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 2   Sammendrag 

Sammendrag 

Å fullføre og prestere i grunn- og videregående 

skole er svært viktig for barn og unges fremtidige 

helse og økonomi. Barn og unge i barnevernsinsti-

tusjoner er en av samfunnets mest sårbare grup-

per. I gjennomsnitt presterer denne gruppen dår-

ligere på skolen sammenlignet med barn som ikke 

er under omsorg av barnevernet. Hensikten med 

denne systematiske oversikten er å undersøke ef-

fekter av og erfaringer med skolefokuserte tiltak 

iverksatt utenfor skolens område for barn og unge 

i barnevernsinstitusjoner.   

 

For å identifisere relevante studier vil en bibliote-

kar søke i internasjonale litteraturdatabaser etter 

studier publisert mellom 2010 og juni 2021. Vi 

skal bruke både manuelle og maskinlæringspro-

sesser for å vurdere og inkludere studier opp mot 

seleksjonskriterier. Vi vil deretter hente ut og ana-

lysere data fra de  inkluderte studiene, vurdere 

deres metodiske kvalitet samt vår tillit til resulta-

tene med egnede sjekklister og verktøy. Til slutt 

presenteres våre oppsummerte funn i «Summary 

of Findings»-tabeller, hvor vi også presenterer vår 

tillit til dem. De samlede resultatene vil vi presen-

tere og publisere i en rapport. 
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Summary  

 

To complete and do well at primary and sec-

ondary education is very important for a 

child’s future health and economic status. 

Children and youth living in child welfare 

institutions are one of society’s most vulner-

able groups, and on average have worse 

school outcomes compared with children 

who are not in institutional care. The pur-

pose of this systematic review is to investi-

gate the effects of and experiences with edu-

cational interventions conducted outside of 

schools for children and youth living in child 

welfare institutions.  

 

To identify relevant studies, a librarian will 

search in international databases for studies 

published between 2010 and June 2021. We 

will use both manual and machine learning 

processes to screen studies against our in-

clusion criteria. Thereafter, we will extract 

and analyse the data from the included stud-

ies and appraise their methodological qual-

ity with appropriate tools and checklists. Fi-

nally, we will present our findings in sum-

mary of findings tables where we will also 

present our confidence in the findings. The 

combined results will be presented and 

published in a report.   
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Oppdrag 

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i mai 2021 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) å utføre en mixed-methods systematisk oversikt over 

forskning om effektene av skolefokuserte tiltak i barnevernet, og hvordan de oppleves 

av barna. Formålet med denne oversikten er å danne grunnlag for direktoratets videre 

arbeid for å styrke skolesituasjonen for barn og unge på institusjon. Som ledd i arbeidet 

med å styrke skolesituasjonen for barn og unge i institusjon, er det behov for et bredt 

og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det trengs blant annet mer kunnskap om hvilke sko-

lefokuserte innsatser og tiltak som kan vise til positive resultater for målgruppen, slik 

at beslutningstakere i det videre arbeidet kan velge egnede og virksomme innsat-

ser/tiltak. 
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Innledning 

 

 

 

Beskrivelse av problemet 

I Norge har en svært høy andel av befolkningen fullført skolegang sammenlignet med 

andre land utenfor Norden: 35 % av voksne har fullført utdanning på universitets- og 

høgskolenivå, 75 % av voksne har fullført videregående skole, og nesten alle barne-

skole (1). Å fullføre og prestere i grunn- og videregående skole er i Norge svært viktig 

for fremtidige helse og økonomi (2). Internasjonal forskning viser at det er tydelig sam-

menheng mellom manglende skolegang og senere vansker slik som hyppig fengsling, 

lav sysselsetting, ustabil boligsituasjon og helseproblemer (2-5). 

 

Barn og unge i barnevernsinstitusjoner er en av samfunnets mest sårbare grupper, og i 

skolesammenheng er de dårligere stilt sammenlignet med barn som ikke er i institusjo-

ner. For syv år siden skrev daværende direktør i Bufdir«Cirka ti prosent av barn og unge 

i Norge vil i løpet av oppveksten ha vært i kontakt med barnevernet. At bare fire av ti av 

disse gjennomfører videregående skole, er en samfunnsutfordring som det må gjøres noe 

med» (2). I gjennomsnitt presterer denne gruppen dårligere på skolen sammenlignet 

med barn som ikke er under omsorg av barnevernet. De har også en lavere sannsynlig-

het for å fullføre grunnutdanning, samt til å begynne eller fullføre senere utdanning 

som for eksempel kurs, lærlingsplasser eller universitetsutdanning (6).   

