
Voksne innvandrere og 
voksenopplæring 
 

— hinderløype eller livslang læring? 

Hilde Havgar, IKVOs 
konferanse 



Jeg vil snakke om 

1. ”Livslang læring” som kompetansepolitisk visjon og mål 

2. Rettigheter, styring og tilbud 

3. Status for voksenopplæringsfeltet  

• Deltakelse 

• Behov 

4. Voksenopplæring– et kort historisk tilbakeblikk 

5. Hindringer  

• Informasjon 

• Mangel på rettigheter 

• Samordning 

• Utforming 
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”Livslang læring” 

 

        

 

 

 

 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

”Regjeringen vil gjøre det mulig for 
alle å tilegne seg kunnskap livet 
gjennom ved å bidra til å styrke 
opplæringstilbudene i og utenfor 
arbeidslivet, og ved å sørge for 
læring både på formelle og 
uformelle opplæringsarenaer”. (KD, 

2012a) 
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”Livslang læring” (2) 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

Det vil være en målsetting at voksne som ikke 
har fullført grunnskole og/eller videregående 
opplæring og som føler at de trenger det, skal 
kunne få tilbud om slik opplæring.  
 
I et langsiktig perspektiv vil det også være 
nødvendig å tenke gjennom forholdet mellom 
grunnutdanningen og etterutdanningen på nytt. 
(…) Det er ikke lenger slik at ”én gang utlært 
alltid utlært” (St.mld.nr.42 (1997-1998):13–14). 
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”Livslang læring” (3) 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

Det vil være en målsetting at voksne som ikke har fullført grunnskole og/eller videregående opplæring og som føler at de trenger det, skal kunne få tilbud om slik opplæring. I et langsiktig perspektiv vil det også være nødvendig å tenke gjennom forholdetDet vil være en målsetting at voksne som ikke har fullført grunnskole og/eller videregående opplæring og som føler at de trenger det, skal kunne få tilbud om slik opplæring. I et langsiktig perspektiv vil det også være nødvendig å tenke gjennom forholdetDet vil være en målsetting at voksne som ikke har fullført grunnskole og/eller videregående opplæring og som føler at de trenger det, skal kunne få tilbud om slik opplæring. I et langsiktig perspektiv vil det også være nødvendig å tenke gjennom forholdetDet vil være en målsetting at voksne som ikke har fullført grunnskole og/eller videregående opplæring og som føler at de trenger det, skal kunne få tilbud om slik opplæring. I et langsiktig perspektiv vil det også være nødvendig å tenke gjennom forholdet

Utviklingen har nådd et stadium der den 
livslange læringen må gjennomtenkes, 
systematiseres og integreres i måten å 
planlegge og organisere hele landets 
opplæringsvirksomhet på. Om en slik 
mobilisering for livslang læring skal lykkes, må 
den bygge videre på det brede engasjementet 
for læring som preger det norske samfunnet 
(St.mld.nr.42 (1997-1998):12). 
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”Tidlig innsats” for livslang læring 
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•Regjeringen vil ”legge grunnlag for 
livslang læring gjennom nye tiltak i 
grunnskolen, videregående opplæring, 
fagskolen, høyere utdanning og den 
formelle og uformelle delen av 
voksenopplæringen.”  

(St.mld.nr. 44(2008-2009)) 



Reformer – et overblikk 

• Kompetansereformen (2000) 

•Rett til vgo for personer født før 1978 (25 år fra 2008) 

•Rett til grunnskoleopplæring for de som har behov 

•Rett til realkompetansevurdering 

•Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 

• Introduksjonsloven (2004) 

•BKA-programmet (fra 2006) 
•Økonomisk styring, men ingen individuell rettighet 
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Voksnes rettigheter til opplæring (2012) 

• Opplæringsloven § 4-A 

• Introduksjonsloven 

• Universitets- og høgskoleloven 

• Arbeidsmarkedsloven 

• Fagskoleloven 

• Voksenopplæringsloven 
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Voksnes rett til vgo § 4A-3 

 Voksne som har  

•fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende, 
men som i 

•ikke har fullført videregående opplæring, vil etter 
søknad har rett til videregående opplæring. Denne 
retten gjelder  

•fra og med det året personen fyller 25 år. 

