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Forord

Denne rapporten er resultat av et prosjektgruppearbeid i regi av Høgskolen i
Vestfold / Senter for pedagogiske tekster og læreprosesser etter oppdrag fra
Utdanningsdirektoratet. Prosjektgruppen har blitt ledet av Bente
Aamotsbakken og Dagrun Skjelbred. Medarbeidere i prosjektet har vært Anne
Charlotte Torvatn, Høgskolen i Hedmark, Eva Maagerø, tidligere Høgskolen i
Agder, nå Høgskolen i Vestfold, og Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold.

Medarbeiderne har bidratt til hele rapporten, slik at den kan ses som et
samarbeidsprodukt. Vi vil likevel nevne noen kapitler enkelte medarbeidere
har stått hovedansvarlig for. Det gjelder kapitlet om begrepsmetaforer som er
skrevet av Norunn Askeland (kapittel 8). Det samme gjelder for kapittel 9 om
grammatiske metaforer som Eva Maagerø har forfattet. Disse kapitlene om to
ulike typer metaforer i læremidler har sin teoretiske basis i pågående
avhandlingsarbeider for Askeland og Maagerø. Kapittel 12 om digitale
læremidler er skrevet av Anne Charlotte Torvatn. 

Tønsberg, 15. november 2004

Bente Aamotsbakken Dagrun Skjelbred Norunn Askeland

Eva Maagerø Anne Charlotte Torvatn
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Sammendrag 
 
Rapporten Vurdering av læremidler med fokus på flerkulturelt 
perspektiv er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (tidligere 
Læringssenteret) (brev fra Læringssentret, datert 28.11.03). 
Prosjektets mandat har vært å kartlegge hvilke læremidler som er i 
bruk og hvordan disse brukes i klasserom og læringssituasjoner som 
involverer språklige minoriteter. Prosjektet har også sett på 
læremidlenes språklige tilgjengelighet relatert til minoritetsspråklige 
elever og kartlagt oppfatningen av læremidler hos brukerne.   
 
I prosjektet har vi anvendt kvalitative forskningsmetoder i form av 
observasjoner i åtte klasserom (grunnskole og videregående skole) og 
intervjuer av elever og deres lærere. Vi har også intervjuet seks 
minoritetsspråklige lærere for å få deres syn på bruk av og kvaliteter 
ved læremidler. Videre har vi foretatt tekstanalyser av tekster som er 
anvendt som utgangspunkt for intervjuer med elever. Tekstanalysene 
konsentrerer seg om fire områder: begrepsmetaforer, grammatiske 
metaforer, fagterminologi og sammenheng i tekst (koherens). I et eget 
kapittel er også digitale læremidler analysert. 
 
Prosjektets datagrunnlag er lite og pretenderer ikke noen form for 
representativitet. Likevel bidrar det til å bekrefte andre 
forskningsresultater som dokumenterer lærebokens dominerende 
stilling i dagens grunnskole og videregående skole. Vi har videre 
funnet at minoritetsspråklige elever i all hovedsak benytter de samme 
læremidler som majoritetselevene. Mye av tiden i klasserommet går 
med til oppgaveløsning, og det arbeides både individuelt og kollektivt. 
Språklig sett er det et forbedringspotensial når det gjelder tekstuell 
sammenheng og klarhet. Det er videre behov for en skjerpet 
oppmerksomhet omkring metaforer i språket. I det avsluttende 
kapittelet formuleres en rekke konkrete råd om språklig 
tilrettelegging.  En anbefaling i denne forbindelse er å satse på 
ordlister i læremidlene, både de tradisjonelle og digitale. Så vel 
minoritetsspråklige lærere som elever har gitt verdifulle synspunkter 
på læremidlene i denne studien. Et praktisk råd er derfor å inkludere 
minoritetsspråklige lærere i gruppen av læremiddelutviklere. 
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DEL I: INNLEDNING

Kapittel 1: Bakgrunn

Presentasjon av prosjekt og mandat
Prosjektet ”Vurdering av læremidler med fokus på flerkulturelt perspektiv”
kan betraktes som en oppfølging og videreføring av prosjektet ”Det
flerkulturelle perspektivet i lærebøker og andre læremidler” som Høgskolen i
Vestfold gjennomførte på oppdrag fra Utdannings- og forsknings-
departementet ved Læringssenteret i perioden 2002 - 2003. I dette prosjektet
ble lærebøker og læremidler for en rekke fag i grunnskole og videregående
skole analysert med vekt på flerkulturelle perspektiv. Hovedfunn fra prosjektet
er presentert i en sluttrapport (Skjelbred og Aamotsbakken 2003) og i en egen
artikkelsamling fra prosjektet (Skjelbred og Aamotsbakken (red.) 2004).

Prosjektet ”Vurdering av læremidler med fokus på flerkulturelt perspektiv”
kan etter vår vurdering også settes i sammenheng med evalueringen av L97
som ble gjennomført av Norges forskningsråd i perioden 1998 - 2003. Flere av
delprosjektene (totalt 26) kastet lys over situasjonen for elever med
minoritetsspråklig bakgrunn. Delprosjektene fra evalueringen av L97 samt
resultatene/funnene i prosjektet ”Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og
andre læremidler” tilsier at det trengs en skjerpet oppmerksomhet omkring
lærebøker og læremidler for at minoritetsspråklige elever skal bli like
velfungerende i den norske skolen som majoritetselevene.

Prosjektets hovedmål er å kartlegge hvilke læremidler som er i bruk og
hvordan disse brukes i klasserom og i læringssituasjoner som involverer
språklige minoriteter. Videre skal det kartlegges hvordan brukerne, dvs.
lærerne og elevene, eventuelt også foreldrene, oppfatter læremidlene.
Læremidlene skal dessuten vurderes med hensyn til språklig tilgjengelighet.
De konkrete problemstillingene er av oppdragsgiver formulert slik:

Hvilke læremidler brukes i klasserommet med minoritetsspråklige elever?
Hvordan brukes læremidler i klasserommet?
Hvordan oppfatter brukerne (elever, lærere, foreldre) læremidlene?
Hvordan bør læremidler tilrettelegges språklig slik at de er tilgjengelige for

minoritetsspråklige elever?

I tillegg skal prosjektet komme med forslag til videre læremiddelarbeid lokalt
og nasjonalt samt gi råd for styrking av opplæring av minoritetsspråklige med
hensyn til læremiddelutvikling. Avtalen med oppdragsgiver gir uttrykk for at
sluttrapporten fra dette prosjektet ”skal fungere som en veiledning for
fremtidige policymakere og produsenter innenfor læremiddelfeltet” (avtalens
s. 2). 
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Som det framgår av strekpunktene ovenfor, er problemstillingene omfattende.
Vi har derfor måttet prioritere innenfor prosjekts økonomiske og tidsmessige
ramme. En slik prioritering har medført at vi har valgt ut enkelte fag, enkelte
trinn i grunnskole og videregående skole, samt begrenset intervjuene til et
fåtall elever og lærere. Foreldregruppen har vi kun fått i tale rent indirekte,
dvs. gjennom dybdeintervjuer med seks minoritetsspråklige lærere ved én av
observasjonsskolene. Disse lærerne kunne også uttale seg om læremidler i
egenskap av å være foreldre til egne barn. Vi vil supplere våre data og funn
ved å vise til annen relevant forskning fra vårt eget og andre nordiske land.