 

Årsakene til skoleutfordringer blant barn og unge i barnevernsinstitusjoner er komp-

lekse, og er i tillegg muligens tilknyttet eller påvirket av plasseringsgrunnlag. Hyppig 

flytting og manglende oppfølging av barnas skoletilbud kan gjøre at de ikke oppnår/får 

den utdanningen de har krav på (7). Strukturelle faktorer som diskriminering, dårlig 

økonomi og familievold påvirker i stor grad utdanningsløpet til barn og unge på institu-

sjon (7, 8).  En systematisk oversikt med studier fra USA, Canada og Australia viser at 

problemer som lese- og lærevansker, atferdsproblemer og psykiske diagnoser er over-

representert i denne gruppen sammenlignet med barn som bor hjemme. Dette kan 

være med på å gjøre daglig skolearbeid vanskelig uten tilretteleggelse. Det ser imidler-

tid  ut som at barn i barnevernsinstitusjoner får tilrettelegging mye sjeldnere enn de 

bør (4, 9).  
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Beskrivelse av tiltaket 

De tiltakene vi ønsker å inkludere i denne rapporten, er skolefokuserte tiltak som har 

til hensikt å styrke skoleprestasjoner og/eller redusere skolefravær og frafall. De er le-

vert utenfor skolens område, f.eks. i barnevernsinstitusjoner, i fritidsklubber, eller av 

andre organisasjoner. Skolefokuserte tiltak er svært heterogene, fra for eksempel 

mentorordninger med universitetsstudenter (10) til The letter box club (et bokgavepro-

gram for barn i omsorg) (11) og tiltak som involverer foreldre (10). I Norge har noen 

omfattende tiltak blitt iverksatt i det siste. Disse er for det mest rettet mot barn som får 

barnevernstjenester i hjemmet og iverksatt enten i hjemmet eller på skolen. Eksempler 

på slike tiltaket er et pågående randomisert kontrollert forsøk av Kunnskapsoverføring 

i barnevernet (KOBA ) (Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)) (12), 

«LOS-prosjektet» (13) finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

i 2011-2014 (14), og «School-Wide Positive Behavior Support» tilpasset norske skoler 

(15).  

 

Noen få systematiske oversikter har undersøkt randomiserte studier av diverse tiltak 

for barn under barnevernets omsorg. Som regel er fosterbarn eller «at risk children» 

under 12 år en del av populasjonen i disse studiene (7, 16, 17).  I 2014  kom Norsk in-

stitutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), på oppdrag fra Bufdir 

med en sammenstilling av eksisterende forskning om hva som kan bidra til å forbedre 

skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet (10). Denne oversik-

ten inkluderte barn fra 6 år og oppover som bor hjemme i tillegg til de som bor på insti-

tusjon. Det har også vært gjort en systematisk oversikt (17) og en rapport (18)som ser 

på innhold i tiltak for «at risk children» globalt (17) eller opplæringsmodeller og vurde-

ring av innhold og kvalitet av tiltak for barn i barnevernsinstitusjoner i Norge (18). Vi 

kjenner ikke til eksisterende oppsummert forskning over kvantitative og/eller kvalita-

tive studier som undersøker unge mellom 12-18 år som bor på barnevernsinstitusjon. 

Det er derfor et behov for kunnskap om effekter av og unges erfaringer med skolefoku-

serte tiltak for barn i barnevernsinstitusjoner  

 

Barnevernsinstitusjoner i Norge 

Når hjelpetiltak i hjemmet til barn og unge ikke er tilstrekkelige for å sikre god omsorg 

kan barn og unge plasseres utenfor hjemmet. Plassering utenfor hjemmet innebærer at 

barn og unge blir plassert i fosterhjem, barnevernsinstitusjon eller i bolig med oppføl-

ging (19).  Bufdir har sammen med det kommunale barnevernet ansvar for barn og 

unge som bor på barnevernsinstitusjoner, og dette inkluderer/innebærer å gi dem mu-

ligheter og forutsetninger for en best mulig framtid likestilt med barn som bor hjemme. 

Det er barneverntjenesten i kommunen som beslutter om et barn eller ungdom skal 

plasseres i fosterhjem eller på institusjon (20). Ifølge statlige føringer skal fosterhjem 

velges fremfor barneverninstitusjon (19). 

