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Prosjektplan for Språkopplæring for voksne innvandrere med 
lite eller ingen skolegang: en systematisk oversikt  

 

 

Kort beskrivelse/sammendrag 
Norskopplæring regnes som et av de viktigste tiltakene for integrering av flyktninger og andre 

innvandrere. Norske kommuner som bosetter flyktninger skal tilby opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap. Norskopplæringen skal være tilpasset den enkelte deltakers kompetanse, 

forutsetninger, livssituasjon og videre planer for livet i Norge og skal helst være knyttet til 

arbeid eller utdanning. Målgruppen for norskopplæringen er svært sammensatt, bl.a. med 

hensyn til tidligere skolegang og utdanningsnivå, der noen innvandrere vil ha liten eller ingen 

skolegang. God kvalitet i opplæringen er viktig for den enkeltes måloppnåelse. Det er behov for 

en systematisk oppsummering av internasjonal forskning om effektive metoder for 

språkopplæring for å støtte språklærene i deres arbeid. Dette for å få best mulig resultat av 

norskopplæringen, og legge til rette for god integrering.  

English:  

Effective methods for teaching adults with limited or no formal education a 

secondary language 

Provision of effective Norwegian courses is considered one of the most important measures for 

the integration of refugees and other immigrants. Norwegian municipalities receiving refugees 

must offer courses in Norwegian and social studies. The Norwegian course should be adapted to 

each participant's skills, abilities, life situation and future plans for life in Norway, and should 

preferably be related to work or education. The target group for Norwegian courses is diverse, 

especially with respect to the degree of previous formal education, with some immigrants 

having little or no formal education. Good quality training is important for the individual’s 

achievement. There is a need for a systematic review of the international research on effective 

language teaching methods to support language teachers in their work. This to ensure the best 

possible results of the language courses, and thereby also improved integration. 
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Mandat 

I november 2016 sendte Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et oppdrag til 

Folkehelseinstituttet med ønske om en oppsummering av forskningen om metoder for 

språkopplæring av voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang. IMDi trenger mer 

kunnskap om hvilke former for språkopplæring til voksne flyktninger med begrenset skolegang 

som er effektive, og hvilke som ikke er det. Forskningsoppsummeringen skal benyttes som 

grunnlag for utvikling av mest mulig effektiv språkopplæring for voksne flyktninger med lite 

eller ingen skolegang.  

Mål 
Målet med dette prosjektet er å oppsummere kunnskapsgrunnlaget for ulike språkopplærings-

metoder for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang. Vi har til hensikt å besvare 

følgende spørsmål:  

Hvilke metoder for språkopplæring for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang er 

effektive dvs. gir god grad av språkferdighet og iht mål for aktuell opplæring?  

 

Med metoder menes her metoder eller strategier for språkopplæring som anvendes i 

undervisningssituasjoner, i klasserom eller på andre arenaer. Med ‘lite skolegang’ mener vi 

mindre enn 5-7 års skolegang, dvs. «less than primary school education (nivå 0)» i henhold til 

ISCEDs  klassifisering (1).  

 

Bakgrunn 
Språkopplæring regnes som et av de viktigste tiltakene for integrering av flyktninger og andre 

innvandrere. God kompetanse i det nye språket, både muntlig og skriftlig, er viktig for 

sysselsetting, kulturell utveksling og personlig selvrealisering (2-4), dvs. for å være i stand til å  

fullt kunne utnytte sine ressurser og delta i samfunnet. For mange voksne flyktninger er det 
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imidlertid en stor utfordring å lære seg det nye språket, særlig for de som har lite eller ingen 

skolegang, og som derfor ikke kan lese og skrive eller som leser og skriver på et lavt nivå (3). 

Det er vanskelig å lære seg å lese og skrive med hjelp av et språk som man ikke behersker, og 

omvendt å lære et muntlig andrespråk uten å ha grunnleggende lese- og skriveferdigheter i 

morsmålet sitt (5).  

 

I Norge skal kommuner med flyktninger tilby opplæring i norsk som ledd i 

introduksjonsordningen for voksne innvandrere. Dette håndteres av kommunale 

voksenopplæringssentre eller andre aktører som kommunen inngår avtale med. 

Norskopplæringen skal være tilpasset den enkelte deltakers kompetanse, forutsetninger, 

livssituasjon og videre planer for livet i Norge og skal helst være knyttet til arbeid eller 

utdanning. Målgruppen for norskopplæringen er svært sammensatt, bl.a. med hensyn til 

tidligere utdanningsnivå, og deltakerne deles derfor inn i ulike spor etter antatt progresjon og 

behov i opplæringen: spor 1, 2 eller 3 basert på utdanningsnivå (6).  