Læreplanene for de ulike fagene i grunnskole og videregående opplæring er
som kjent nå under endring, men det er vedtatt at planens generelle del skal
opprettholdes. Siden avtalen med oppdragsgiver presiserer at ”prosjektet skal
komme med forslag til videre læremiddelarbeid lokalt og nasjonalt samt gi råd
for styrking av opplæring av minoritetsspråklige mht. læremiddelutvikling”,
har dette en klar sammenheng med den beskrivelsen av læremidlenes sentrale
rolle som kommer til uttrykk i Stortingsmelding 30, Kultur for læring:

Læremidlene er en viktig del av skolens virkemidler i opplæringen.
Kvalitetsutvalget viser til at lærebøkene er det dominerende læremiddelet,
og at lærebøkene sammen med læreplanen er utgangspunkt for
utarbeidelse av årsplaner for skolen. Departementet legger til grunn at et
variert utvalg av læremidler fortsatt vil være viktig i skolens tilrettelegging
av opplæringen. (St.meld. 30: 2000-2004: Kultur for læring: 35)

Sett på denne bakgrunn er prosjektets mål om å formulere konkrete råd i
forhold til læremiddelutviklere sentral fordi forlagene nå arbeider med nye
læremidler bygd på den nye læreplanen. Søkelys på læremidler med tanke på
bedre tilrettelegging språklig, faglig og pedagogisk vil dessuten kunne virke
integrerende for elever fra språklige minoriteter. Det er grunn til å ha dette
perspektivet vedvarende i mente fordi Kultur for læring også fastslår at ”[D]et
er relativt sett færre minoritetsspråklige enn majoritetsspråklige elever som
påbegynner videregående opplæring” (St.meld. 30: 2000-2004: Kultur for
læring: 21).

For å etterkomme føringene i prosjektets mandat i best mulig grad har vi valgt
sentrale skolefag for en kartlegging av læremidler og læremiddelbruk. Vi har
valgt ut fagene norsk, matematikk og natur- og miljøfag/naturfag. Vi har
undersøkt læremidler for 6. klasse i grunnskolen og 1. klasse i videregående
opplæring (allmennfag og yrkesfag). Totalt er åtte klasserom blitt gjenstand
for observasjoner, og i disse klassene er lærerne og noen av elevene blitt
intervjuet. Dette vil vi omtale nærmere i rapportens Del II. 
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Læreplanenes formuleringer om læringsmiljø og
læremidler for minoritetsspråklige elever

Vi tolker prosjektets mandat slik at vi med læremidler forstår de lærebøker og
andre læremidler som minoritetsspråklige elever møter i norsk skole når de er
en integrert del av en vanlig klasse. Vi har derfor ikke undersøkt læremidler
som er relatert til fag som Norsk2 eller morsmålsundervisning i de enkelte
minoritetsspråkene. Dette er gjort fordi vi har en oppfatning av at disse
sistnevnte læremidlene i utstrakt grad er tilrettelagt for sine målgrupper. 
Sagt på en annen måte har vi prioritert å observere bruken av lærebøker og
læremidler i klasser der elevene er en blanding av majoritetsspråklige og
minoritetsspråklige.

I planverkene for begge trinn i skoleverket (grunnskole og videregående
opplæring) vektlegges verdier som integrering, dannelse av felles møteplasser
og betydningen av å anse alle kulturer som ressursgivere. Dette gjenspeiles i
en rekke kapitler, enkeltformuleringer og passasjer i planverkene. For
eksempel sies det i Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen i dens
generelle del følgende:

Men selv i en felles kultur er det store variasjoner mellom individer etter
sosial bakgrunn, kjønn og lokalmiljø. Det som er et slående eksempel eller
et treffende bilde for én elev, kan være meningstomt for en annen. Det
elevene har tatt med seg fra hjem, bosted eller tidligere skolegang, avgjør
hvilke forklaringer og eksempler som skaper mening. Elever som kommer
fra andre kulturer, har ikke samme del i den norske fellesarven. (vår uth.)
Den gode lærer bruker derfor mange og ulike bilder for å vise felles
mønstre, og henter stoff og illustrasjoner fra de opplevelser ulike barn har
hatt og de forskjellige erfaringer unge har gjort. Og den gode skole legger
stor vekt på å utvide elevenes felles assosiasjonsgrunnlag fordi det gjør det
lett å kommunisere tett. (KUF 1996:30)

Planverkets formuleringer knytter lærerens innsats i valg og tilrettelegging av
læremidler til elevenes muligheter for å ta del i den i ’den norske fellesarven’.
’Den norske fellesarven’ finnes i alle skolens fag selv om den trolig er på sitt
tydeligste innenfor norskfaget og enkelte samfunnsfag. Læremidlenes
inklusjon eller eksklusjon av minoritetsspråklige elevers kulturbakgrunn og
erfaringsgrunnlag blir derfor av svært avgjørende betydning. Dette er et
perspektiv vi har hatt med som referansebakgrunn når vi har foretatt
observasjoner i de ulike klasserommene.

Læreplanverket vektlegger dessuten i kapitlet ”Prinsipp og retningslinjer” at
relasjonen mellom identitet og kultur er essensiell. Formuleringene er disse:

Har elevane sjølve ein trygg identitet knytt til sin eigen kultur, møter dei òg
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lettare andre kulturar ut frå målet til skulen om toleranse og demokrati. Å
vere fortruleg med sin eigen kulturbakgrunn og ha kunnskap om andre kul-
turar er ein føresetnad for kritisk refleksjon og for å kunne løyse konfliktar
saman. Opplæringa skal fremje internasjonal forståing og solidaritet på tvers
av grenser og må gjere seg nytte av den kunnskapen og forståinga som
minoritetsgrupper og nordmenn med ein annan kulturell bakgrunn har.
Opplæringa skal motverke diskriminerande holdningar og leggje vekt på ver-
dien av å høyre saman med andre folk og arbeidet for fred. (KUF 1996: 64)

Med så tydelige overordnede prinsipper om forståelse og kulturell kunnskap
legger læreplanverket for grunnskolen sterkt opp til at alt som angår
skolehverdagen, skal virke til at majoritetsspråklige og minoritetsspråklige
elever skal føle fellesskap. I denne sammenheng blir som antydet læremidlene
og anvendelsen av dem av stor betydning. Planverket for videregående
opplæring har dessuten tangerende formuleringer som overordnede prinsipper
(KUF 1993: Læreplan for grunnskole, videregående opplæring, voksen-
opplæring. Generell del: 20). I det samme planverket sies også dette:

Møtet mellom ulike kulturer og tradisjoner gir både nye impulser og
grunnlag for kritisk refleksjon. Skolen har fått mange elever fra grupper
som i vårt land utgjør språklige og kulturelle minoriteter. Utdanningen må
derfor formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de muligheter til
berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell
bakgrunn gir. Viten om andre folk gir egne og andres verdier en sjanse til
å prøves. Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering, og
fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett.
(KUF 1993: Læreplan for grunnskole og videregående opplæring,
voksenopplæring, generell del: 9f).

