det nasjonale læreplanverkets enspråklighetsmålsetning blir det interessant å spørre 

seg hvilke konsekvenser en slik målsetting kan ha for nettopp to- og flerspråklige elever. Sett 

i lys av Cummins hovedpoenger kan enspråklighetsmålsetningen ha negative konsekvenser, 

både for elevenes tospråklige, kognitive og skolefaglige ferdigheter. I den sammenheng blir 

begrepene additiv og subtraktiv tospråklighet relevante. Kort sagt kan en si at tospråklig 

opplæring legger opp til en additiv tospråklighet, hvor tilegnelse av andrespråket ikke går på 

bekostning av elevenes førstespråk. Videre legger en enspråklighetsmålsetning i mer eller 

mindre grad opp til en subtraktiv tospråklighet, hvor andrespråksinnlæringen heller fører til en 

neglisjering av førstespråket.  I Cummins terskelhypotese assosieres en aldersadekvat additiv 

tospråklighet med kognitive og skolefaglige fordeler. En subtraktiv tospråklig utvikling 

assosieres på sin side med kognitive og skolefaglige ulemper. (Cummins, 1979, s. 229 og 

Cummins, 1986, s. 33 og 110) 

Et av kjernepoengene med den additive tospråklige utviklingen er at minoritetsspråklige får 

muligheten til å utvikle et sterkt førstespråk, samtidig som en lærer storsamfunnets språk. I en 

slik opplæringssituasjon får elevene et mer solid og omfangsrikt grunnlag i skolespråklige 

ferdigheter på det språket de kjenner best. Dermed har en også flere og mer dyptgående 

språkknagger å henge andrespråket på, og tilegnelsen av andrespråket blir slik sett enklere – 

både på et overflatisk og et mer komplekst ferdighetsnivå. Kort sagt legger 
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morsmålsundervisning til rette for en enklere andrespråkstilegelse, samtidig som en unngår at 

tilegnelse av andrespråket går på bekostning av morsmålet. At tilegnelsen av nettopp 

skolespråklige ferdigheter vil bli enklere med en tospråklighetsmålsetning er et særlig viktig 

poeng i denne sammenhengen. Dette handler om at det å beherske skolespråklige ferdigheter 

kan anses som en nøkkelfaktor i elevenes kognitive og skolefaglige ferdighetsnivå (jf. 

terskelhypotesen).  

Med utgangspunkt i Cummins hovedpoenger kan en si at det nasjonale læreplanverkets 

enspråklighetsmålsetning legger opp til en subtraktiv tospråklig utvikling, med svake 

tospråklige ferdighter og dermed kognitive og skolefaglige ulemper som en mulig 

konsekvens. Slik vi har vært inne på vil imildertid gjennomføringen av en omfattende 

tospråklighetsmålsetning sette høye krav til pedagogiske og økonomiske ressurser. Har 

Cummins hypoteser noe for seg kan en imidlertid spørre seg om ikke en 

tospråklighetsmålsetning likevel vil lønne seg – i et mer langsiktig og helhetlig perspektiv. 

Skolens mer overordnede mandat handler blant annet om å utjevne sosiale forskjeller 

(Kristiansen, 2012). I den sammenheng vil økt resultatlikhet, og slik sett elevenes skolefaglige 

resultater, spille en sentral rolle. Dermed kan en også argumentere for at tospråklig opplæring 

som satsingsområde kan bidra til mer utjevnede forutsetninger for å lykkes i utdannings-, 

arbeids- og samfunnslivet. I et helhetsperspektiv er det dermed ikke sikkert at 

tospråklighetsmålsetningens krav om ressurser er så høye som de kan se ut til innen 

statsbudskjettets isolerte rammer for skole og utdanning. 