 

Kvaliteten på opplæringen er viktig for den enkeltes måloppnåelse, men dessverre foreligger lite 

forskningsbasert litteratur som støtter norsklærere som underviser voksne innvandrere med 

lite eller ingen skolegang (7). Morsmålet er en viktig ressurs for å lære et andrespråk (8) og er i 

den nasjonale læreplanen anbefalt å brukes som en ressurs i alfabetiseringsprosessen (6). Det 

er imidlertid ikke alltid at det finnes tilgang på kvalifiserte morsmålslærere. I et forsøk på å 

håndtere dette problemet ble det startet et prosjekt,  «Literacy training with native speaker 

support», hvor deltakere som var mer avanserte i det norske språket, bistod norsklæreren i 

klasserommet i å trene og støtte mindre erfarne deltakere som snakker samme morsmål (9). 

Fokus på støtten i dette prosjektet var å fremme kommunikasjon mellom lærer og den voksne 

deltakeren. Et annet eksempel er IDEAL-prosjektet «Integrating Disadvantaged Ethnicities 

through Adult Learning» som har blitt testet både i Sverige og i Nederland. Språkopplæringen i 

dette prosjektet har en «deltakende pedagogisk tilnærming» og har familien og dagliglivet som 

startpunkt for læring. I denne tilnærmingen deler lærerne morsmål og kultur med deltakerne 

men har i tillegg kompetanse i andrespråket (10). Andre eksempler på 

språkopplæringsmodeller er beskrevet i en nylig kartlegging av litteraturen om alfabetiserings-

metoder ved andrespråktilegnelse publisert av VOX (11). Scoping-søket vi gjennomførte i et 

begrenset antall databaser før dette prosjektet ble startet, fant ingen relevante systematiske 

oversikter som sammenlignet effekten av ulike metoder for språkopplæring. En nylig 

systematisk litteraturoversikt om opplæringstiltak for voksne med svak kompetanse generelt 

fant bare én eksperimentell studie (12). Det bør bemerkes at deres fokus var på norske og 

skandinaviske studier, mens vi vil se på internasjonal forskning.  

 

Vårt formål med denne systematiske oversikten er å oppsummere den internasjonale 

forskningen om ulike språkopplæringsmetoder for voksne innvandrere med liten eller ingen 

skolegang, for at dokumentasjonen deretter skal kunne benyttes som grunnlag for utvikling av 

mest mulig effektiv språkopplæring.  
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Metoder og arbeidsform  

Vi vil benytte metodene i Område for helsetjenesters metodehåndbok til å utarbeide en 

systematisk oversikt. For en detaljert beskrivelse av våre metoder og arbeidsform henviser vi til 

vår metodebok ‘Slik oppsummerer vi forskning’ som finnes på våre nettsider: 

https://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/slik-oppsummerer-vi-

forskning/. For å besvare spørsmålet har vi utviklet inklusjonskriterier og en foreløpig 

søkestrategi. Inklusjonskriteriene er beskrevet i detalj nedenfor.  

 

 

Inklusjonskriterier:  

 
Populasjon 

 

 Voksne personer med lite eller ingen skolegang (mindre enn 5-7 år) 
som er født i utlandet og er 16 år eller eldre1 

 

Intervensjon 

 

 Språkopplæring (undervisningsstrategi eller metode(r), dvs. en 
eller flere metoder kombinert) gjennomført i klasserom eller på 
annen arena2 

 

Sammenligning  Annen språkopplæring (annen undervisningsstrategi/metode) 
 

Utfall 
(virkninger)  

 

 Primærutfall: Språkferdighet (grad av og iht. mål for aktuell 
opplæring). Kun studier som rapporterer primærutfallet 
kvalifiserer for inklusjon. 

 Sekundærutfall: startet videreutdanning, og/eller fått en jobb  

Studiedesign  Systematiske oversikter 

 Randomiserte kontrollerte studier (RCT) 

 Ikke-randomiserte kontrollerte studier (NRCT) 

 Kontrollerte før-etter studier (CBA) 

 Avbrutte tidsserier (ITS) 

 Kohort studier (hvis ingen/få studier av overnevnte design blir 

identifisert)  
1 I denne oversikten har vi definert ‘voksne’ som personer over 16 år, da dette er aldersgrensen for språkopplæring for voksne i Norge (etter 
grunnskolen). 
2 Om metoden eksplisitt og på en systematisk måte har inkludert bruk av andre arenaer enn klasserom 

 

 

Andre inklusjonskriterier: 

 Alle relevante studier er i prinsippet aktuelle, uansett språk. Studier på skandinavisk 

(norsk, svensk, dansk), islandsk, engelsk, tysk, fransk og spansk vil bli lest av 

medarbeidere i prosjektgruppen eller kolleger. Vi vil liste referanser til andre mulig 

relevante studier på andre språk i tabell i den endelige rapporten. 