Ovenfor så vi hvordan lærerens rolle ble vektlagt, og når samtidig flere
forskningsprosjekter har vist at lærebøkene fremdeles er svært styrende i
skolen, både i Norge og i andre land1, er observasjoner av lærerens bruk av
læremidler i klassen viktige bidrag til å kunne få kunnskap om den betydning
læremidlene har for elever fra språklige minoriteter. Hvis kulturelt mangfold
skal bli en ressurs i klasserommet og i samfunnet for øvrig, må så vel
læremidler som læringsmetoder gi rom for dette. Ser vi for eksempel på
Læreplanen for formgivingsfag, gis det eksempel på en slik refleksjon knyttet
til verdien av kjennskap til andre kulturer:

Fremmedspråklige2 elever kan være en ressurs i grunnkurs
formgivingsfag, for de benytter ofte formspråk, fargebruk og teknikker
som er annerledes, og innehar kunnskaper i studieretningsfagene som er
nye og ukjente for norske elever. Det er viktig for læreren å være seg
bevisst denne ressursen, som kan tilføre formgivingsfagene verdifulle
impulser som de andre berikes av. (Nasjonalt Læremiddelsenter 1994:
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Metodisk veiledning, grunnkurs, forgivingsfag: 8)
For å øke mulighetene for at minoritetsspråklige elever med rette oppfattes
som ressurspersoner, betyr tilgang på gode læremidler mye. Gjennom dem kan
elevene både styrke sin identitet, øke sine kunnskaper og bidra med sine
erfaringer i samarbeid med sine medelever. I et slikt perspektiv er det dessuten
vesentlig å ha i mente at majoritetselevene i utstrakt grad blir tilgodesett
kulturelt og kunnskapsmessig gjennom samhandling med minoritetsspråklige
medelever.

Også i Stortingsmelding nr. 49 slås det fast at flerspråklighet anses som en
ressurs samt at ”kompetanse i morsmål er en viktig ressurs” (KRD 2003: 91).
Stortingsmeldingen understreker behovet for å innføre flere obligatoriske
språk i grunnopplæringen (op.cit.: 93) og viser dessuten til kritikken av faget
norsk som andrespråk. Blant annet formuleres dette slik:

Faget norsk som andrespråk har vært utsatt for kritikk fra flere hold. Det
er tatt opp at elever med innvandrerbakgrunn plasseres i faget ut fra
skolens oppfatning av elevens innvandrerbakgrunn og ikke på bakgrunn av
reelle norskkunnskaper. Det blir også pekt på at en del elever har norsk
som andrespråk lenger enn nødvendig, og at undervisningen skjer i egne,
atskilte grupper. Samtidig er det en del elever, som selv om de har gode
norskferdigheter, velger norsk som andrespråk for å slippe eksamen i
sidemål. (KRD 2003: 92)

Meldingen poengterer sterkt at faget norsk som andrespråk kun skal være et
”midlertidig tilbud” samt at ”det er et mål at faget skal være et springbrett over
til ordinær norskopplæring” (op.cit.: 91). 

Når det å beherske norsk for alle elever i grunnskole og videregående
opplæring er et overordnet mål, blir utviklingen av nye læremidler essensielt.
Når en rekke undersøkelser har vist at lærebøker og andre læremidler bare i
begrenset grad er velfungerende språklig, blir det vesentlig å ha språklige
aspekt fremst i planlegging, produksjonsprosess og ferdigstillelse av
læremiddelprodukter.

Kapittel 2: Tidligere forskning omkring
minoritetsspråklige elever og relasjonen til
lærebøker og læremidler

Det finnes etter hvert en del forskning på læremidler i relasjon til
minoritetspråklige elever både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal gi en
kortfattet oversikt over den delen av denne forskningen som har spesiell
relevans for de problemstillingene vi eksplisitt skal behandle i dette prosjektet.
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I denne forbindelse vil vi konsentrere oss om resultater hentet fra den store
evalueringen av L97 og fra prosjektet ”Det flerkulturelle perspektivet i
lærebøker og læremidler” (Skjelbred og Aamotsbakken 2003). Resultater og
funn relatert til andre undersøkelser vil vi trekke inn i de enkelte
presentasjonene i det følgende. Av internasjonale undersøkelser vil vi kort
nevne en pågående undersøkelse i regi av Lärarhögskolan i Stockholm som ser
på svenskspråklige læremidler og som blir anvendt i skoler i Finland.3 De
svensskpråklige elvene i finske skoler må anses som en språklig minoritet, og
av den grunn er problemstillingene fra det svenske prosjektet i noen grad
analoge med det vi vil ta opp i dette prosjektet. I Sverige har dessuten Monica
Reichenberg undersøkt hva som skaper forståelse hos minoritetsspråklige
elever ved å la dem lese fire ulike versjoner av læremiddeltekster i
samfunnsfag og historie (Reichenberg 2000).

Utenfor Norden er det Tyskland som har den største prosenten minoritets-
språklige innbyggere. Dette har ført til at man i tyske utdanningsinstitusjoner
i hele etterkrigstiden har arbeidet med spørsmål knyttet til integrering,
inkludering og kulturutveksling. Flere høyere utdanningsinstitusjoner har
derfor satset på forskning på multikulturelle problemstillinger. Innenfor dette
området er det igjen interesse for forskning på læremidler i et multikulturelt
perspektiv. Spesielt har Augsburg universitet vært aktive med sin institusjon
Internationale Gesellschaft für historische und systematische
Schulbuchforschung e.V.4

Resultater fra ”Det flerkulturelle perspektivet i
lærebøker og læremidler” 2002 – 2003
Prosjektet ”Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og læremidler” besto av
åtte delprosjekter som befattet seg med flere sider ved læremidler både i
grunnskolen og i videregående opplæring.5 Prosjektet hadde som intensjon å
sette søkelys på hvordan det flerkulturelle perspektivet framkom i lærebøker
og andre læremidler. Prosjektets mandat tilsa dessuten at prosjektet skulle
bidra til flerkulturell forståelse, og målet med prosjektet var å ”danne grunnlag
for kvalitetsutvikling av lærebøker, læremidler og læringsarbeidet” (Skjelbred
og Aamotsbakken 2003: 5).

Resultater fra ovennevnte prosjekt indikerer at lærebøker og læremidler bare i
begrenset grad har evnet å ivareta flerkulturelle perspektiv. Prosjekts
innretning var valgt ut fra forventninger om bevisst integrering av slike
perspektiv i enkelte fag (norsk, engelsk, KRL, samfunnsfag og matematikk)
og det motsatte: et fag der man ikke hadde slike forventninger (kroppsøving).
Det viste seg imidlertid at disse forventningene bare ble delvis innfridd. 