Det er lite som tyder på at utdanningsmyndighetene vil anlegge en tospråklighetsmålsetning 

for alle minoritetsspråklige elever med det første. Det er imildertid noe som skurrer i 

kombinasjonen av en enspråklighetsmålsetning for utvalgte minoritetsgrupper på den ene 

siden, og Kunnskapsløftets prinsipp om et inkluderende fellesskap på den andre. I neste og 

siste delkapittel tar jeg for meg nettopp inkluderingsbegrepet. Her vil det bli sett nærmere på 

skolens prinsipp om inkludering og hvordan et slikt prinsipp stemmer overens med den 

enspråklighetsmålsetningen som lov- og læreplanverket fører overfor utvalgte 

minoritetsgrupper.   

4.6.3   Differensiering av minoritetselever og en assimilerende 

opplæringspraksis i en inkluderende skole? 
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I lys av dagens enspråklighetsmålsetning og de konsekvenser vi har sett at en slik målsetting 

kan ha, vil det trolig ikke være helt urimelig å si at det er noe som skurrer i skolens bruk av 

begrepet inkludering. I den nasjonale versjonen av Kunnskapsløftet viser en til prinsippet om 

et inkluderende fellesskap, og en kan spørre seg hva som egentlig ligger i dette. 

Læreplanverket gir ikke i seg selv noen utdypende forklaring på dette, men et hensiktsmessig 

sted å starte kan være å se nærmere på hvordan inkluderingsbegrepet er forstått i 

opplæringssamenheng.  

Uenigheten om hvorvidt inkluderingsbegrepet representerer noe radikalt nytt i forhold til 

integreringsbegrepet har så vidt vært nevnt. Svaret på dette vil ifølge Morken (2012) kunne 

avhenge av den forståelsen en legger til grunn for integreringsbegrepet. Inkludering og sosial 

integrering kan sies å dreie seg om mye av det samme. I sosial integrering er en opptatt av et 

sosialt fellesskap og at alle har en naturlig plass i dette fellesskapet (Morken, 2012, s. 121). 

Når det er sagt, representerer inkluderingsbegrepet ifølge Morken (2012) noe ganske annet 

enn et hovedfokus på fysisk og organisatorisk integrering, og skiller seg på den måten Ganske 

klart fra deler av innholdet i det antisegregerende integreringsbegrepet.  

Hva som er forskjellen mellom inkludering og den antiassimilerende integreringsforståelsen 

kan det være vanskeligere å svare på (Morken, 2012, s. 128). Kunnskapsløftet snakker om 

fellesskolen og et inkluderende læringsmiljø. Ifølge Dalen (2006) referert i Morken (2012) 

betyr dette at inkludering ikke bare dreier seg om enkeltelever, men om hele skolens innhold 

og organisering. Her tenker en seg at tilpasning av skolens innhold og organisering vil være 

en forutsetning for at alle elever skal få tilbud om en opplæring som møter den enkeltes 

fortusetninger og behov. En slik tankegang har mange likhetstrekk med innholdet i det 

antiassimilerende integreringsbegrepet. Om ikke inkluderingsbegrepet representerer noe 

radikalt nytt, kan begrepet slik sett sies å representere en relativt radikal form for den 

antiassimilerende integreringsforståelsen (Morken, 2012, s. 129). Legger man en slik 

integreringsforståelse til grunn for inkluderingsbegrepet, er det derfor lite som tyder på at 

skolen er inkluderende for alle elever.   

Norges offentlige utredninger nr. 14: Bedre integrering  

I en diskusjon som denne kan det være interessant å se nærmere på relevante 

utdanningspolitiske dokumenter. Hvordan forstås skolens integrerende og inkluderende rolle 

av politisk uavhengige utvalg? I forbindelse med dette spørsmålet blir Norges offentlige 
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utreninger nr. 14 om bedre integrering særlig relevant. I dette dokumentet heter det at 

