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Forord

De siste årene har Cappelen Damm Akademisk gitt ut to antologier med 
oppdaterte kunnskapsoversikter over norsk som andrespråk: Gujord & 
Randen (2018) om perspektiver på læring og utvikling i norsk andrespråks-
forskning og Monsen & Pájaro (2021) om andrespråkslæring hos voksne. 
Inspirert av disse bøkene tok vi kontakt med forlaget med vår idé om en 
vitenskapelig antologi som kunne gi en tilsvarende kunnskapsoversikt over 
andrespråkslæring hos voksne innvandrere med lite tidligere skolegang og 
begrenset skriftkyndighet. Disse innlærerne har den krevende oppgaven at 
de skal lære et nytt språk uten støtte i skrift. Samtidig skal de lære å lese og 
skrive på et språk de bare delvis behersker. Spørsmålet om hvordan språk-
læring skjer hos voksne med lite skolegang og begrenset skriftkyndighet 
interessert oss som forskere i en årrekke. Vi har også begge utforsket dette 
spørsmålet sammen med lærere i voksenopplæringen som tar videreutdan-
ningene Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa og mastergrad i Andre- 
og fremmedspråksdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet. Studentene våre 
etterlyser mer forskningsbasert litteratur om denne innlærergruppen på 
norsk. I antologien har vi samlet vitenskapelige bidrag fra forskere som er 
opptatt av denne innlærergruppen.

Det er mange som fortjener en takk når dette bokprosjektet nå er avslut-
tet. Først en stor takk til artikkelforfatterne! Takk for at dere ville publisere 
forskningen deres i antologien vår og for det store arbeidet dere har lagt 
ned! Takk til de anonyme fagfellene for grundige og konstruktive tilbake-
meldinger på artiklene. Takk til Linn Aase for fantastisk grundig korrektur 
på hele antologien. Og sist, men ikke minst, en særlig takk til Camilla Kol-
stad Danielsen, vår redaktør ved Cappelen Damm Akademisk, for gode og 
grundige innspill underveis i prosessen.

Bergen, 2023
Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen
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Innledning
Voksne innvandrere som lærer andrespråk 
og skriftspråk samtidig

Denne antologien inneholder ni vitenskapelige artikler som på ulike måter 
omhandler språkinnlæring hos voksne innvandrere med liten eller ingen 
tidligere skolegang og begrenset skriftkyndighet. Noen av disse innlærerne 
får den aller første lese- og skriveopplæringen på andrespråket norsk, mens 
andre har gått noen år på skole før de kom til Norge og har kanskje allerede 
knekt lesekoden på et annet språk, og noen ganger med et annet skrift-
system. Ettersom krig, konflikter, fattigdom og diskriminering er viktige 
årsaker både til avbrutt skolegang og til at mennesker tvinges på flukt, er det 
naturlig at en viss andel av flyktningene til Europa og Norge har liten eller 
ingen skolegang fra hjemlandet. Det er likevel vanskelig å gi helt eksakte tall 
på hvor mange dette gjelder. Statistisk sentralbyrå (2022) oppgir at rundt 
halvparten av flyktninger til Norge har grunnskole som høyeste utdan-
ningsnivå, mens 2,8 prosent ikke har gått på skole før de kom til Norge. 
Av deltakerne i introduksjonsprogrammet som omfatter flyktninger og 
familiegjenforente, har andelen spor 1-deltakere, altså deltakere «som har 
liten eller ingen skolegang» (Vox, 2012, s. 8), ligget på omtrent tjue prosent. 
Manglende skolegang og begrenset skriftkyndighet er en utfordring som 
rammer flere kvinner enn menn: To tredjedeler av verdens vel 770 millioner 
unge og voksne med begrenset skriftkyndighet er kvinner (Unesco, 2022).