 

Norge har de siste årene hatt en økning i barn og unge som plasseres utenfor hjemmet, 

da spesielt barn og unge som blir plassert i fosterhjem. Antall barn og unge som blir 
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plassert i institusjon har derimot holdt seg stabilt; 994 i 2016 og 978 i 2019 (21). De 

statlige institusjonstilbudene er omtrent utelukkende rettet mot unge i alderen 13-18 

år. Yngre barn plasseres som oftest i fosterhjem eller beredskapshjem (19). 

 

Hvorfor det er viktig å utføre denne kunnskapsoppsummeringen 

Det er store ulikheter i skoleprogresjon og skoleprestasjon mellom barn i barneverns-

institusjoner og andre barn. Å fullføre skolegangen kan være avgjørende for barnas 

framtid når det gjelder helse og økonomi (2). Bufdir har derfor behov for kunnskap 

som konkretiserer opplevelsen og effekten av skolefokuserte tiltak gitt utenfor skolens 

område. Ved å vite hva som er de mest effektive skolefokuserte tiltakene som kan gis 

utenfor skolen, samt hvorfor og hvordan de virker og oppleves er det mulig å støtte 

barns skoleprestasjoner og hindre skolefrafall.  Kunnskapsoppsummeringen vil, sam-

men med annen kunnskap om temaet (jf. andre prosjekter i Bufdir), danne grunnlag for 

direktoratets videre arbeid for å styrke skolesituasjonen for barn og unge på institu-

sjon. Som ledd i arbeidet med å styrke skolesituasjonen for barn og unge i institusjon, 

er det behov for et bredt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Vi trenger blant annet mer 

kunnskap om hvilke skolefokuserte innsatser og tiltak som kan vise til positive resulta-

ter for målgruppen, slik at det i det videre arbeidet velges egnede og effektive innsat-

ser/tiltak. 

 

Mål og problemstilling  

Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekter av og erfaringer 

med skolefokuserte tiltak iverksatt utenfor skolen for barn og unge i barnevernsinstitu-

sjoner.    
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Metode 

En systematisk oversikt identifiserer, vurderer og oppsummerer den beste, tilgjenge-

lige forskningsbaserte kunnskapen på et spesifikt tema (10). Vi vil utarbeide den syste-

matiske oversikten i overenstemmelse med FHIs metodehåndbok for kunnskapsopp-

summeringer (22). Hvis vi finner nok systematisk oversikter av god kvalitet som møter 

inklusjonskriteriene våre vil vi utføre en oversikt over oversikter.  

 

Inklusjonskriterier 

Vi har følgende inklusjonskriterier: 

 

Studiedesign  Systematiske oversikter eller kvantitative studier med en 

sammenligningsgruppe 

 Systematiske oversikter eller primærstudier som bruker 

kvalitative forskningsmetoder for datainnsamling og analyse 

Populasjon Barn og unge i alderen 12-18år som bor på barneverninstitusjon 

og går på «ordinær» skole.  

Intervensjon  Skolefokuserte tiltak/innsatser iverksatt utenfor skolen, som 

har til hensikt å styrke skoleprestasjoner og/eller redusere 

skolefravær og frafall 

 Skoleforbredende tiltak til «ordinær» skole 

Sammenligning Dagens praksis/ingen særskilte skolefokuserte tiltak, eller annet 

aktivt tiltak 

Utfall (kvantita-

tive studier) 

Primært utfall:  
 Skolefravær (målt i antall timer, dager, eller uker) 
 
Sekundære utfall: 
 Frafall fra skole og opplæring (målt dikotomt,  dvs “ja/nei”) 
 Faglig utvikling/skoleprestasjoner, målt med: 

o validerte og standardiserte tester  (f.eks. California 
Achievement Test, Stanford Achievement Test, Wide-
Range Achievement Test, osv.)(4) 

o resultater fra nasjonale eller lokale prøver 
o skolekarakter 

 Antall bytter til/fra spesial undervisning eller pedagogisk 
støtte (placements/referals to or out of special education 
programs or support services) (målt i antall deltagere og i 
antall hendelser per deltager) 

 Sosial fungering i skolen, målt med: 
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o Social skills Intervention eller Rating system 
(SSIS/SSRS) 

o Child Behavior Checklist (CBCL) – «Total Problems» 
samlet skår 

o Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) – “Total 
difficulties” samlet skår 

Fenomen av in-

teresse (kvali-

tative studier) 

(I prioriterte 

rekkefølge) 