Studien av lærebøker i kroppsøvingsfaget viste at selv om oppmerksomheten
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i massemediene i lengre tid har vært konsentrert om at det er i dette faget
kulturforskjeller kan komme til å få svært konkrete og synlige konsekvenser,
er det få spor i læremidlene av refleksjon omkring slike eventualiteter og
problemstillinger. I artikkelen som omhandler kroppsøvingsfaget, pekes det på
fraværet av positive framstillinger, eller som det formuleres: ”[…] eksplisitte
bilder eller tekster som kan motvirke fordommer og stereotypier og som kan
bidra til identifikasjon for medlemmer av andre enn den norske kulturen [… ]
er heller sjelden” (Moser 2004:105). Heller ikke i lærerveiledninger for dette
faget er det bevisst refleksjon omkring problemstillinger knyttet til integrering
av og omgang med minoritetsspråklige elever.

Når det gjelder de andre undersøkte fagene, er bildet temmelig komplekst. Det
pekes på at det finnes en påtakelig vilje i noen læreverk til å synliggjøre
innslag av minoritetsspråklige elever i for eksempel bildematerial, men det er
likevel ikke tale om noen tilfredsstillende integrering av flerkulturelle
perspektiv i verkene totalt sett. Som et eksempel kan vi nevne at Magne
Gjerstad i sin rapport om samfunnslære, dvs. de gratis digitale samfunns-
læreverkene, under omtalen av oppgaver knyttet til ett av tre nettsteder trekker
fram en rekke kontroversielle sider ved oppgavene. Én slik side utgjøres ved
at en overdreven entusiastisk omtale av samisk kultur på flere måter fører til
at denne behandles ”norskere enn norsk” fordi den er har en særegen
tilknytning til ”norsk natur og norsk urtid” (Gjerstad 2003: 36 f.). 

For matematikkfagets vedkommende fastslår rapporten at det gjøres en del
forsøk på integrerende flerkulturelle perspektiv, men at det er språket i
brødtekst, oppgaveeksempler og bildetekster som virker fremmedgjørende
(Flottorp og Poorgholam 2003). Rapporten peker dessuten på det faktum at
lærerveiledningene til de undersøkte matematikkverkene har mangelfull
refleksjon omkring flerkulturelle problemstillinger. Det er dessuten denne
rapporten som framfor noen påpeker språkets betydning for inklusjon versa
eksklusjon når det gjelder framstillingen i lærebøker og læremidler. Prosjektet
”Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og andre læremidler” hadde et
mandat som ikke impliserte en undersøkelse av språket i læremidlene. Dette
ble i undersøkelsen som omfattet matematikkfaget, opplevd som en mangel. I
prosjektets sluttrapport ble det derfor pekt på betydningen av å gå videre med
undersøkelser som også inkluderte språklig framstillingsmåte, ordvalg og
ordforståelse i matematikkbøkene. Vi tolker det foreliggende prosjektets
mandat nettopp som svar på en slik tilrådning.

I engelskfaget er det oftest vestlige kulturer som har fokus (Lund 2003), og
dersom det hentes eksempler fra utenomvestlige kulturelle områder, er det
gjerne en ”turist-orientert holdning” som framkommer. Artikkelen fastslår at
”det kulturelle mangfoldet som vi finner i dagens norske klasserom […]
overhodet ikke [er] synliggjort i læreverkene” (Skjelbred og Aamotsbakken
2003: 30). Et annet fag som man kunne forvente var flerkulturelt orientert, slik
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engelskfaget burde være, er KRL. Også i dette faget er integeringen av
flerkulturelle perspektiv et problematisk anliggende (Winje 2004). Ett
problem ligger i struktureringen i faget, og det sies at ”[D]et at kristendommen
har fått så mye større plass enn andre religioner og livssyn i KRL-faget, synes
å medføre en kvalitativ forskjell når det gjelder hvordan kompliserte og
spesielt utfordrende fortellinger og bilder behandles i lærebøkene” (Winje
2004: 163). For dette faget er det fortellinger og kunstbilder som har fått
spesiell oppmerksomhet, men også andre faglige aspekter vektlegges. 

For norskfagets vedkommende ble det satt søkelys på å kartlegge på den ene
siden forskning på flerkulturelle problemstillinger og på den andre siden å
analysere læremidler i norskfaget med tanke på de samme problemstillingene.
I en oversiktsartikkel om denne forskningen framkommer det at er relativt
beskjedent omfang på de forskningsbidragene som tar for seg lærebøker og
læremidler (Hvistendahl 2004). Det ser ut til å være ”lærebøker i grunnskolens
norskfag som er best dekket, men at skolefagene samlet sett er sparsomt
utforsket” (Skjelbred og Aamotsbakken 2003: 21). For videregående
opplæring er situasjonen enda mer negativ; der fantes det på publiserings-
tidspunktet bare ett upublisert artikkelmanus (ibid.). Når det gjelder
problemstillinger relatert til det språklige, slår sluttrapporten fra prosjektet fast
følgende:

Samlet sett er det fraværet av omtalen av språklige forhold knyttet til språklige
minoriteter som preger lærebøkene. Når det totalt finnes mellom 200 og 300 000
personer fra språklige minoriteter her til lands, oppviser dette en klar mangel
eller utydeliggjøring. Ifølge Hvistendahl ser det dessuten ut til at lærebøkene
dårlig utnytter fortellingstradisjoner fra kulturområder ”som elever fra
språklige minoriteter i skolen har kjennskap til”. Ved dette oppfylles ikke
læreplanens krav om å gjenspeile det flerkulturelle Norge i lærebøkene. (ibid.)

I to øvrige artikler knyttet til norskfaget blir det gjennomgående pekt på at
”kunnskap om norsk språk og litteratur danner en rød tråd gjennom samtlige
norskplanverk” (Skjelbred og Aamotsbakken 2003: 25). Dette er selvsagt å
forvente i dette faget, men minoritetselevenes språklige bakgrunn blir i for
liten grad ansett som en språklig ressurs (Maagerø 2004). Det framholdes også
at planverket for grunnskolens norskfag gir åpninger for lesing av tekster fra
hele verden, og at det er opp til den enkelte lærer og læremiddelforfatter å
utnytte ”det potensialet som planer gir på dette feltet” (Maagerø 2004: 133). 

Prosjektet ”Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og andre læremidler”
viser følgelig at planverkene har innreflektert nærmest i direktivs form at
flerkulturelle problemstillinger skal ha høy grad av oppmerksomhet i
skolefagene. Flere artikkelbidrag og rapporter innenfor prosjektet peker på at
lærebøkene og læremidlene i for liten grad evner å ta planverkenes krav inn
som et naturlig og integrert fenomen. Det er gode ansatser i flere av
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læremidlene. Med andre ord er det vist vilje til å inkorporere flerkulturelle
perspektiv, men ofte blir resultatet litt ”utenpåhengt”. 

Evalueringen av Reform 97 (1998 - 2003)
Denne evalueringen ble foretatt i regi av Norges forskningsråd og hadde et
stort omfang økonomisk, temporalt og organisatorisk. Evalueringen av
Reform97 besto av 26 delprosjekter, og kun to av disse berører læremidler og
læremiddelbruk direkte ved å inkludere læremiddelanalyse i sitt datagrunnlag
(Haug 2004: 15). I øvrige delprosjekter blir likevel forhold knyttet til
læremidlenes plass og funksjon i skolen berørt, og av den grunn vil vi
reflektere noe over prosjektets hovedkonklusjoner.