«grunnleggende ferdigheter, særlig i norsk muntlig og skriftlig, er en forutsetning for å gjøre 

det godt i alle fag. Det er essensielt å sikre at elever med innvandrerbakgrunn har det samme 

læringsutbyttet som sine medelever, for å unngå at resultatforskjellene øker utover i 

utdanningsløpet» (NOU 2011: 14, 2011, s. 172). At gode norskferdigheter er viktig for å 

lykkes i et norsk utdanningssystem og samfunnet for øvrig er det antakeligvis få som er 

uenige i. Om det imidlertid er slik at gode norskferdigheter er en forutsetning for å lykkes i 

utdanningssystemet slik det heter i utredningen er det lite som minner om en inkluderende 

praksis i opplæringen, særlig ikke om en forstår inkludering i lys av en antiassimilerende 

integreringsforståelse.   

I samme utredning heter det også at manglende språkmestring utgjør en betydelig barriere for 

minoritetsspråklige elevers læringsutbytte (NOU 2011: 14, 2011, s. 173). Her kan en bare 

anta at utredningen viser til manglende mestring i norsk. Et viktig poeng blir imidlertid at 

minoritetsspråklige elever ikke har svakere språkmestring enn majoritetsspråklige elever selv 

om ferdighetene i majoritetsspråket kan være svakere. Mange har riktignok et annet språk 

enn norsk som de mestrer bedre. I den sammenheng er det vanskelig å forstå at ikke tilpasset 

opplæringen etter det språket elevene kjenner best skal være et kjernepoeng i en inkluderende 

fellesskole for alle. 

Et helt åpenbart trekk ved inkluderingstanken er at den ikke er forenlig med assimilasjon 

(Morken, 2012, s. 128). Med unntak av det samiske læreplanverket kan det imildertid se ut til 

at den nasjonale versjonen av Kunnskapsløftet peker i retning av å være nettopp språklig 

assimilerende. I forrige delkapittel ble det diskutert hvor realitisk det vil være med en 

tospråklighetsmålsetning for alle språklige minoriteter i skolen. Med utgangspunkt i et 

inkluderingsperspektiv kan en snu på det og spørre om en kan la vær å prioritere en slik 

målsetning. Skal skolen vise at prinsippet om inkludering av alle elever blir tatt på alvor, gir 

svaret på et slikt spørsmål trolig seg selv. 
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5 Avslutning  

5.1 Tilgangen til morsmålsopplæring – en 

integreringspolitisk bestemmelse 

Slik vi har sett består Norge av et mangfold av minoritetsgrupper. I utdannings- og 

samfunnspolitikken ser den offisielle holdningen ut til å være at språklige minoriteter skal 

integreres til å bli en del av storsamfunnet. Slik vi har sett kan det ligge ulike forståelser til 

grunn for integreringsbegrepet. Målene med integreringen vil således variere. Den 

integreringsforståelsen som ligger til grunn for den nasjonale versjonen av Kunnskapsløftet 

minner om en antisegregerende art. Dette kan se ut til å ha påvirket særlig innvandra 

minoriteters muligheter for ivaretakelse og videreutvikling av eget minoritetsspråk, men også 

langt på vei nasjonale minorieters tilgang til morsmålsopplæring. Slik vi har sett kan en 

antisegregerende integreringsforståelse også lett resultere i språklig assimilering. At skolen i 

praksis legger opp til en språklig assimileringprosess overfor minoritetsspråklige elever 

stemmer dårlig overens med Cummins poenger.  

Ikke alle elever med minoritetsbakgrunn har et annet morsmål enn norsk. For de som 

imidlertid har et minoritetsspråk som morsmål kan en språklig assimileringspraksis påvirke 

deres muligheter for skolefaglig utvikling, sett i lys av Cummins terskelhypotese. I tillegg kan 

fraværet av morsmålsundervising bidra til svakere andrespråkstilegnelse og begrense 

mulighetene for å opparbeide skolespråklige ferdigheter gjennom det språket en kjenner best. 