Voksne andrespråksinnlærere med liten skolegang er en innlærergruppe 
som har vært oversett i tradisjonell andrespråksforskning, noe som har 
blitt påpekt av blant andre Tarone (2010), Kurvers et al. (2015) og Douglas Fir 
Group (2016). Dette gir en skjevhet i datagrunnlaget for andrespråksforsk-
ningen. En konsekvens av denne skjevheten er at fagfeltet har utilstrek-
kelige kunnskaper om hvordan voksne lærer språk når de ikke har støtte 
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i skrift. Vi har også begrensete kunnskaper om de særlige utfordringene 
det innebærer å skulle lære å lese og skrive for første gang som voksen på 
et andrespråk. Også teorier om voksnes andrespråkslæring speiler denne 
skjevheten fordi de er utviklet og utprøvd på voksne med god skolegang, 
i mange tilfeller språkstudenter ved universiteter og høyskoler, noe som 
innebærer at de kanskje ikke gir like stor innsikt i språklæringsprosessen 
til voksne med liten eller ingen skolegang (Ortega, 2019). Denne antologien 
har som mål å bidra til å rette opp i denne skjevheten. Artiklene presenterer 
ny forskning om tema som angår denne innlærergruppens muligheter og 
utfordringer i forbindelse med deltakelse i opplæring, arbeidsliv og sam-
funnet ellers.

Hvordan omtale voksne mennesker som mangler grunnleggende lese- 
og skriveferdigheter fordi de har blitt fratatt den grunnleggende retten til 
skolegang i barndommen? Over har vi omtalt dem som «innlærere med liten 
skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet». Dette er på mange måter en 
presis benevnelse, men den kan også med rette kritiseres for å legge for stor 
vekt på hva disse menneskene mangler, og for liten vekt på ressursene de 
innehar. Skriftkyndighet er ikke, og bør ikke være, det eneste som define-
rer et menneske. Flere av artiklene i antologien understreker dette: Også 
innvandrere med liten skolegang fra hjemlandet er helt avgjørende ressurs-
personer som blant annet forsørgere, arbeidstakere, omsorgspersoner, for-
midlere, foreldre og besteforeldre. Fram til den nye Læreplan i norsk for voksne 
innvandrere (Kunnskapsdepartementet, 2021) ble innført, kunne vi omtale 
gruppen som spor 1-deltakere: I tråd med denne læreplanen skulle voksne 
innvandrere med liten skolegang og begrenset skriftkyndighet plasseres på 
spor 1, et opplæringsløp med langsommere progresjon, flere undervisnings-
timer og lavere sluttmål. Etter 2021 skal opplæringen fortsatt ta utgangs-
punkt i deltakernes skolebakgrunn, men den gamle sporinndelingen og 
sporbenevnelsen er fjernet. En benevnelse som er stadig mer i bruk om 
innlærere som lærer å lese og skrive på et andrespråk, er LESLLA-learners, 
eller LESLLA-innlærere, der LESLLA viser til Literacy Education and Second 
Language Learning for Adults. LESLLA brukes både om det faglige nettver-
ket av lærere og forskere som er opptatt av denne innlærergruppen, og om 
innlærergruppen som sådan (jf. nettsidene til LESLLA.org). En fordel med 
LESLLA-benevnelsen, er at den er forholdsvis nøytral og unngår mangel-
fokuset i andre benevnelser nevnt over, samtidig som den er presis fordi den 
omfatter gruppens opplæringsbehov og opplæringssituasjon med samtidig 
skriftinnlæring og andrespråksinnlæring. I 2022 introduserte Europarådet 
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et nytt referanseverk for denne innlærergruppen: LASLLIAM, Literacy and 
Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants. Her 
brukes LESLLA-benevnelsen om innlærergruppen, og det er derfor sann-
synlig at denne benevnelsen vil bli mer innarbeidet og kjent når LASLLIAM 
kommer i bruk. Som det går fram av tittelen på antologien har vi valgt å 
legge oss tett opp til LESLLA-begrepet og fokusere på disse innlærernes opp-
læringssituasjon. Vi omtaler dem som «voksne innvandrere som utvikler 
skriftkyndighet på et andrespråk». En ulempe med denne benevnelsen er 
at den ikke alltid fungerer like godt hvis det er gruppen man ønsker å uttale 
seg om heller enn innlæringssituasjonen. I artiklene i denne antologien 
omtales gruppen på ulike måter. Det er naturlig fordi artiklene formidler 
ulike perspektiver, og som redaktører anerkjenner vi at artikkelforfatterne 
ønsker å vektlegge ulike sider av gruppens behov, ressurser og utfordringer.