I oppsummeringen fra prosjektet pekes det på at lærebøkene tillegges stor
betydning ved innføringen av nye læreplaner, men at de bør anvendes mer
systematisk som virkemiddel for utvikling. I dette perspektivet er det spesielt
viktig å sette søkelys på den betydning språklig bevissthet har i utformingen
av nye læremidler. I oppsummeringen kritiseres nemlig lærebøkene for å være
for vanskelig tilgjengelige både når det gjelder språk og innhold, noe som
særlig blir et problem for lesesvake elever og elever fra språklige minoriteter.
Når læreplanens profil er aktivitetsorientert, og læremidlene viser seg å gi ”lite
hjelp til å utvikle dei aktivitetsorienterte arbeidsmåtane” (Haug 2004: 62), blir
denne manglende korrespondansen ekstra negativ for minoritetspråklige
elever. Mer enn mange elever med norsk som morsmål finner
minoritetsspråklige elever støtte i en velfungerende lærebok. Siden
læremidlene i et minoritetsspråklig hjem ofte bare kan anvendes, tolkes og
forstås av eleven selv, kan utilstrekkelige lærebøker og læremidler føre til
større resepsjonsproblemer for denne elevgruppen enn for elever med
mulighet for å søke språklig og interpretatorisk støtte hos sine foresatte.6

Lærebøkene anvendes i stor grad som planleggingsvertøy (Bachmann 2004),
og selv om mange lærere er fornøyd med læremidlene, er det en tendens til å
gi negative karakteristikker (Imsen 2004: 57). I et av delprosjektene i
Evalueringen av Reform97, ”Læringsmiljøets betydning for elevenes utbytte
av skolen” (Imsen 2004) blir læremidlene ansett som en vesentlig komponent
i læringsmiljøet. Totalt 49 skoler er med i undersøkelsen, og lærerne er blitt
spurt om hvordan de oppfatter læremiddelsituasjonen ved sin skole.
Undersøkelsen fastslår at ”det er mye misnøye med den materielle
situasjonen” (ibid.). Når det i en artikkel i samme evaluering som undersøker
”Samiske og minoritetsspråklige elever under L97” (Engen 2004), fastslås at
”skoleprestasjonene til språklige minoritetselever [synes] å bli systematisk
bedre, jo mer deres kulturelle og språklige forutsetninger blir tatt hensyn til av
skolen” (op.cit.: 263), blir læremidlenes funksjon i forhold til språklige
minoriteter viktig.
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Vi skal også kort gjengi noen resultater fra prosjektet ”Vurdering av lære-
midler og læremiddelbruk”, gjennomført ved Høgskolen i Vestfold i 2004. Her
ble studenter i praksisopplæring bedt om å gjennomføre observasjoner av
læremiddelbruk i en tilfeldig valgt time. Et av delspørsmålene var hvorvidt
elever fra språklige minoriteter benyttet de samme læremidlene som de andre
elevene i klassen, og om de arbeidet med dem på samme måte. Av de 64
klasserommene fordelt på hele landet som undersøkelsen omfattet, hadde 30
elever fra språklige minoriteter. Svarene fra disse studentobservasjonene er
ganske entydige. De minoritetsspråklige elevene arbeider med de samme
læremidlene som resten av klassen, og de arbeider på samme måte (Skjelbred,
Solstad og Aamotsbakken 2004). Noen elever er ute av klassen og får
undervisning i norsk som andrespråk, men i stor grad følger de klassen sin og
benytter de samme læremidlene. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved
hvor stort utbytte de har av det, om de behersker norsk dårlig og læremidlene
ikke i tilstrekkelig grad er lagt til rette for denne elevgruppen.

Sammenfattende kan vi si at den forskning vi har om det flerkulturelle
perspektivet i læremidlene, viser at dette ivaretas i varierende grad. Samtidig
viser undersøkelsene vi har referert her at læremidlene spiller en avgjørende
rolle for det som skjer i klasserommet, og at læreboka langt på vei styrer
innhold og arbeidsmåter i de enkelte fag. Det blir derfor viktig å få mer
kunnskap om hvor godt læreboka fungerer og brukes av elever fra språklige
minoriteter. Dette prosjektet skal bidra til å belyse det. 

Kapittel 3: Metode og arbeidsmåte

Denne studien benytter i hovedsak kvalitative metoder. Prosjektets temporale
og økonomiske ramme har gjort det nødvendig å velge ut noen få
klasserom/skoler for observasjoner. Vi har valgt å foreta intervjuer av så vel
lærere som elever i de observerte klassene for å kunne relatere
observasjonsfunn til faktiske vurderinger og uttalelser. På denne måten mener
vi at det er mulig å reflektere over forbindelsen mellom våre observasjoner og
lærernes og elevenes oppfatning av læremiddelbruk og læremidlers kvalitative
sider. Nå har undersøkelser vist at det ofte kan være diskrepans mellom det
som sies å bli gjort og det som faktisk gjøres i en klasseromskontekst. Dette
blir særlig tydelig når respondenter skal uttale seg om hva de gjør relatert til
høyt estimerte verdier i den rådende diskursen (se for eksempel Jørgensen og
Phillips 1999). En oppsummering fra ett av prosjektene i evalueringen av L97
viser en slik diskrepans mellom læreres progressive idealer og elevutsagn og
klasseromsobservasjoner. En spørreskjemaundersøkelse sammenholdt med
elevintervjuer og klasseromsobservasjoner ligger til grunn for studien som
sammenfattes slik:

Samlet kan en si at den virkeligheten som beskrives av både lærere, elever og
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observatører ikke er i nærhetene (sic.) av de høye idealene som progressiv
undervisning som lærerne generelt gir utrykk (sic.) for. Det er derfor forskjell
på liv og lære i skolen. Lærerne beskriver sin praksis som mer progressiv enn
det elevene opplever, og observasjonene tegner et bilde av undervisningen
som en blanding av kateterundervisning og elementer fra progressiv
pedagogikk. ”Det progressive prosjektet” har derfor en langt sterkere
ideologisk og retorisk forankring enn det har i praktisk gjennomføring i
klasserommene. (Imsen 2004: 82)

I denne studien har vi ikke benyttet spørreskjemaundersøkelser, men vi har
likevel kunnet spore en viss forskjell i lærerutsagn og observasjonsfunn. Dette
vil bli omtalt nærmere i det følgende.

Studien bygger på observasjoner og intervjuer både i grunnskole og
videregående skole. Det har vært vår måte å få tilgang til hva som skjer i
klasserommene, men det er samtidig nødvendig å understreke at observasjoner
fra åtte klasserom selvsagt ikke gir grunnlag for generaliseringer. Som metode
er observasjoner tidkrevende, og dersom observatøren skal kunne utsi noe
med gyldighet ut over de aktuelle timene, fordrer det at han har hatt mulighet
til å observere over lang tid. Videre er det nødvendig å observere mange
klasserom for å foregi representativitet. I dette prosjektet har som anført både
tid og økonomiske rammer begrenset dette.