1- Erfaringer med skolefokuserte tiltak/innsatser iverksatt 

utenfor skolen, som har til hensikt å styrke skoleprestasjoner 

og/eller redusere skolefravær og frafall 

2- Barns ønsker eller preferanser for tiltakene, inkl hypotetiske 

tiltak  

3- Erfaringer med implementering av tiltakene 

Publikasjonsår 2010 - juni 2021; Systematisk oversikter 2015-juni 2021 

Land/Kontekst Høy inntekst land som definert av The World Bank (23) 

Språk Kvantitative studier: Skandinavisk språk, engelsk, fransk, tysk, 

spansk, italiensk (språk behersket av prosjektgruppen eller kol-

legaer) 

Kvalitative studier: Skandinavisk språk, engelsk, fransk, tysk 

(språk behersket av prosjektgruppen) 

 

Eksklusjonskriterier 

Vi ekskluderer følgende typer studier og publikasjoner: 

 Tiltak levert på skole 

 Barn og unge som går på skole i institusjoner 

 Barn og unge som går på skole rettet mot de med spesielle behov 

 Ikke-empiriske studier, for eksempel kronikker, råd fra eksperter, eller 

anbefalinger eller klinikker. 

 

Litteratursøk 

Søk i databaser 

Bibliotekar, Lien Nguyen, vil utarbeide en søkestrategi i samarbeid med prosjektgrup-

pen og utføre søkene. Søket vil inneholde relevante kontrollerte emneord (f.eks. Medi-

cal Subject Headings), tekstord (ord tittel og sammendrag), og avgrensninger som gjen-

speiler inklusjonskriteriene. En annen bibliotekar fagfellevurderer søkestrategien. Sø-

ket avsluttes etter planen i juni 2021 og inkluderer søk i følgende databaser: 

 MEDLINE (OVID) 

 APA PsycINFO (OVID) 

 EMBASE (OVID) 

 Cochrane Library [CDSR, CENTRAL] (Wiley) 

 CINAHL (EBSCO) 

 ERIC (EBSCO) 

 Web of Science Core Collection [SCI-EXPANDED & SSCI] (Clarivate) 

 Sociological Abstracts & Social Services Abstracts (ProQuest) 

 Epistemonikos 
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 SveMed+ 

 

Søk i andre kilder 

Hvis vi finner et lite antall studier fra databasesøk vil vi bruke Microsoft Academic 

Graph (MAG) for å finne studier relatert til de vi har identifisert. MAG er som en data-

base og «knowledge graph» med over 2,3 millioner akademiske referanser som er lin-

ket gjennom 700 000 temaer. MAG gjenfinner relevante studier basert på tema og site-

ringsforhold, selv når de ikke blir plukket opp av søkeord (24).  Vi skal også sjekke refe-

ranselistene til alle de inkluderte studiene. Vi skal ikke søke ytterligere etter grålittera-

tur.  

 

Utvelging av studier 

To prosjektmedarbeidere vil gjøre uavhengige vurderinger av tittel og sammendrag fra 

litteratursøket opp mot inklusjonskriteriene. Vi vil bruke flere maskinlæringsløsninger 

for å hjelpe oss med å vurdere titler og sammendrag. Etter at vi har identifisert 25-50 

mulige relevante studier basert på titler og sammendrag, ved hjelp av aktiv 

maskinlæring og «clustering», skal vi bygge såkalte «custom classifier», som vi har gjort 

i tidligere systematiske oversikter (25) og metodevurderinger (26). Classifier’e lærer 

av hvordan vi har vurdert tidligere studier og predikerer ytterligere studiers relevans, 

ved å gi et relevanstall fra 0-99 %. To prosjektmedarbeidere vil fortsette å vurdere alle 

studiene som er 50 % eller mer sannsynlig relevant, dvs. sannsynlighet for å møte in-

klusjonskriteriene. Studiene som classifier’en angir som med 20-49 % sannsynlighet vil 

å møte inklusjonskriteriene, vil kun vurderes av én forsker. Studier som med 0-19 % 

sannsynlighet vil møte inklusjonskriteriene vil automatisk vurderes av classifieren. Stu-

dier som vi er enige om at virker relevante, vil vi bestille i fulltekst. To prosjektmedar-

beidere gjør deretter uavhengige vurderinger av hvorvidt studiene skal inkluderes. 

Uenighet om vurderingene av tittel/sammendrag og fulltekster løser vi ved diskusjon 

eller ved å konferere med en tredje prosjektmedarbeider. Vi bruker det elektroniske 

verktøyet Eppi Reviewer (27) i utvelgelsesprosessen. 