Ifølge Cummins kan dette påvirke elevenes læringsutbytte og skolefaglige resultater på en 

negativ måte. Kunnskapsløftets satsing på grunnleggende ferdigheter i norsk og økt fokus på 

tilpassing av opplæringsmetoder synes derfor lite hensiktsmessig i lys av reformens 

målsetting om utjevnede resultatforskjeller mellom minoritets- og majoritetselever. 

På samme tid som Cummins poenger har fått lite gjennomslagskraft i den nasjonale versjonen 

av Kunnskapsløftet, tar den samiske versjonen av Kunnskapsløftet i større grad hensyn til 

Cummins hovedpoenger. Kunnskapsløftet – samisk har en eksplisitt uttalt målsetting om 

funksjonell tospråklighet, og legger til rette for opplæring både i og på samisk som 

førstespråk. Dette, i tillegg til at det faktisk er utarbeidet et eget samisk læreplanverk, er i seg 

selv eksempler på at samfunns- og utdanningspolitiske myndigheter anlegger en mer 

antiassimilerende integreringforståelse overfor denne minoritetsgruppen. Slik vi har sett er 
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det grunn til å tro at dette handler om krav om grupperettigheter og anerkjennelse som eget 

folk. Dermed blir det også tydelig at integreringspolitiske beslutninger påvirker 

minoritetsspråklige elevers skolefaglige muligheter.  

5.1.1 Behovet for et definert mål med morsmålsopplæringen 

Fra og med innføringen av L97 kan en si at samer som minoritetsgruppe har kommet best ut 

av slike integreringspolitiske beslutninger, samtidig som innvandra minoriteter og lagt på vei 

nasjonale minoriteter kommer dårligst ut. I den sammenheng har det vært drøftet om det først 

og fremst er et politisk eller faglig spørsmål om hvorvidt språklig minoriteter bør få tilbud om 

morsmålsopplæring. Det ble konkludert med at målet med morsmålsopplæringen først og 

fremst må defineres, og at dette igjen vil avhenge av det ovenstående samfunnsmålet. Trolig 

trenger en både relevante fagpersoners kunnskap og politisk vilje i tilerettelegging og 

gjennomføring av en eventuell tospråklighetsmålsetning. Skolen setter imidlertid egne 

kunnskapsmål og språklige mål. En kan dermed håpe at skolen har en viss selvstendighet som 

kan utnyttes, og at dette området kan forbeholdes en fagdebatt om elevenes beste. Slik vi har 

sett vil et viktig utgangspunkt for en mindre forvirrende debatt være å klargjøre premissene 

for og målet med undervisningen (Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, 1996, s. 24-25). Skal 

morsmålsundervising først og fremst være et instrument for andrespråkstilegnelse eller som 

en del av en mer generell tilpasning av opplæringens språk og innhold?  

Med hensyn til sistnevnte spørsmål ville Cummins trolig sagt at morsmålsundervising kan 

være et både nyttig og viktig instrument for andrespråkstilegnelse (jf. gjensidig-

avhengighetshypotesen). Et tilbud om morsmålsundervising som kun tar sikte på raskere 

andrespråkstilegnelse vil imidlertid ha enspråklighet som langsiktig målsetting. Slik vi har 

sett stemmer en slik målsetting dårlig overens med Cummins argumentasjon for tospråklig 

opplæring. Morsmålsopplæring som et tilpasset opplæringstiltak, med sterke ferdigheter i 

både første- og andrespråket som siktemål, vil på sin side stemme godt overens med 