 

Tolkningsbrev fra Utdanningsdirektoratet (2011) slår fast 
at voksne med fullført vgo fra utlandet, ikke har rett til 
opplæring etter 4A-3, selv om opplæringen ikke gir 
studiekompetanse i Norge 
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Voksnes rett til grunnskole § 4A-1 
 
• over opplæringspliktig alder 

• ikke rett til videregående opplæring 

• behov for grunnskoleopplæring 

 

Tolkningsbrev fra Kunnskapsdepartementet (2011) 
spesifiserer at opplæringen 
 

• ikke må være eksamensrettet 

• skal tilpasses den voksne 

• kan ta utgangspunkt i en eller flere av de grunnleggende 
ferdighetene i læreplanverket for Kunnskapsløftet 
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Norskopplæring etter introduksjonsloven 

 

• Opplæring etter læreplan i 
norsk og samfunnskunnskap 
for voksne innvandrere 
(2012) 

• Intensjonen i loven er 
selvforsørgelse og integrering 

• Ca 32 000 innvandrere i 
norskopplæring etter 
introduksjonsloven i 2011 

• Mange trenger utdanning og 
realkompetansevurdering for 
å kunne bli selvforsørget 

 

 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

Opplæring opp til definerte nivåer 
(Rammeverket for språk) 

i dag:  A2 eller B1 
fra 2013:  A1 –B1 (B2 for noen) 
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”Matteus-effekten” 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

(Om Kompetansereformen): 

• Likevel har det ikke resultert i økt deltakelse 
blant dem som har størst behov for slik 
opplæring. Lav deltakelse i opplæring blant 
dem som har lav utdanning fra før, skyldes 
både lav etterspørsel og mangel på gode 
opplæringstilbud som er tilpasset voksnes 
behov og livssituasjon (St.mld.nr. 16 (2006-
2007):39). 
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”Livslang læring” (4) 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

 Erfaringene fra [Kompetanse]reformen 
viser imidlertid at innføring av 
rettigheter ikke har vært nok til å 
øke voksnes deltakelse i 
grunnopplæringen i særlig grad. På 
universitets- og høgskolenivå har 
antallet voksne studenter økt. 
(St.mld.nr. 44:40). 
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Hovedtrekk i styringsstrukturen for voksnes læring 

Fagskoler, studieforbund og opplæring i arbeidslivet ikke medregnet. (Havgar 2012) 



Samordning 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

 Samarbeidet mellom kommunene og 
fylkeskommunene ser ut til å være for svakt 
utviklet på dette området. Styrket 
samarbeid vil kunne bidra til et bedre 
samordnet tilbud på tvers av kommuner, 
og bedre tilpasset opplæring på 
videregående nivå for de som har svake 
grunnleggende ferdigheter.  

 dette (St.mld.nr. 16 (2006-2007):90-91). 
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Behov  • Ca 660 000 voksne har 
grunnskole som høyeste fullførte 
utdanning (SSB). 

 

• Det finnes ikke data for 
innvandreres medbrakte 
kompetanse. SSB stipulerer at 
150 000 har liten eller ingen 
utdanning. Datainnsamling blir 
gjennomført 

 

• Over 400 000 voksne trenger 
bedre grunnleggende 
ferdigheter (UiS, 2006) 

 

• Ca 8 % av arbeidsplassene 
krever kompetanse tilsvarende 
grunnskole - forventet nedgang 
til 4 %. 
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24 prosent av den norske 
befolkningen har liten eller 
ingen kompetanse i data. 



Hva trenger voksne? 

Mange voksne trenger  

 

•ikke eksamensrettet grunnskole eller vitnemål 

 

•en mer tilpasset opplæring med utgangspunkt i deres 
behov 

 

Kunnskapsdepartementet har presisert at 
grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1 ikke 

trenger å være i hele fag, men også i deler av fag og 
grunnleggende ferdigheter. 
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Innvandrernes bakgrunn 

• 655 000 personer bosatt i Norge har enten har innvandret 
selv (547 000) eller er født i Norge med to innvandrerforeldre 
(108 000). Til sammen utgjør disse gruppene 13,1 % av 
befolkningen.   