Valg av skoler
Vi har besøkt totalt fire klasserom i grunnskolen (6. klasse) og fire klasserom
i videregående skole (1. klasse allmennfag og yrkesfag). Alle observasjonene
er utført i vårsemesteret, med unntak av en, som av ulike grunner er gjort tidlig
i høstsemesteret. De besøkte skolene befinner seg i Østlandsregionen og på
Sørlandet. 

Valget av skoler ble truffet ut fra ønsket om en viss geografisk spredning med
hensyn til regioner. I tillegg ønsket vi å inkludere både by- og landregioner i
vår undersøkelse. For videregående opplæring var det et mål å observere og
intervjue både innenfor allmennfag og yrkesfag. Siden undersøkelser har vist
at minoritetsspråklige elever har tendens til å slutte i videregående opplæring,
fant vi det relevant å velge 1. klasse for observasjoner. På dette trinnet er
elevene kommet over fra grunnskolens ungdomstrinn, og denne overgangen
kan ofte være forbundet med problemer.7 Ved å la tre av fire klasserom på
videregående skole være ved yrkesfaglige studieretninger var vi spesielt
opptatt av å få belyst læremidlenes funksjonalitet og språklige tilgjengelighet.
Når vi nå i noen grad må konstatere at de observerte klassene kanskje ikke har
vært av de mest typiske ved vedkommende skoler med hensyn til antall
minoritetsspråklige elever, har denne intensjonen bare delvis blitt oppfylt. 
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Når vi valgte aktuelle klassetrinn for dette prosjektet, resonnerte vi som
ovenfor antydet når det gjaldt valget av 1. klasse i videregående opplæring.
For grunnskolen falt valget på 6. klasse, og vår begrunnelse for dette er at dette
klassetrinnet rommer en elevgruppe på overgangen til grunnskolens
ungdomstrinn, men som likevel ikke er inne i sitt siste år ved sine skoler. De
befinner seg med andre ord i en alder og på et trinn der de har relativt lang
erfaring med omgang med læremidler og har hatt adgang til ulike typer
undervisning. Videre er de i en fase der ungdomstrinnet og ofte overgang til
nye skoler ikke er umiddelbart forestående. 

Av de besøkte grunnskolene er det én som skiller seg klart ut på grunn av
antall minoritetsspråklige elever. Ved denne skolen er det ca. 77%
minoritetsspråklige elever, og skolen har funksjon av kompetansesenter for
undervisning i et flerspråklig miljø. I den besøkte 6. klassen var det totalt 16
minoritetsspråklige elever av 27. I denne klassen opplevde vi at minoritets-
språklig bakgrunn ble ansett som en ressurs, og dette samsvarer med
Stortingsmelding nr. 49 (2003-2004), Mangfold gjennom inkludering og
deltakelse. Ansvar og frihet. I denne meldingen sies det blant annet følgende:

Personer med innvandrerbakgrunn som behersker både norsk og et
hjemmespråk eller morsmål i tillegg, vil ha tilgang til et rikere og mer utvidet
sosialt miljø. Ungdom med innvandrerbakgrunn vil i mange sammenhenger
være viktige brobyggere mellom foreldregenerasjonen og det norske
samfunnet, nettopp fordi de kjenner både foreldrenes språk og kultur og det
norske (op.cit.: 92).

Ved den nevnte skolen fant vi at minoritetsspråkene og minoritetskulturene
nettopp ble betraktet som ressurser og dermed kunne virke brobyggende. Vi
observerte dessuten en ofte lite omtalt positiv effekt for elever med norsk som
morsmål, nemlig de impulser og stimulanser som et flerspråklig klasserom og
et multikulturelt miljø er i stand til å gi. Dette er forhold vi kommer tilbake til
i kapitlet om observasjoner (kapittel 4).

For å få tilgang til skoler/klasserom ble rektorene ved de respektive skolene
tilskrevet og oppsøkt. Det viste seg å være interesse for å delta i prosjektet,
men det har vært litt uheldig for noen av de videregående skolene at antallet
minoritetsspråklige elever har vært lavt i de klassene som av ledelsen ble
plukket ut til å delta i observasjonene. Prosjektmedarbeiderne forsøkte å få
tilgang til andre studieretninger på yrkesfag, men dette ble ved to anledninger
avslått. Av den grunn ble det nødvendig å besøke de klassene som rektor og
studieadministrasjon anså som ”egnede”. Ved en slik seleksjon fra
skoleledelsens side kan det stilles spørsmål ved resultatene av observasjoner
og intervjuer. Selv om resultatene kan sidestilles med de øvrige funn i denne
undersøkelsen, bør det bemerkes at bildet kunne blitt tegnet annerledes om vi
hadde fått tilgang til andre klasserom ved samme skoler. Som et eksempel kan
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vi nevne at én av de videregående skolene med yrkesfaglige studieretninger
hadde høy prosent minoritetsspråklige elever på studieretninger for maskin-
og mekaniske fag, byggfag o.a. Det viste seg vanskelig å få tilgang til klasser
på disse studieretningene. 

Det var i tillegg en forutsetning at de respektive faglærerne (eventuelt klasse-
forstanderne) var interessert i prosjektet og villig til å la seg intervjue. Det
samme gjaldt elever i de besøkte klassene. I grunnskolen var elevene over hele
linjen positive og ivrige når det gjaldt å bli intervjuet. Det syntes nærmest å gi
status å bli plukket ut for intervju. For videregående skole var situasjonen en
litt annen. Ved ett tilfelle ombestemte en elev seg angående intervju.
Vedkommende hadde sagt seg villig til å bli intervjuet om naturfag, men var
ikke villig da intervjutidspunktet kom. Prosjektmedarbeideren måtte derfor
intervjue samme elev i to fag: norsk og naturfag.

Prosjektmedarbeiderne har alle fått mulighet til å observere det ønskede antall
klasserom og foreta intervjuer med lærere og elever. Likedan har det vært
mulig å observere for alle tre utvalgte fag og relatere intervjuene til disse. På
det viset har vi kunnet få innsyn i hvilke læremidler som har vært brukt,
hvordan de er anvendt i klasserommene og de umiddelbare omgivelsene og
hvordan læremidlene anses og vurderes både av lærere og elever. I særlig grad
har det vist seg verdifullt å analysere elevers oppfatning av læremidlene.
Intervjuene har nemlig i flere tilfeller vist at den språklige utformingen har
bydd på problemer for minoritetsspråklige elever.

I observasjonene og elevintervjuene har vi konsentrert oss om tre fag som vi
mente var spesielt interessante, nemlig norsk, matematikk og natur- og
miljøfag. Disse fagene er valgt av flere grunner. Til dels er dette store og
viktige skolefag med mange årstimer. Det har dessuten vært knyttet stor
interesse til elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning
de siste årene. For elver fra språklige minoriteter er det selvsagt svært viktig å
beherske disse ferdighetene, ikke minst med tanke på muligheten for videre
skolegang. Vi vil også nevne den bekymring som har vært knyttet til
rekrutteringen til realfagsstudier og realfagrelaterte yrkesutdanninger. Også
dette gjorde det spesielt interessant å studere de valgte fagene. 