 Vi vil kun inkludere primærstudier som vi kan oppdrive i fulltekst, og presentere 

pågående studier i egen tabell. 

 

Med bakgrunn i scopingsøket mener vi at det er usannsynlig at nye (litteratursøk som ikke er 

eldre enn 5 år), systematiske oversikter av høy metodisk kvalitet (vurdert med Områdets 
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sjekkliste for systematiske oversikter) finnes, men hvis en eller flere slike oversikter blir 

identifisert vil vi utarbeide en eller flere omtaler av disse. Hvis vi ikke finner noen studier som 

tilfredsstiller våre inklusjonskriterier, vil vi vurdere å gjennomføre en systematisk 

kartleggingsoversikt, for å gi en oversikt over hvilken forskning som finns på temaet, og hvilken 

forskning som mangler. Resultatene av en slik kartlegging vil bli oppsummert i tekst og tabeller. 

 

Litteratursøk:  

Vi vil utarbeide litteratursøket i henhold til de inklusjons- og eksklusjonskriteriene som er satt. 

Bibliotekar Gyri Hval Straumann vil utarbeide søkestrategien og gjennomføre litteratursøket. 

En annen bibliotekar (Hilde Strømme) vil fagfellevurdere denne prosessen. Vi vil ikke legge 

begrensninger på språk eller publikasjonsår i søket.  

 

Vi vil søke etter enkeltstudier (og systematiske oversikter) i følgende databaser: ISI Web of 

Science, Scopus, ERIC, Sociological abstracts, Social Services Abstracts, Social Care Online, 

SpringerLink, JStor,  Cristin, Google Scholar og Campbell Collaboration Library. Vi vil søke 

etter grå litteratur i GreyLit, OpenGrey, OECD Library og nordiske bibliotekkataloger. 

Prosjektleder vil kontakte eksperter på feltet. I tillegg vil vi lese referansene fra inkluderte 

studier og andre relevante publikasjoner for å identifisere relevante studier som ikke ble fanget 

opp av søket i de elektroniske databasene.   

   

Artikkelutvelging og kritisk vurdering: 

To oversiktsforfattere (GF og HN) vil uavhengig av hverandre gjennomgå titler og abstrakt fra 

trefflisten i litteratursøket. De samme to personene vil lese fulltekst av mulige relevante studier, 

og vurdere disse nærmere mot inklusjonskriteriene. To personer (GF og HN) vil vurdere risiko 

for skjevheter i resultatene av inkluderte RCTer ved hjelp av en sjekkliste utarbeidet av 

Cochrane (http://handbook.cochrane.org/ ), og for å vurdere andre studiedesign (dvs. NRCTs, 

CBAs) vil de benytte en sjekkliste utarbeidet av Cochrane EPOC (Cochrane Effective Practice 

and Organisation of Care) 

((https://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/public/uploads/Suggested%20risk%

20of%20bias%20criteria%20for%20EPOC%20reviews.pdf ). 
 

Datauthenting, sammenstilling og gradering: 

Vi vil hente ut følgende data fra primærstudiene: fullstendig referanse, informasjon om 

populasjonen (f.eks. alder, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, morsmål,  sekundere språk, 

utdannelse/formell opplæring og ‘spor’ (nivåplassering), kontekst (f.eks. klasserom eller annen 

arena for språkopplæring, eller annen samtidig utdannelse), intervensjon (pedagogikk/metode, 

og teorien bak metoden osv.), tiltak sammenligningsgruppen mottar (metode og teorien bak 

metoden osv.), utfall (språkferdighet, dvs. grad av læringsutbytte og iht. mål for aktuell 

opplæring, startet videreutdanning, og/eller ha fått en jobb etter språkopplæring) og resultater. 

En av oversiktsforfattere (GF) vil hente ut dataene fra de inkluderte primærstudiene. En annen 
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forfatter (HN) vil kontrollere dataekstraksjonen mot originalartikkelen. Ved uenighet vil vi 

konferere med en tredje person. 

 

For dikotome utfall vil vi uttrykke resultatene som risiko ratio (RR) med 95 % konfidens-

intervall (KI). For kontinuerlige utfall vil vi benytte forskjell i gjennomsnitt mellom gruppene 

(MD) med 95 % KI, hvis nødvendig omregnet til standardisert gjennomsnittlig forskjell (SMD). 

Hvis dette ikke er mulig vil vi gi en narrativ beskrivelse av resultatene. Resultater fra studier 

med ulike studiedesign (f.eks. RCT, CBA) vil oppsummeres og rapporteres separat. Vi vil 

vurdere heterogeniteten i materialet ved å se på populasjon, intervensjon, sammenligning og 

utfall. 

 

Hvis det er forsvarlig å gjennomføre metaanalyser, vil vi vurdere statistisk heterogenitet med 

Chi2 test (p<0.05 som vil regnes som indikasjon på heterogenitet). I2 -verdier på 25 % eller 

mindre regner vi som indikasjon på lav heterogenitet og verdier på 50 % eller mer som høy. 