Cummins poenger. I den sammenheng blir det et viktig poeng at utvikling av aldersadekvate 

skolespråklige ferdigheter i morsmålet kan legge et verdifullt grunnlag for tilegnelse av 

skolespråklige ferdigheter, også i norsk (jf. terskelhypotesen og gjensidig-

avhengighetshypotesen). I lys av en uttalt målsetting om økt resultatlikhet mellom majoritets- 

og minoritetselever vil dette være et interessant punkt (NOU 2011: 14, 2011, s. 169). 
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5.2 Morsmålsopplæring som tiltak for økt 

resultatlikhet og sosial utjevning 

Målsettingen om økt resultatlikhet handler i bunn og grunn om at alle elever skal ha 

likeverdige muligheter i skole og samfunn. Skolen er et avgjørende verktøy for å forhindre at 

det utvikler seg undergrupper i samfunnet, og i et flerkulturelt og moderne samfunn skal 

verken kulturell eller språklig bakgrunn være utslagsgivende for ens muligheter til å lykkes i 

skolen. Dette betyr at skolen må kunne kompensere for ulikhetene i elevenes språklige 

forusetinger (NOU 2011:14, 2011, s. 169). Studier som avdekker resultatulikheter mellom 

majoritets- og minoritetselever kan imildertid tyde på at skolen ikke ser ut til å lykkes i dette 

arbeidet. I slike studier vises det til at minoritetsspråklige elever, riktinok på gruppenivå, 

oppnår svakere skolefaglige resultater enn majoritetsspråklige elever.  

Det har vært foreslått en rekke potensielle årsaksforklaringer til ulikhetene mellom minoritets- 

og majoritetselevers skolefaglige prestasjoner. Innledningvis ble det så vidt nevnt at 

betydningen sosioøkonomisk status har vært en av de mest sentrale årsaksforklaringene. En 

diskusjon rundt betydningen av sosial bakgrunn knyttet til minoritetsspråklige elevers 

skolefaglige resultater har falt utenfor rammen av denne oppgaven. Et viktig poeng blir 

likevel at skolen ser ut til å ha en lang vei å gå i arbeidet med å kompensere for ulikheter 

mellom elevene, både med hensyn til sosiale, kulturelle, faglige og språklige forutsetninger. I 

denne oppgaven har fokuset vært på hvorvidt lov- og læreplanverket åpner opp for 

morsmålsopplæring, nettopp som en måte å kompensere for minoritetsspråklige elevers 

språklige bakgrunn på.   

I lys av Cummins poenger vil morsmålsopplæring være en nøkkelfaktor for økt resultatlikhet 

mellom majoritets- og minoritetselever. Kunnskapsløftet og flere utdanningspolitiske 

dokumenter legger på sin side fokus på norskferdigheter som fremste virkemiddel for 

utjevnede forskjeller. Det er trolig få som vil være uenig i at gode norskferdigheter er viktig 

for å lykkes i både utdanningssystemet og samfunnet, men middelet og ikke minst veien mot 

målet kan diskuteres, noe som også vært et populært diskusjonstema i en årrekke. Vi har sett 

at det nasjonale og det samiske læreplanverket går hver sin vei i spørsmålet om veien mot et 

slikt mål. Det samiske læreplanverket med en målsetting om funksjonell tospråklighet i både 

samisk og norsk, og den nasjonale versjonen av læreplanverket med en 

enspråkligetsmålstning i norsk. I tillegg ser også norskopplæring langt på vei ut til å være 
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middelet mot målet. I lys av denne oppgavens teoretiske ståsted er sistnevnte middel lite 

hensiktsmessig om en ønsker økt resultatlikhet mellom majoritets- og minoritetsspråklige 

elever.  

I siste instans handler økt resultatlikhet om å innfri skolens samfunnsmandat om sosial 

utjevning. Med dette er vi også tilbake til spørsmålet om samfunnets ovenstående mål. I et 

moderne demokratisk samfunn er det en utbredt holdning at alle så langt det lar seg gjøre skal 

kunne få delta og bidra i fellesskapet på lik linje. Om en ønsker et samfunn hvor alle har en 

naturlig plass må også skolen gjenspeile en slik målsetning. Kunnskapsløftet snakker om en 

inkluderende fellesskole, men inkludering som honnørord har liten verdi om ikke innholdet i 

lovverket og det øvrige læreplanverket åpner opp for at pedagoger kan utøve en likeverdig og 

inkluderende opplæring i praksis – overfor alle elever.   
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