En siste presisering før omtalen av de enkelte bidragene: Siden man 
vanligvis lærer å lese og skrive gjennom skolegang, vil det i de fleste sam-
menhenger være vanskelig å trekke et klart skille mellom effekten av skrift-
kyndighet og effekten av skolegang på læring generelt og språklæring spe-
sielt. De fleste studier av LESLLA-innlærere trekker heller ikke et slikt klart 
skille. Det betyr ikke at vi kan avfeie at skriftkyndighet og skolegang kan 
ha ulike effekter, men at vi erkjenner at det er metodisk vanskelig å skille 
mellom dem. Det er viktig å minne om det helt selvsagte: Skolegang bidrar 
ikke kun til å utvikle lese- og skriveferdigheter, men gir også erfaringer 
– som for eksempel bestemte måter å kategorisere objekter og fenomener i 
verden på, erfaring med å forholde seg til hypotetiske og tenkte situasjoner, 
erfaring med ulike former for oppgavetyper, erfaring med ulike former for 
prøvesituasjoner og lignende.

Bidragene i denne antologien er alle fagfellevurderte og presenterer ny 
kunnskap og nye innsikter om andrespråkslæring og andrespråksunder-
visning. Den første artikkelen, skrevet av Marte Nordanger, Cecilie Ham-
nes Carlsen og Edit Bugge, er en sonderende oversikt over forskningen på 
voksne andrespråksinnlærere med begrenset skriftkyndighet siden tidlig 
2000-tall. Utgangspunktet for oversikten er konferansepublikasjonene fra 
det internasjonale LESLLA-nettverket. Forfatterne kategoriserer LESLLA-
artiklene i tråd med Douglas Fir-gruppens modell for andrespråksforsk-
ning (Douglas Fir Group, 2016) som har tre nivåer: forskning på mikro-
nivået, altså nevrobiologiske, kognitive og emosjonelle faktorer for læring; 
mesonivået, altså de sosiokulturelle og institusjonelle rammene for læring; 
og makronivået, hvor vi finner språkideologier, språkverdier og språkpoli-
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tikk. Nordanger, Carlsen og Bugge viser blant annet at en stor del av den 
publiserte forskningen kan plasseres innenfor modellens mesonivå, og at 
det særlig mangler studier med et makroblikk på strukturelle og ideolo-
giske faktorer for andrespråkslæring og -undervisning for denne innlæ-
rergruppen. Også i denne antologien er det forskning på mesonivået som 
dominerer, med en rekke artikler som på ulike måter handler om de sosio-
kulturelle og institusjonelle rammene for interaksjon og språklæring (jf. 
artiklene til Monsen; Beiler & Dewilde; Eek; Sundsbø). Flere av disse artik-
lene retter imidlertid også søkelys på motivasjon og investering i læring 
(jf. Grinden; Monsen; Telle & Bugge), og det er et tematisk område som 
forskningen i liten grad har dekket til nå. Antologien gir også ny kunnskap 
om de makrososiale vilkårene for språklæring for LESLLA-innlærere, både 
om språkideologi og språkpolitikk (Kjelaas; Carlsen & Hamidi), og med det 
bidrar antologien til å fylle kunnskapsmangelen som den innledende son-
deringsoversikten trekker fram.