Eventuelle metaanalyser vil vi gjøre i programmet RevMan 5 

(http://community.cochrane.org/tools/review-production-tools/revman-5 

), der vi benytter “random-effects method” med “inverse-variance approach”, som tilpasser 

vektingen av studien i samsvar med grad av variasjon i sikkerheten av effektestimatet. Hvis det 

ikke er mulig å gjøre metaanalyser, vil vi gjøre en deskriptiv analyse med presentasjon av 

studiene og sammenstilling av dem i tabeller med resultater og kvalitetsvurderinger. 

 

To personer (GF and HN) vil vurdere grad av tillit til resultatene for hvert av utfallsmålene ved 

hjelp av GRADE verktøyet (http://www.gradeworkinggroup.org/index.htm). Denne 

graderingen gir en vurdering av hvor mye vi kan stole på resultatene. Vi beskriver tilliten som å 

være høy, middels, lav, eller svært lav.  

  
  

Høy Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten. 

Middels Vi har middels tillit til effektestimatet: det ligger sannsynligvis nær den sanne 

effekten, men der er også en mulighet for at det kan være forskjellig. 

Lav Vi har begrenset tillit til effektestimatet: den sanne effekten kan være vesentlig 

ulik effektestimatet. 

Svært lav Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten. 

 

Fagfellevurdering: 

To interne og to eksterne fagfeller vil vurdere både prosjektplanen og den ferdige rapporten. 
 

Aktiviteter, milepæler og tidsplan 

Prosjektplanen vil bli sendt til intern- og ekstern fagfellevurdering i midten av april. Vi håper å 

ha prosjektplanen godkjent, søkestrategi klar og søk utført i midten av juni. Screening av 

referanser og valg av studier vil avhenge av størrelsen av søkeresultatene men målet er å gjøre 

dette før midten av juli. Data ekstraksjon, vurdering av de identifiserte studienes kvalitet, 
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sammenstilling av resultatene og gradering av dokumentasjonen planlegges gjort i løpet av 

august-oktober. Et første utkast til rapport planlegges å være klar i november 2017. Gantt 

diagrammet nedenfor skisserer den preliminær tidsrammen for å gjennomføre den 

systematiske oversikten. 

 

Oppgave Ansvarlig Startdato

Kalender-
tid i 

dager Sluttdato

Reelt 
tidsforbruk 
i mnd-verk 
(overføres 
budsjettet)

Skrive prosjektplan 10/02/2017 60 11/04/2017
Fagfellevurdering av prosjektplan 12/04/2017 30 12/05/2017
Få godkjent prosjektplan 13/05/2017 10 23/05/2017
Søke etter litteratur 24/05/2017 20 13/06/2017
Velge ut studier 14/06/2017 30 14/07/2017
Vurdere studienes metodiske kvalitet 15/07/2017 30 14/08/2017
Hente ut data, sammenstille og gradere   15/08/2017 60 14/10/2017
Skrive utkast rapport 15/10/2017 40 24/11/2017
Fagfellevurdering av rappport 25/11/2017 30 25/12/2017
Skrive ferdig rapport 26/12/2017 30 25/01/2018
Godkjenne og publisere 26/01/2018 30 25/02/2018

1/3/1531/3/151/5/1531/5/151/7/1531/7/1531/8/1530/9/1531/10/1530/11/1531/12/1530/1/161/3/1631/3/161/5/1631/5/161/7/1631/7/1631/8/1630/9/1631/10/1630/11/1631/12/1630/1/172/3/171/4/172/5/171/6/172/7/171/8/171/9/171/10/171/11/171/12/171/1/1831/1/183/3/182/4/183/5/18

Skrive prosjektplan

Fagfellevurdering av prosjektplan

Få godkjent prosjektplan

Søke etter litteratur

Velge ut studier

Vurdere studienes metodiske kvalitet

Hente ut data, sammenstille og…

Skrive utkast rapport

Fagfellevurdering av rappport

Skrive ferdig rapport

Godkjenne og publisere

 
 

Publikasjon/formidling  

Prosjektet skal resultere i en systematisk oversikt (alternativt en systematisk 

kartleggingsoversikt) som vil bli publisert som en FHI-rapport. Rapporten skrives på norsk. 

Målgruppe er oppdragsgiver (IMDi), beslutningstakere, interessegrupper og 

utdanningsinstitusjoner, samt publikum. Rapporten vil bli oversendt elektronisk til 

oppdragsgiver og publiseres på hjemmesidene til FHI. Publisering i form av en 

populærvitenskapelig artikkel (særlig engelskspråklig) eller liknende rettet mot aktuelle 

profesjoner vil bli vurdert.  
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