 

Vurdering av risiko for systematiske skjevheter  

Hvis vi finner systematiske oversikter som svarer på en eller flere problemstillinger vil 

vi vurdere deres metodiske kvalitet ved hjelp av sjekklisten fra «Slik oppsummerer vi 

forskning» (22). Vi vil kun inkludere oversikter av høy metodisk kvalitet. 

 

Vi vurderer risiko for systematiske skjevheter i randomiserte kontrollerte studier 

(RCT) ved hjelp av Cochranes Risk of Bias-verktøy v2 (28) og et validert maskinlæ-

ringsprogram, RobotReviewer (29) som pedagogisk verktøy. For ikke-randomiserte 

kontrollerte studier vurderer vi risiko for systematiske skjevheter med hjelp av Joanna 

Briggs Institute’s (JBI) Cross-sectional Analytical Studies-verktøy (30).   

 

Vi vil vurdere metodisk kvalitet i de inkluderte kvalitative studiene med bruk av en til-

passet Critical Appraisal Skills Programme (CASP)-sjekkliste med åtte spørsmål: 
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1. Er settingen og konteksten til studien tilstrekkelig beskrevet? (Are the setting/s 

and context described adequately?) 

2. Er utvalgsstrategien hensiktsmessig for å besvare problemstillingen? (Is the 

sampling strategy described and is this appropriate?) 

3. Er datainnsamlingsstrategien beskrevet og tilstrekkelig begrunnet? (Is the data 

collection strategy described and justified?) 

4. Er analysen av data beskrevet og hensiktsmessig? (Is the data analysis de-

scribed and is this appropriate?) 

5. Er påstandene/funnene støttet med tilstrekkelig evidens? (Are the claims 

made/findings supported by sufficient evidence?) 

6. Viser forfatterne refleksivitet? (Is there evidence of reflexivity?) 

7. Er etiske forhold vurdert? (Does the study demonstrate sensitivity to ethical 

concerns?) 

8. Eventuelle andre bekymringer? (Any other concerns?) 

 

Sjekklisten har tidligere blitt brukt i andre oppsummeringer med kvalitativ forskning 

(31-33). Vi vil gjøre en pilot med fem studier og diskutere uenigheter før vi går videre. 

Vi vil ikke bruke evaluering for å ekskludere studier, men for å vurdere det relative bi-

drag av hver studie til funnene.  

 

To medarbeidere gjør disse vurderingene uavhengig av hverandre. Uenighet om vurde-

ringene løser vi ved diskusjon eller ved å konferere med en tredje prosjektmedarbei-

der. 

 

Uthenting av data 

Vi vil pilotere et datauthentingsskjema på fem studier. Her vil vi konkretisere detaljene 

som skal trekkes ut for hvert punkt under. Én medarbeider henter ut data fra de inklu-

derte studiene og en annen kontrollerer dataene opp mot de aktuelle publikasjonene. 

Vi henter ut følgende data fra de inkluderte studiene:  

 Førsteforfatter, publiseringsår, setting/land, antall deltakere, studieperi-

ode/årstall for datainnsamling 

 Formålet med studien 

 Beskrivelse av deltakere (for eksempel; alder, kjønn, plasseringsgrunnlag) 

 Beskrivelse av tiltak (for eksempel; deltagere, kontekst, frekvens, varighet osv.) 

 Kjennetegn ved utdanningssystemet (for eksempel; «late tracking» og lærlinge-

ordningen) 

 Utfall (inkludert målemetode, måletidspunkt(er)) 

 Datainnsamlings- og analyseteknikker 

 Relevante funn (kvalitative studier) 

 

Ved uenighet konfererer vi med en tredje prosjektmedarbeider for å bidra til enighet.  

 

Vi bruker et pilotert datauthentingsskjema i EPPI Reviewer (34) eller Covidence for 

kvantitative data. Kvalitative data hentes ut og bearbeides i NVIVO-verktøyet (35).  
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Analyser av kvantitative data 

Vi sammenstiller resultatene fra inkluderte studier i metaanalyser der det er mulig. Det 

vil si at studiene må være tilstrekkelig homogene med tanke på studiedesign, deltakere, 

intervensjon, sammenlikning og utfallsmål.  