Felles mal for observasjoner
Parallelt med utvelgelsen av klasserom/skoler ble det utarbeidet et
observasjonsskjema til bruk i klassene. Vi ønsket å anvende et felles skjema
for bedre å kunne sammenlikne observasjonsfunnene (se vedlegg 1). Vi skal
knytte noen korte kommentarer til dette skjemaet.
Når det gjaldt hvilke læremidler som ble brukt i observasjonstimene, så vi på
alle typer læremidler i bruk, så som lærebøker, arbeidshefter, fotokopier,
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ekstramateriell i form av tilleggslitteratur, aviser, leksika og digitale
læremidler. Dersom PC ble benyttet i de observerte timene, skulle vi se på
bruksmåte og relasjon til øvrige læremidler i klasserommet.

Observasjonene var rettet mot hvordan læremidlene faktisk ble anvendt, og
det felles skjemaet var ment å skulle fange opp så vel forarbeid som faktisk
bruk. Observasjonene hadde et mål om å kartlegge hvordan tekster ble brukt,
for eksempel til lesing eller tolkning, og hvor lang tid slike aktiviteter tok.
Også oppfølgingsaktiviteter som diskusjoner og forberedelse til neste time/økt
ble kartlagt. Skjemaet åpnet også for å relatere læremidler til hverandre ved at
vi observerte hvilke læremidler som det ble brukt mest tid på. Læremidlenes
betydning for hjemmearbeid ble dessuten forsøkt undersøkt. 

I klassene der observasjonene ble foretatt, hadde vi selvsagt blikk spesielt for
minoritetsspråklige elever og deres bruk av læremidler. Imidlertid ble
samspillet mellom elever uavhengig av språkbakgrunn en vesentlig
interessefaktor i observasjonene. Spesielt så vi på eventuelle
differensieringstiltak og hvorvidt minoritetsspråklige elever benyttet andre
læremidler enn elever med norsk som morsmål. 

Intervjuguiden
Det ble utarbeidet en intervjuguide til bruk for prosjektet basert på modellen
for strukturerte intervjuer. Likevel kan vi karakterisere intervjumetoden som
ble brukt overfor lærergruppen som mer semistrukturert i sin karakter. Dette
har sin årsak i at det ble stilt oppfølgings- og utdypningsspørsmål alt etter
situasjon og kontekst. Dersom læreren ønsket å gå videre og avsette mer tid
enn det estimerte, ble tilleggsperspektiver og ekstraopplysninger tillagt det
planlagte. Også når det gjaldt elevintervjuer, ble dette gjort i en viss
utstrekning. I denne forbindelse dreier det seg imidlertid mer om utdypning
enn innhenting av tilleggsopplysninger. Vi opplevde under observasjonene
ved noen av grunnskolene at elevene selv tok initiativ til å komme i kontakt
med observatørene. De ønsket å vise hvordan de arbeidet, hva de var opptatt
av og hva de hadde utført tidligere i skoleåret. Opplysninger som kom ut av
denne type samtaler, har vi til en viss grad innreflektert i intervjuanalysene (se
kapittel 5).

For prosjektet ble det laget en separat intervjuguide for elevintervjuene og for
lærerintervjuene. Det ble dessuten utarbeidet en intervjuguide til bruk for
intervjuer av foreldregruppen. Denne kom imidlertid ikke til bruk i dette
prosjektet fordi det har vist seg problematisk å få innpass i denne gruppen.
Imidlertid vil vi komme tilbake til en mulig vei inn for denne gruppen i
kapitlet som omhandler seks dybdeintervjuer med minoritetsspråklige lærere
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ved den ene besøkte grunnskolen. Disse lærerne har alle sagt seg villige til å
fungere som ”døråpnere” og tolker overfor foreldrene til de minoritets-
språklige elevene. Denne muligheten håper vi å kunne benytte oss av i et
oppfølgende forskningsprosjekt.

Elevintervjuene ble knyttet til de observerte timene (gjerne én bestemt time i
faget), og intervjuene ble innledet med spørsmål av generell karakter. Det
typiske ved arbeidsmåter i faget ble belyst her. Så gikk vi videre til å snakke
med eleven om lærerens vanlige aktiviteter for å gå over til deres syn på
læremidlene som ble benyttet. Etter at slike spørsmål var unnagjort, konsentr-
erte vi oss om en utvalgt tekst, og denne teksten var ikke blitt gjenstand for
aktiviteter i de observerte timene. I stedet valgte vi å gå framover i læreboken
og plukke ut en for eleven ukjent tekst på ca. én bokside. Det ble vekslet mel-
lom å la eleven studere denne teksten selv eller å la han/hun lese teksten høyt. I
alle tilfelle ble eleven gitt tilstrekkelig tid til å arbeide seg igjennom teksten. 

Den utvalgte teksten ble i intervjuene bearbeidet både med tanke på
førforståelse, elevens personlige vurdering av teksten og spesielle problemfelt
i og omkring teksten, for eksempel problemer knyttet til sammenheng og
leksikon. Også tekstens kontekst ble i noen grad trukket inn ved hjelp av
ekstraspørsmål. Vi ønsket å finne ut av elevenes forståelse av både enkeltord
(leksikalsk kunnskap), syntagmatisk sammenheng (forbindelsen mellom
syntaktiske ledd i en ytring) og tekstuell koherens (sammenheng i teksten på
innholdsplanet). Eleven ble bedt om å streke under enkeltord og lengre
perioder som han/hun fant uforståelige eller problematiske.

Lærerintervjuene ble som oftest foretatt i tilknytning til endt undervisning i de
observerte klassene. Vi hadde da blitt kjent med læreren til en viss grad og
kjente til undervisningspraksis, relasjon til vedkommende klasse,
utdanningsbakgrunn etc. Vi ønsket å finne ut hvorvidt lærerne var fornøyde
eller lite fornøyde med de læremidlene de brukte. Lærerne ble også spurt om
hva de ville ha valgt dersom de skulle ta i bruk nye læremidler. Problemer
knyttet til læremidlene for minoritetsspråklige elever var også et hovedfokus i
intervjuene. Her ble lærerne bedt om å peke på spesifikke problemområder i
læremidlene. Intervjuene ble avsluttet med at lærerne ble utfordret med tanke
på utvikling av nye læremidler.

Vi viser til intervjuguidene som er lagt ved (vedlegg 2) og kommer tilbake til
en nærmere analyse av intervjuene i kapittel 5 og 6 og de nevnte seks
dybdeintervjuene ved én av de besøkte grunnskolene (kapittel 7). For disse
intervjuene ble en semistrukturert intervjumodell (Kvale 1997) benyttet fordi
vi ønsket å gi lærerne mest mulig rom for egne betraktninger omkring
arbeidssituasjon, vilkår for minoritetsspråklige lærere, deres vurdering av
læremidler generelt og mer spesielt samt deres syn på situasjonen for
minoritetspråklige elever ved de skolene de var tilsatt.
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Valg av tekster for analyse
Prosjektet inneholder også en analysedel. Her har vi valgt å ta utgangspunkt i
tekster de minoritetsspråklige elevene har lest og kommentert. Vi har valgt å
la såkalte ukjente tekster være gjenstand for elevintervjuene. Det vil si at vi har
gått noen sider fram i lærebøkene og plukket ut en tekst som eleven ikke har
fått gjennomgått av lærer eller på annen måte blitt gjort kjent med tidligere. Vi
lot elevene lese tekstene to ganger og ba om at uklare ord, begreper og lengre
sekvenser ble streket under. Vi er klar over at det ikke yter læreverkene som
helheter rettferdighet når vi så lar et slikt tekstutsnitt bli gjenstand for analyse.
Likevel vil vi hevde at ved å samtale om en for elevene ukjent tekst, vil
problematiske og uklare trekk ved språk og sammenheng i tekstene komme
tydelig fram. Elevene kan da i mindre grad slutt ut fra inferens enn hva tilfellet
ville ha vært om teksten hadde blitt brukt i klassen.

