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                                                 Oslo 21.04.2021 

Høring i Utdannings- og forskningskomiteen 

Norsk Oversetterforenings høringsinnspill til Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen 
– med åpne dører til verden og fremtiden 

Norsk Oversetterforening takker for muligheten til å komme med innspill til 
«Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden». Vi uttaler oss først og 
fremst i kraft av å være en forening som har til formål å fremme forståelsen for den 
samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse. Vår overordnede kommentar til Meld. 
St. 21 (2020–2021) er at det er svært gledelig at regjeringen ønsker å satse sterkere på 
fordypning i fremmedspråk i videregående opplæring, i tillegg til å vurdere å innføre to 
obligatoriske fremmedspråk på mellomtrinnet.  

Vår største innvending til «Fullføringsreformen» slik den nå foreligger, er forslaget om å 
omgjøre fremmedspråk fra fellesfag til programfag. En slik omgjøring, som kan tolkes som en 
nedprioritering, må skje på et senere tidspunkt, nærmere bestemt etter at regjeringen har 
styrket fremmedspråkene tidligere i opplæringsløpet, slik det foreslås i meldingen. På den 
måten vil alle ha en reell mulighet til å velge å fordype seg i fremmedspråk i VGO, og dermed 
stille sterkere i et arbeidsliv som «er blitt stadig mer internasjonalt» (Meld. St. 21 (2020–
2021))   

«Fullføringsreformen» inneholder gode argumenter for hvorfor videregående opplæring i 
Norge er moden for en reformering, som økt mangfold i elevmassen og et endret samfunns- 
og arbeidsliv de siste 30 årene. Meldingen inneholder imidlertid også gode argumenter som 
taler imot en omfattende reformering: De siste årene har flere elever fullført VGO enn 
tidligere, utviklingen peker altså allerede i positiv retning, og Norge ligger godt an i EU-
sammenheng. Det er dessuten vanskelig å si om «Fullføringsreformen» vil få enda flere til å 
fullføre og bestå, jf. undersøkelsen fra Akershus der 40 prosent oppgir at bakgrunnen for 
ikke-fullført utdanning skyldes forhold som ligger utenfor skolen.  

Selv om vi stiller oss tvilende til hvor stor effekt «Fullføringsreformen» vil få på 
fullføringsprosenten i VGO, vil Norsk Oversetterforening støtte flere av forslagene i reformen 
slik den foreligger. Vi synes det er rett og rimelig at tidsbegrensningen på retten til VGO bør 
fjernes, ikke minst for å tilpasse seg det økende antallet voksne elever – med og uten 
minoritetsspråklig bakgrunn. Vi støtter også forslaget om mer utstrakt bruk av 
fjernundervisning i språk der det mangler kvalifiserte lærere. Her ønsker vi oss spesielt en 
økt satsning på opplæring i ikke-europeiske språk, en etterspurt språkkompetanse i dagens 
arbeidsliv, der det blant annet mangler kvalifiserte oversettere og tolker fra mange språk. 
Norge forholder seg i stor grad til EU-området og er avhengig av kompetanse om EU-lands 
språk og kultur ved siden av verdensspråket engelsk. Når «Fullføringsreformen» har «med 
åpne dører til verden» i tittelen, bør den også gjenspeile norsk næringslivs behov for 
kunnskap om Norges partnerland i for eksempel Asia.    
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Under forutsetning av at fremmedspråkkompetansen styrkes i grunnskolen, vil vi applaudere 
«Fullføringsreformens» forslag til større fleksibilitet og mer fordypning i 
fremmedspråkopplæringen. En form for fleksibilitet vil det også være å tilby – i de større 
byene – undervisning i morsmål for minoritetsspråklige elever, slik at flere kan få formell 
språkkompetanse. Videre leser vi med glede at regjeringen ønsker mer elevutveksling i VGO. 
Erasmus+ med større vekt på utveksling på VGO-nivå er et flott og effektivt tilbud, og vi 
stiller oss fullt og helt bak at «et utenlandsopphold i VGO kan bidra til å oppnå målet om 
mobilitet i høyere utdanning når elevene en gang blir studenter». Erasmus+ bør suppleres 
med ordninger som åpner for utveksling også med land utenfor Europa.  

Avslutningsvis vil Norsk Oversetterforening berømme regjeringen for å ha ambisiøse mål for 
fremmedspråkopplæringen i VGO og grunnskolen. Dersom «Fullføringsreformen» med mer 
fordypning i fremmedspråk realiseres, er dens suksess avhengig av at det innføres et 
obligatorisk andre fremmedspråk på mellomtrinnet, og at norske høyskoler og universiteter 
tilbyr lærerne den nødvendige kompetansen og de nødvendige mulighetene til utveksling 
med de gjeldende språkområdene.  

Norsk Oversetterforening 

Hilde Lyng 

foreningsleder 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