 

Effektestimater 

For dikotome utfall, som skolefrafall eller ikke, beregner vi relativ risiko (RR) med 95 

% konfidensintervaller (KI). For kontinuerlige utfall målt med like målemetoder, som 

antall dager i skole, beregner vi gjennomsnittsforskjeller (mean difference; MD) med 95 

% KI. For kontinuerlige utfall målt med ulike målemetoder, som elevprestasjon målt 

med flere forskjellige typer prøver, beregner vi standardiserte gjennomsnittsforskjeller 

(standardised mean difference; SMD) med 95 % KI. SMD tilsvarer Hedges g, som ofte 

tolkes på følgende måte: liten effektstørrelse=0,2, medium effektstørrelse=0,5 og stor 

effektstørrelse=0,8. For utfall som tar tid i betraktning (tid til hendelse; time-to-event), 

som antall dager før skolefrafall, beregner vi hazard ratioer (HR). Ettersom vi ikke kan 

forvente at populasjoner, intervensjoner og utfall er identiske i de inkluderte studiene 

bruker vi random effekt-modellen i analysene. Random effekt-modellen tar utgangs-

punkt i at studiene har utvalg fra populasjoner som er ulike. Vi antar med andre ord at 

det ikke finnes én sann effekt, men at studiene hver for seg kan vise litt ulikt effekt, og 

at vi finner en gjennomsnittlig effekt. Der det er mulig beregner vi også RR, MD og SMD 

med 95 % KI for studier der forskerne ikke har oppgitt disse selv. Vi beregner I2 for å 

vurdere statistisk heterogenitet, sammen med Chi2 og overlapp av studienes konfidens-

intervaller. Randomiserte og ikke-randomiserte studier analyseres hver for seg. 

Subgruppeanalyser brukes for å skille mellom studier med lav risiko for skjevheter og 

studier med middels/høy risiko. Alle analyser og beregninger blir utført i programva-

ren Review Manager (36) eller STATA (37). Vi beregner effektestimater for relevante 

utfall rapportert i de inkluderte studiene, selv om det ikke er mulig å gjøre metaanaly-

ser.  

 

Analyser av kvalitative data 

Resultatene fra de kvalitative studiene vil sammenstilles analytisk, for eksempel i form 

av en «Best fit framework synthesis» (38) eller en tematisk syntese (39). I en «best fit 

framework synthesis» vil vi identifisere et konseptuelt rammeverk som passer med 

minst 50 % av innhentet data. Da setter vi data inn i et rammeverk. Etter det kjører vi 

en tematisk syntese av data som ikke passer inn i rammeverk. Tematisk syntese inne-

bærer tre trinn: detaljert koding av tekst, utvikling av deskriptive tema, samt utvikling 

av analytiske tema. Dette skal gi en eksplisitt og transparent kobling mellom teksten i 

de opprinnelige studiene og konklusjonene i den systematiske oversikten (39). Etter 

det utvider vi det konseptuell rammeverk for å inkludere de nye funnene. Hvis vi ikke 

finner et rammeverk som passer data så vil vi utføre en tematisk syntese.  
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Hvis vi finner et stort antall studier som møter våre inklusjonskriterier skal vi «purposi-

vely sample» fra de inkluderte studiene. Dvs at vi tar et utvalg fra disse og går videre 

med et mindre tall inn i analyse (40). 

 

Sammenslåing av kvalitativ og kvantitativ data  

Hvis vi identifiserer et konseptuelt rammeverk som passer til den kvalitative analysen 

vil vi utvide det med å ta inn de kvantitative funnene (38, 41). Hvis vi utfører en tema-

tisk syntese vil vi utføre en matriseanalyse hvor vi undersøker hvorvidt de kvalitative 

funnene finnes i tiltakene identifisert i de kvantitative studiene (31, 32, 42).  

 

Vurdering av tillit til resultatene 

Kvantitative studier 

Med vurdering av tillit til resultatene, mener vi en bedømmelse av i hvor stor grad vi 

kan stole på at forskningsresultatene viser ‘sannheten’ eller den ‘virkelige’ effekten av 

tiltakene vi undersøker. En annen måte å uttrykke det på er hvor godt dokumentert 

forskningsresultatene er. For å vurdere tillit til dokumentasjonen for kvantitative stu-

dier bruker vi GRADE-tilnærmingen (Grading of Recommendations Assessment, De-

velopment and Evaluation) (43) og det digitale verktøyet GRADEpro (44). Grad av tillit 

er en kontinuerlig størrelse, men er av praktiske hensyn delt inn i fire kategorier: høy, 

middels, lav, svært lav. Kategoriene defineres slik: 

 

Høy tillit ⨁⨁⨁⨁ 

 

Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den 

sanne effekten 

Middels tillit ⨁⨁⨁◯ 

 

Vi har middels tillit til effektestimatet: effektestimatet 

ligger sannsynligvis (trolig) nær den sanne effekten, 

men effektestimatet kan også være vesentlig ulik den 

sanne effekten. Vi bruker uttrykket trolig for å uttrykke 

vår tillit til resultatet. 

