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Vi ønsker med dette å argumentere for at det er behov for minst én stilling i Norsk som 

andrespråk. Argumentasjonen er forankret i undervisnings-, forsknings- og formidlingsbehov 

ved ILN og i følgende overordnede strategiske dokumenter ved UiO: UiO 2020, Strategisk 

plan 2020 for det humanistiske fakultet, ILNs strategiske plan 2020 og Kvalitet og relevans 

(2010). Relevansen av den foreslåtte stillingen er dessuten knyttet til politiske plan-

dokumenter, særlig NOU 2010:7 Mangfold og mestring.  

Norsk som andrespråk har per i dag 2,5 stillinger. I tillegg kommer deler av 

undervisningsplikten til én førstelektor (NORINT). Av disse vil én stilling bli ledig fra 

1.1.2015 (Ryen) og én (hvis avgang 70 år) i 2020 (Golden). Fra 1.1.2014 får ILN en ny 

førsteamanuensisstilling i Norsk som andrespråk. Dette er et godt tilskudd til et miljø som i 

utgangspunktet er lavt bemannet. Denne stillingen er imidlertid ikke tilstrekkelig for å dekke 

behovet innenfor Norsk som andrespråk, den  dekker strengt tatt kun opp for avgangen i 2015. 

Behovet for flere stillinger i Norsk som andrespråk er økt betraktelig siden alle de tre som 

innehar de 2,5 stillingene, har frikjøp med midler fra Forskningsrådet til det nye senteret for 

fremragende forskning MultiLing Senter for flerspråklighet. MultiLing ble som kjent opprettet 

etter at førsteamanuensisstillingen med tiltredelse fra 1.1.2014 ble utlyst. Dette gjør det 

vanskelig å ivareta undervisningsbehovet innenfor et fagområde med stor studenttilstrømming 

og høy samfunnsrelevans.  

 I UiO 2020 (s. 9) heter det at «Lektorutdanningen skal heves til internasjonalt nivå» og 

det pekes på at UiO i samarbeid med skoleverket skal tilby en forskningsbasert utdanning som 

gir høyt kvalifiserte lærere. I dagens skole er det vesentlig at lærere har kompetanse i kulturelt 

og språklig mangfold, herunder tilegnelse av norsk som andrespråk og flerspråklighet.  I NOU 

2010:7 Mangfold og mestring kapittel 1: Hovedperspektiver og utvalgte forslag til tiltak heter 

det: «både lærere som underviser i norsk og lærere som underviser i andre fag bør ha 

kompetanse i norsk som andrespråk og kunnskap om flerspråklighet». Dette er 

kompetanseområder som ivaretas gjennom undervisning i Norsk som andrespråk, og faget er 

obligatorisk i Lektorprogrammet ved UiO. I UiO 2020 påpekes det også at UiO skal være en 

synlig og profesjonell tilbyder av forsknings- og profesjonsbasert etter- og videreutdanning. 

Norsk som andrespråk har som kjent stor pågang av søkere til årsenheten i faget, og vi som er 

ansatt, mottar jevnlig forespørsler – som relativt sjelden kan imøtekommes – fra eksterne 

aktører som ønsker at vi kan tilby etter- og videreutdanning. Vi vil også vise til at det i NOU 

2010:7 Mangfold og mestring (s. 374) reises spørsmål om utdannere ved høyskoler og 

universiteter har tilstrekkelige kunnskaper i flerspråklighet og flerkulturelle perspektiver til å 

gi studentene den nødvendige opplæringen. Norsk som andrespråk er et fag der man finner 

slik kompetanse, og det er viktig at kompetansen opprettholdes gjennom tilstrekkelig 

bemanning. 

I ILN 2020 (s. 2) fremheves det at «hensynet til universitetets samfunnsmessige 

forpliktelser vil også måtte prege utviklingen av studietilbudet ved ILN i årene frem til 2020. 

En særlig utfordring representerer norsklektorutdanningene, fordi det i skolen vil bli stilt 

stadig større krav til skriftlige og muntlige språkferdigheter, herunder tekstkompetanse i vid 

forstand.»  En særlig utfordring i dagens skole er det store antallet elever som ikke har norsk 
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som sitt førstespråk, og skolen mangler ofte forutsetninger for å kunne ivareta disse elevenes 

språkutvikling. Innenfor NOAS-miljøet er det kompetanse knyttet til utvikling av skriftlige og 

muntlige ferdigheter, en kompetanse som vi bringer inn i lærerutdanningen både gjennom 

forskning og ved emner som fokuserer på dette. Denne kompetansen og dette 

undervisningstilbudet kan vanskelig opprettholdes dersom det ikke tilføres minst én ny 

stilling innenfor faget.  

I UiOs 2020 står det at UiO skal tilby landets beste lærerutdanning (pkt. 11). Også i 

ILNs strategiske plan blir lærerutdanningen særlig fremhevet som et viktig satsingsområde (s. 

2). I universitetets dokument for faglige prioriteringer, Kvalitet og relevans (2010), presiseres 

dette for nordisk språk: «Behovet er stort for fornyelse av skolefaget norsk og dermed for 

forskningen om norsk språk og språkbruk» (s. 8). I det samme dokumentet blir norsk og 

nordisk språk utpekt som ett av de «forskningsområder som har stor betydning for 

Universitetet i Oslos videre utvikling som forskningsuniversitet», og videre blir norsk og 

nordisk språk fremhevet som det eneste forskningsmiljøet på HF som har «behov for spesiell 

satsning» (s. 22). Andrespråksperspektivet vil nettopp bidra til en slik fornyelse av skolefaget 

norsk.  

Generelt er det stort behov for forskning med andrespråks-/flerspråklighetstemaer både 

i skolen og i samfunnet for øvrig siden innvandrerbefolkningen har økt betraktelig de siste 

årene. Kunnskap om språklig mangfold og konsekvenser av den senere tids innvandring 

utgjør dessuten ett av de tre hovedområdene i norsk språkpolitikk slik den uttrykkes i St.meld. 

nr. 35 Mål og meining. Dette understreker behovet for forskningsbasert kunnskap knyttet til 

andrespråkstilegnelse og flerspråklighet, ikke bare i de klassiske andrespråkstemaene som har 

med undervisning og tilegnelse av norsk å gjøre, men også når det gjelder kunnskap om 

kommunikasjon mellom offentlige ansatte og innvandrere, slik som i helsesektoren, i politiet 

og på forskjellige offentlige kontorer. I HFs strategiske plan 2020 (s. 1) pekes det på at 

innsikter om flerkultur, globalisering og språk i større grad skal trekkes inn når 

samfunnsproblemer defineres, utforskes og settes under debatt. I denne sammenheng er 

formidlingsaspektet viktig, og vi som er ansatt i Norsk som andrespråk, får ofte henvendelser 

som vi sjelden har muligheter til å sette av tid til.  

Vi kan dessuten forvente at studenttilstrømningen til NOAS-emner vil øke gjennom 

opprettelsen av MultiLing, både fordi oppmerksomheten i sterkere grad vil rettes mot 

spørsmål om andrespråkstilegnelse og -kompetanse og fordi den økte forskingsaktiviteten vil 

gi studentene flere muligheter til å delta på prosjekt, søke stipend og treffe internasjonale 

kjente forskere som besøker senteret.  

Til sist gjør vi oppmerksom på at ILN er det eneste instituttet i Norge som tilbyr 

undervisning fra BA til og med MA-nivå i Norsk som andrespråk.  
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