• 1990-2010: 471 000 personer med statsborgerskap utenfor 
Norden har fått opphold i Norge 

•22 % på grunnlag av flukt  

•28 % på grunnlag av arbeid  

•11 % opphold for å ta utdanning 

•23 % familiegjenforent med en person som allerede var i Norge 

•15 % opphold på grunnlag av en familieetablering 

(SSB 2010) 
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Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

SSB, 2010 
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Status – voksne i grunnopplæringen 

• I underkant av 5 500 i 
grunnskoleopplæring for voksne 

• Ca 90 % er innvandrere 

• 42 % av kommunene hadde i 
2008 ikke iverksatt 
informasjonstiltak om voksnes 
rett til grunnskole 

• Ca 20 000 i videregående 
opplæring i 2009/2010 

• Ca 20 % av voksne i vgo er 
innvandrere 

• BKA-programmet: 230 
virksomheter har fått 65 
millioner i støtte siden 2006 
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Kilde: www.vox.no/statistikkbanken 



Deltakere i grunnskole for voksne 
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Kilde www.vox.no/statistikkbanken 



PIAAC resultatene kommer i 2013 
 
 

 En storstilt internasjonal undersøkelse om voksnes 
grunnleggende ferdigheter 

 

•antakelig gode resultater sammenliknet med andre land 

• likevel betydelig antall uten tilfredsstillende grunnleggende 
ferdigheter og medet behov for og rett til opplæring 

 

•Kommunene har et samfunnsansvar som de må ta på alvor. 

•Voksne som mangler grunnleggende ferdigheter, har rett til 
slik opplæring! 

•Kommunene har plikt til å tilby slik opplæring gratis! 
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Vox bidrar gjerne! 

•har erfaringer og kompetanse 

 

•metoder og ressurser som kan fungere 

 

•jobber med å samle dokumentasjon og gode erfaringer fra 
kommunene 

 

•bistår gjerne med råd, anbefalinger, kursing av lærere og 
andre 

 

Ta gjerne kontakt: Randi.husemoen@vox.no 
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Men hva med hindringene? 

Fire overskrifter 

1. Informasjon om tilbud 
og rettigheter 

2. Rettighetene - og 
mangelen på disse 

3. Samordning av 
tilbudsstrukturen  

4. Utforming av tilbudene 
og tilpasset opplæring 
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Tilrettelegging av tilbud 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

Begrensninger i tilbud og etterspørsel er en 
utfordring i opplæringen for voksne. Voksne 
med svake grunnleggende ferdigheter kjenner 
i for liten grad til sine rettigheter til 
grunnskoleopplæring og videregående 
opplæring. En del ser heller ikke verdien av å 
delta i slik opplæring, eller de opplever 
spørsmål knyttet til finansiering som 
vanskelige. Opplæringen bør tilrettelegges 
bedre slik at den møter den enkelte 
voksnes behov (St.mld.nr. 16 (2006–
2007):41–42). 
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Hindring 1: Mangel på informasjon om tilbud 
og mangel på tilbud 

Riksrevisjonens rapport 
(2008). Kritikk av: 

 

• omfanget av opplæring i 
forhold til behovet 

• informasjonen til 
målgruppen 

• kommunenes oppfyllelse 
av sine plikter 

• departementets oppfølging 
overfor kommunene 
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Rapport om hindringer på tilbudssiden 

• For det første må skoleeier erkjenne sitt ansvar for 
voksenopplæring.  

• Dernest må de kartlegge opplæringsbehovene enten i 
kommunen eller fylkeskommunen som helhet og/eller 
blant enkeltindivider. De må utforme et tilbud som 
samsvarer med behovene.  