Lav tillit ⨁⨁◯◯ 

 

Vi har begrenset tillit til effektestimatet: den sanne ef-

fekten kan være vesentlig ulik effektestimatet. Vi bruker 

uttrykket muligens for å uttrykke vår tillit til resultatet. 

Svært lav tillit ⨁◯◯◯ 

 

Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær 

den sanne effekten. Vi bruker uttrykket uklart/usikkert 

for å uttrykke vår tillit til resultatet. 

 

Vi bruker studiedesign som utgangspunkt og vurderer så fem kriterier for å komme 

fram til grad av tillit til dokumentasjonen: risiko for systematiske skjevheter (risk of 

bias), grad av konsistens/overensstemmelse mellom resultatene (consistency), spar-

somme data/presisjon av data (precision), direkthet (directness) og formidlingsskjevhet 

(publication bias). Når man inkluderer observasjonsstudier, er det også mulig å vurdere 

oppgradering av dokumentasjonen. Det gjøres ved å vurdere følgende tre kriterier: 

sterke eller veldig sterke assosiasjoner/sammenhenger mellom tiltak og utfall (det vil 
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si at den beregnede effekten er så stor at det er usannsynlig at den skyldes tilfeldighe-

ter), store eller veldig store dose-responseffekter, der alle sannsynlige forvekslingsfak-

torer (confounders) ville ha bidratt til å redusere effektestimatet. 

 

Vi vil vurdere tilliten til resultatene for følgende utfall:  
 Skolefravær 
 Frafall fra skole og opplæring 
 Faglig utvikling/skoleprestasjoner 
 Sosial fungering i skolen 

 

To medarbeidere vurderer tilliten til resultatene sammen. Uenighet om vurderingene 

løser de ved diskusjon eller ved å konferere med en tredje prosjektmedarbeider. 

 

Kvalitative studier 

Når vi vurderer tillit til resultatene i kvalitative studier bruker vi GRADE-CERQual, dvs 

en systematisk og transparent vurdering lik GRADE, men tilpasset kvalitativ forskning 

(45) og det digitale verktøyet GRADE-CERQual interactive Summary of Qualitative Fin-

dings (iSoQ) (46). Skalaen i CERQual er firedelt og går fra høy til svært lav tillit, men 

vurderingen er basert på andre komponenter enn de i GRADE. Vurdering av tillit til 

hvert resultat (hvert funn i oversikten) er basert på følgende fire komponenter: meto-

diske begrensinger (methodological limitations), relevans (relevance), sammenheng 

(coherence), og omfang og dybde av data (adequacy). 

 

For hver av de fire komponentene i CERQual kan vi ha ulik grad av betenkeligheter 

(concerns):  

- Ingen betenkeligheter 

- Små betenkeligheter 

- Moderate betenkeligheter 

- Store betenkeligheter  

 

Etter vurdering av de fire komponentene, ser vi vurderingene under ett for hvert funn i 

oversikten og ender opp med en tillitsvurdering: svært lav, lav, moderat eller høy tillit 

(symboler og betydning som for GRADE). 

 

Andre vurderinger 

Problemstillingen angår skolefokuserte tiltak for barn og unge på barnevernsinstitu-

sjon. Siden det ikke er en del av oppdraget og følgelig heller ikke problemstillingen, 

vurderer vi ikke etiske eller økonomiske konsekvenser ved tiltaket. Vi vurderer heller 

ikke aspekter som likeverd, organisatoriske følger eller andre konsekvenser ved tilta-

ket. I en fremtidig beslutningsprosess vil det være viktig å vurdere slike aspekter og 

konsekvenser ved tiltaket samlet. 

 

Innen kvalitativ forskning er det forventet at forskere reflekterer rundt sin egen bak-

grunn og posisjon, og hvordan dette kan ha betydning for design, analyse og rapporte-

ring av forskningen. Vi skal diskutere dette på et prosjektmøte og skrive ned våre egne 
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foreliggende ideer om denne populasjonen og disse intervensjonene for å diskutere og 

reflektere over under gjennomgangsprosessen. 