De to neste artiklene i antologien gir kritiske analyser av språkideolo-
gier og språkpolitikk, og dermed vilkår for språklæring på makronivået i 
modellen til Douglas Fir Group. Med utgangspunkt i kritisk sosiolingvis-
tikk undersøker Irmelin Kjelaas hvordan «grafosentrisme manifesterer seg 
i opplæringa for nyankomne elever med begrensa skriftspråklige ferdig-
heter, både på et overordna politisk nivå og på skole- og klasseromsnivå» 
(s. 49). Kjelaas viser at grafosentrisme som språkideologi utgjør en form 
for portvokting som har konsekvenser for hvordan elever møter og møtes 
av utdanningssystemet. Den grafosentriske ideologien representerer en 
skriftspråksorientering som har økt i norsk skole i løpet av 2000-tallet, og 
som både gjenspeiler og bidrar til å forme hvilke ferdigheter som verdsettes 
i klasserommet og i utdanningspolitikken. Det får konsekvenser for ulike 
elevgrupper og har særlig alvorlige konsekvenser for nyankomne andre-
språkselever som har gått mindre på skole eller som har mindre skriftspråk-
lig erfaring enn jevnaldrende i Norge. For disse elevene utgjør grafosen-
trisme en «potensielt både devaluerende og ekskluderende språkideologi» 
(s. 68). Artikkelen viser med dette også hvordan en kritisk tilnærming 
til både utdanningspolitikk og språkdidaktikk kan bidra til å identifisere 
utfordringer, men også løsninger, og oppfordrer blant annet til et mer sys-
tematisk og målrettet arbeid med muntlige ferdigheter. Cecilie Hamnes 
Carlsen og Hasti Hamidi skriver om språklig rasialisering og strukturell 
rasisme i den andre artikkelen som gir en kritisk analyse av språkideolo-
gier og strukturer med diskriminerende konsekvenser. Med utgangspunkt 
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i kritisk språktestingsteori og forskning på strukturell rasisme viser de at 
en rekke språkkrav for innpass i arbeidskravet og for permanent opphold 
og statsborgerskap er potensielt diskriminerende. Carlsen og Hamidi argu-
menterer for at urimelige formelle språkkrav både gir uttrykk for og bidrar 
til å opprettholde diskriminerende strukturer, og at slike krav rammer 
LESLLA-innlærere særlig hardt.

To av artiklene i antologien handler om investering i og motivasjon for 
språklæring hos LESLLA-innlærere. Marte Monsen analyserer etnogra-
fiske data fra to flyktningers lese- og skriveopplæring i Norge. Hun viser 
hvordan deres lese- og skriveutvikling på andrespråket må forstås i lys 
av innlærernes livserfaringer og sosiale kontekst, og ut fra innlærernes 
egne perspektiver. Med utgangspunkt i Bonny Nortons Peirces investe-
ringsteori (Peirce, 1995), viser Monsen hvordan de to flyktningekvinnenes 
«ulike muligheter for aktørskap og ulik grad av prekaritet påvirker hvordan 
de kan investere i lese- og skriveopplæringen». Live Grinden diskuterer i 
sin artikkel Zóltan Dörnyeis motivasjonsteori L2MSS, L2 Motivational Self 
System (Dörnyei, 2005, 2009). Dette er i dag den mest brukte teorien om 
motivasjon i andrespråkslæring, og teorien blir ofte antatt å ha universell 
gyldighet. Grinden viser at fordi kunnskapsgrunnlaget for utviklingen 
av teorien er innlærere med høy utdanning fra en vestlig kontekst, har 
L2MSS svakheter som teoretisk grunnlag for å beskrive motivasjon hos 
LESLLA-innlærere. Et viktig funn i artikkelen er at en slik «skjevhet i repre-
sentasjon i en sentral, generell teori om andrespråkslæring kan ha negative 
konsekvenser for en spesifikk innlærergruppe», her for LESLLA-innlærere 
(s. 128). Artikkelen viser imidlertid at Dörnyeis forståelse av forestilte selv 
er relevant for LESLLA-innlærere, blant annet for å forstå hvordan skjer-
pede språkkrav for opphold og statsborgerskap «virker mot sin hensikt for 
disse innlærerne» (s. 128).