• Og til slutt er det også viktig at kommunene og 
fylkeskommunene sprer kunnskap om både voksnes rett 
til opplæring og om tilbudet av opplæring, samt 
motiverer voksne med behov til å starte opplæring. 
      (Econ Pöyry, 2006) 
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Hindring 2: ”Voksenretten” § 4A-3 

 

Vurdering av utenlandsk 
utdanningsbakgrunn 

 

• ” … grunnskole eller 
tilsvarende” 

 

• ”ikke fullført videregående 
opplæring” 
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Hindring 2: Innvandrere med studiekompetanse 

• Personer med fullført vgo og 
ett-to år høyere utdanning fra 
utlandet har ikke rett til vgo i 
Norge .(Lovtolkning Udir. 2012) 

• Mange med denne bakgrunnen 
ønsker en yrkesfaglig 
utdanning. Mange årsaker: 

•høye språkkrav 

–bedre mulighet til å lykkes 
der enn i høyere utdanning 

• tidligere utdanning lite relevant 
i norsk arbeidsmarked 

• Regelverket hindrer dette. 
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Hindring 2: Personer uten rett til vgo 

• Fullført vgo med totalt 11-12 års 
utdanning fra utlandet gir ikke rett 
til vgo i Norge. 

 

• Fullført vgo med totalt 11-12 års 
utdanning fra utlandet gir ikke 
studiekompetanse eller 
yrkeskompetanse i Norge. 

 

• Personer med 11-12 års utdanning 
har ofte et godt grunnlag for å ta 
videre utdanning, men regelverket 
hindrer dette. 
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Hindring 3: Samordning 
 
Voksne i ulike typer opplæring (2011): 

• Ca 26 000 i opplæringstiltak i regi av NAV 

• Ca   5 500 i ordinær grunnskole 

• Ca 20 500 i videregående opplæring 

• Ca 38 000 i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

 

• Totalt ca 90 000 voksne i opplæring. Stor andel innvandrere 

• I tillegg kommer kvalifiseringsprogrammet, opplæring i 
studieforbund og gjennom tilskudd til basiskompetanse i 
arbeidslivet (BKA) 

• Mye å hente ved å samordne tilbudene slik at de i større grad 
samsvarer med behov 
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Samordning: Forholdet mellom 
introduksjonsloven og opplæringsloven §4A-3 

Oppl.- 
loven 

§ 4A 

Voksne 
uten rett 
til gratis 
norsk-

opplæring 

Voksne 
med rett 
til gratis 
norsk-

opplæring 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

Skoleeier kan ikke stille krav om norskkunnskaper 
for inntak til grunnopplæring for voksne ett § 4A. 
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Utfordring 4: Utforming av tilbudene   
- opplæringsloopen 

• Behov for mer fleksible og mer 
effektive løp. 

• Tilbudene er ikke utformet og 
samordnet for å passe voksnes 
behov. 

 

• Risiko for ”lock in”-effekt 

 norskopplæring  2 – 3 år 
grunnskole   3 – 6 år  

 vgo   3 – 4 år 

   = 8 – 13 år 
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Hindring 4: Mangelfullt tilpasset opplæring 

 

• Skoleeier har ikke anledning til 
å stille krav om norsk-
kunnskaper for inntak til 
grunnopplæring for voksne. 

 

• Voksne i vgo har verken rett til 
særskilt språkopplæring eller 
spesialundervisning. 

 

• Det er liten kunnskap om 
hvordan opplæringen tilpasses i 
praksis. 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

Opplæringen for voksne skal 
tilpasses behovet til den 
enkelte. Det kan i praksis bety 
kveldsundervisning, 
fjernundervisning og mulighet til 
å ta opplæringen på kortere tid. 
           (KD, 2012b) 
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Tilpasset opplæring 

Hilde Havgar, IKVOs konferanse 

 For mange voksne er det ønskelig med et 
sammenhengende opplæringsløp som 
omfatter både grunnskole og videregående 
opplæring, blant annet for å unngå unødig 
tap av tid. Det er derfor ønskelig å se 
nivåene i sammenheng. (…) Undersøkelser 
av voksenopplæringstilbudet på videregående 
nivå viser videre at et klart mindretall av de 
som har lese- og skrivevansker, og 
dermed behov for tilleggsopplæring på 
grunnskolens nivå, får dette (St.mld.nr. 16 
(2006-2007):90-91). 
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Velkommen til voksenskolen! 
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