 

Leveranser og publisering 

Hovedleveranse  

Hovedleveransen fra dette arbeidet vil være en mixed-methods systematisk oversikt i 

rapportform. Rapporten er først og fremst beregnet for å danne grunnlag for direktora-

tets videre arbeid for å styrke skolesituasjonen for barn og unge på institusjon, men 

skal også kunne leses av et bredt publikum. Rapporten skal skrives i et klart språk på 

norsk. Vi vil publisere rapporten sammen med en nyhetssak på www.fhi.no seks uker 

etter oversendelse til oppdragsgiver. Vi åpner også for å publisere hele eller deler av 

rapportenes innhold som en eller flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter. 

 

Delleveranser  

Som delleveranser vil vi sende oppdragsgiver resultatet av hvert trinn i oppsumme-

ringsprosessen som skissert i tidsplanen nedenfor. 

 

Godkjent prosjektplan blir lagt ut på www.fhi.no sammen med en kort nettomtale av 

prosjektet.   

 

Fagfellevurdering av prosjektplan og rapport 

To eksterne fagfeller, Terje Ogden og Marianne Dæhlen, og én intern fagfelle ved Folke-

helseinstituttet, Hege Kornør, fagfellevurderer prosjektplanen. 

 

Prosjektplan og rapport skal klareres av kontaktpunkt i ledelsen før de fagfellevurderes 

av de to eksterne og den interne fagfellen og før godkjenning av fagdirektør i Folkehel-

seinstituttets klynge for vurdering av tiltak. 

 

Tidsplan 

Startdato:  21.05.2021 

Leveringsfrist: 18.02.2022 
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Trinn/delleveranse Fra dato Til dato 

Utvikling av prosjektplan 13.05.2021 25.06.2021 

Litteratursøk 25.06.2021 30.06.2021 

Utvelging av studier*(Delleveranse med 

liste over inkluderte studier) 

30.06.2021 27.08.2021 

Vurdering av risiko for skjevheter 27.08.2021 08.09.2021 

Uthenting av data 27.08.2021 17.09.2021 

Analyser 17.09.2021 26.11.2021 

Vurdering av tillit til resultatene (Delleve-

ranse med GRADE tabeller) 

26.11.2021 17.12.2021 

Rapportutkast 26.11.2021 21.01.2022 

Fagfellevurdering 24.01.2022 07.02.2022 

Godkjenning 07.02.2022 15.02.2022 

Oversendelse oppdragsgiver  18.02.2022 

Publisering 01.04.2021 

* Alle prosjektmedlemmene tar 4 ukers ferie i juli 

 

Tiltak ved ev. forsinkelse 

Hvis det oppstår forhold som utgjør en risiko for at leveringsfristen ikke kan overhol-

des, som f.eks. uforutsett langtidsfravær blant prosjektmedarbeiderne, et større antall 

søketreff eller inkluderte studier enn rammene for prosjektet tillater å håndtere, eller 

andre forhold, vil et eller flere av følgende tiltak være aktuelle:  

 Å ta kontakt med Bufdir med en gang man ser at det blir eventuelle forsinkelser 

 Økt bemanning innenfor den avtalte rammen av månedsverk  

 Erstatte prosjektmedarbeidere ved fravær/sykdom  

 Ytterligere avgrensninger i inklusjonskriterier (etter avtale med oppdragsgiver)  

 Forlengelse av leveringsfristen (etter avtale med oppdragsgiver) 

 

Relaterte prosjekter/publikasjoner/studier ved FHI 

Berg RC, Jardim PSJ, Ames H, Blaasvær N, Johansen TB, Muller AE. Oppfølging og re-

kruttering av fosterfamilier: et systematisk litteratursøk med sortering. [Support ser-

vices and recruitment of foster families: a systematic literature search with categoriza-

tion] Rapport − 2019. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019. 

 

Johansen TB, Jardim PSJ, Blaasvær N, Ames H, Munthe-Kaas HM, Tingulstad A, Berg R.   

Gode barnevernsinstitusjoner: en systematisk kartleggingsoversikt: en forskningskart-

legging. Utgitt: 2020 Av: Folkehelseinstituttet 

 

Jardim PSJ, Johansen TB, Blaasvær N, Ames H, Berg RC. Akuttplassering i barnevernsin-

stitusjoner: en systematisk kartleggingsoversikt. Utgitt: 2020 Av: Folkehelseinstituttet 
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