To artikler diskuterer vilkår for andrespråkslæring og integrering i skjæ-
ringspunktet mellom arbeidsliv og norskopplæring. Johanne Barth Telle og 
Edit Bugge analyserer tre informanters opplevelser av språkopplæring og 
arbeidsliv i Norge, og diskuterer hvilke kapitalformer og ressurser som er 
de mest relevante for innlærere med lite skolebakgrunn. Forfatterne argu-
menterer for et utvidet kapitalbegrep i tråd med Yosso (2002, 2005), Liscio og 
Farrelly (2019) og Shapiro et al. (2018) for å forstå hvordan voksne innlærere 
navigerer sin utdanningssituasjon og sine yrkesmuligheter i Norge. Astrid 
Ouahyb Sundsbø diskuterer institusjonelle og strukturelle rammebetin-
gelser og hindre for innovasjon i et kommunalt introduksjonsprogram for 
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flyktninger. Utgangspunktet for artikkelen er funn fra en kvalitativ under-
søkelse med intervju med «bakkebyråkrater» som reflekterer over et til-
tak for alternativ språk- og arbeidsrettet opplæring i en norsk kommune. 
Sundsbø diskuterer kontekstuelle vilkår for utvikling og tilpassing av det 
alternative opplegget, og for beslutningen om ikke å videreføre opplegget. 
Artikkelen identifiserer «ulike strukturelle betingelser utenfor opplærings-
stedets kontroll, som kan antas å ha formet kvaliteten på innholdet i tiltaket 
og deltakernes utbytte av opplæringen» (s. 164). Det er ingen grunn til å tro 
at disse betingelsene er unike for denne spesifikke konteksten, og funnene 
har dermed relevans for introduksjonsprogrammet og norskopplæringen 
i Norge generelt.

De to siste artiklene i antologien analyserer didaktiske og voksenpeda-
gogiske praksiser og utfordringer i andrespråksklasserommet. Pedagogisk 
transspråking som metode og teoretisk tilnærming har fått økt innpass 
i ulike deler av opplæringssystemet det siste tiåret. I sin artikkel viser 
Ingrid Rodrick Beiler og Joke Dewilde hvordan denne pedagogiske tilnær-
mingen har særlig stort potensial for å sikre at læreren bygger videre på 
deltakeres språklige ressurser og språk- og litterasitetspraksiser i voksen-
klasserommet. Artikkelen bygger på et etnografisk prosjekt med lærere 
som underviser voksne innlærere med lite tidligere skolebakgrunn. I pro-
sjektet utforsket lærerne pedagogisk transspråking, med de mulighetene 
og spenningene som oppstår for språklæring, lese- og skriveutvikling og 
læringsmiljø i voksenklasserommet. Den andre artikkelen som analyse-
rer læreres didaktiske praksiser, er Marianne Eeks artikkel om numerasi-
tetsundervisning for voksne nyankomne uten skolebakgrunn. Artikkelen 
analyserer en lærers tilnærming til grunnleggende numerasitetsunder-
visning for voksne. Eek viser hvordan innlærere uten skolegang kommer 
til klasserommet med en rekke numerasitetserfaringer, men i møte med 
nye behov og en ny hverdag i Norge trenger de å videreutvikle numera-
siteten sin. En lærer som har kunnskap om deltakernes bakgrunn, har 
større muligheter for å hjelpe dem til å nå et slikt mål om videreutvikling 
av numerasitet. For deltakerne er språkstøtte på førstespråket en viktig 
ressurs, og numerasistetsutviklingen avhenger også av å styrke muntlige 
ferdigheter og uformelle regnestrategier. Slik viser Eek at også utviklingen 
av grunnleggende numerasitet styrkes når deltakerens tidligere kunnskap 
og erfaringer anerkjennes, og når undervisningen koples til behov i hver-
dagen utenfor voksenklasserommet.
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Denne antologien føyer seg naturlig inn i rekken av to tidligere anto-
logier med og om norsk andrespråksforskning, nemlig Norsk som andre-
språk – perspektiver på læring og utvikling (Gujord & Randen, 2018) og Andre-
språkslæring hos voksne. Vitenskapelige perspektiver og didaktiske refleksjoner 
(Monsen & Pájaro, 2021). Målgruppen vår er lærere i voksenopplæringen, 
lærerstudenter og studenter i norsk som andrespråk som ønsker en dypere 
innsikt i fenomenet samtidig utvikling av skriftkyndighet og andrespråk 
i voksen alder.
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