Vi har brukt materialet bestående av intervjutekstene til å analysere spesielle
trekk ved språk og sammenheng i læremiddeltekster (se del III). Vi har i
hovedsak valgt å se på to trekk: ordvalg og struktur. Når det gjelder ordvalg i
læremidler, er det spesielt bruk av metaforer og fagtermer vi har viet
oppmerksomhet. Av metaforene er det igjen to hovedtyper vi har undersøkt: de
såkalte begrepsmetaforene og de grammatiske metaforene (se kapitlene 8 og
9). Når det gjelder struktur i læremiddeltekster, har vi sett på både sjangervalg,
teksttypologi, koherens og kohesjon (se kapittel 11). Vi er av den oppfatning
av at både ordvalg og struktur i læremiddeltekster er av betydning for å skape
forståelse hos elever, minoritetsspråklige som majoritetsspråklige. Vi vil
imidlertid understreke av mangler ved så vel ordvalg som struktur lettere kan
føre til forståelsesproblemer for elever med minoritetsspråklig bakgrunn enn
for elever med norsk som morsmål. Elever med svake kunnskaper i norsk står
dårligere rustet til å forstå synonymer og slutte ut fra inferens enn sine
norskspråklige elever. Dermed kan minimale forekomster i en tekst stenge for
forståelse og tolkning og føre til at eleven ikke finner mening i teksten. 

Vi har også analysert digitale komponenter knyttet til de brukte læreverkene
(se kapittel 12). Her har vi tatt utgangspunkt i kriterier utviklet i
Læringssenterets rapport Evaluering av særskilt tilrettelaget læremidler/multi-
funksjonelle læremidler for grunnskolen og lagt særligvekt på kriterier med
relevans for digitale læremidler.

Oppsummering av metode og arbeidsmåter
Undersøkelsen bygger på observasjoner gjennomført i åtte klasserom i
grunnskolen og videregående opplæring. I tillegg bygger den på intervjuer
med klasselærere og et utvalg elever fra disse klassene. Som vi har antydet kan
resultater og funn i dette prosjektet ikke hevdes å ha noen grad av
representativitet. Til det er antallet besøkte klasserom, geografisk spredning,
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antall observerte timer/økter og antall intervjuobjekter for beskjedent. Til tross
for denne reservasjonen vil vi hevde at prosjektet setter søkelys på viktige
sider ved læremidlenes grad av funksjonalitet og språklige tilgjengelighet. De
undersøkte læremidlene er nesten uten unntak lærebøker og læremidler med
stor utbredelse i norsk grunnskole og videregående opplæring. Det er derfor
grunn til å anta at problemfelt som er blitt trukket fram i denne undersøkelsen,
kan ha relevans for bruken av de samme læremidlene i andre klasserom og
andre skolekontekster. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si noe generelt om
funksjonalitet og språklig tilgjengelighet i andre læremidler enn de observerte
og analyserte. Undersøkelsen kan likevel i noen grad gi refleksjonsgrunnlag
for mer generelle betraktninger av læremiddelspråket som fenomen samt
læremiddelsjangerens betydning. 
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DEL II: RESULTATER

Kapittel 4: Klasseromsobservasjoner

Innledning
I dette kapitlet skal det dreie seg om de observasjonene av minoritetsspråklige
elever som ble gjennomført på til sammen åtte skoler, fire barneskoler og fire
videregående skoler, slik det er gjort greie for i innledningskapitlet. Som det
går fram der, ble fire 6. klasser på barnetrinnet valgt ut, og fire 1. klasser på
videregående skole. Skolene som ble besøkt, befinner seg på ulike deler av
Østlandet og på Sørlandet og har således en viss geografisk spredning. Når det
gjelder videregående skole, var det også et ønske om spredning på ulike
studieretninger. Ut fra dette valgte man ut en klasse hotell- og nærings-
middelfag, en klasse på byggfag, en klasse på formgivingsfag og en klasse på
allmennfag. Selv om materialet fra klasseromsobservasjonene ikke omfatter
store kvanta, gir det viktig informasjon i hvert fall fra åtte nokså typiske
klasserom i den norske skolen i dag.

Observasjonene ble gjort våren 2004 og for en barneskoles vedkommende i
september 2004. Det ble gjort observasjoner av minoritetsspråklige elever i tre
fag, nemlig i norsk, i naturfag og i matematikk. Dette fagutvalget er det gjort
greie for i innledningskapitlet. Det vesentlige i observasjonene var å
undersøke hvilke læremidler som var i bruk i klasserommet, hvordan de ble
brukt, og i hvilken grad minoritetsspråklige elever hadde egne læremidler og
egne opplegg i de tre fagene. De åtte skolene ble fordelt mellom fire av de fem
forskerne som har vært med på dette prosjektet. Metode og skjema for
observasjonene ble utarbeidet i fellesskap i prosjektgruppa. Alle skolene som
fikk forespørsel om å delta, ga positivt svar tilbake. Bare i ett tilfelle ble det
foretatt en endring i det først foreslåtte utvalget. Bakgrunnen var at den skolen
som ble spurt først, ikke hadde minoritetsspråklige elever det aktuelle
skoleåret. 

Selv om skolene var positive til både prosjektets innhold og til observasjoner,
var omfanget av observasjonene så stort, til sammen ni timer i hver klasse, at
det var uaktuelt å be om ytterligere tid i klassene i de tilfellene en kunne trenge
det. Dette kunne ha vært ønskelig i et par tilfeller siden noen
minoritetsspråklige elever som vi ønsket å observere i timene, ikke var på
skolen alle dagene vi var der. Dette vil det bli sagt mer om i neste kapittel om
intervjuene, og man vil også se at noen data mangler i kapitlet med
tekstanalyser på grunn av dette. Allikevel må vi kunne si at observasjonene i
den tilmålte tiden gir et stort datamateriale og viktige innblikk i det konkrete
arbeidet med ulike læremidler i klassene. Materialet omfatter data fra 72
observerte skoletimer.
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Observasjonsskjemaet
Det er gjort greie for observasjonsskjemaet som er brukt i alle de åtte klassene
i alle de 72 timene, i kapitlet om metode og arbeidsmåter. Likevel er det
nødvendig å vise til noe av det som man fokuserte på i observasjonene også
her slik at man kan ha disse fokuseringene som bakteppe for presentasjonen
av de konkrete observasjonene som kommer nedenfor. Hovedpunktene i
observasjonsskjemaet dreier seg om hvilke læremidler som ble benyttet i de
timene som ble observert. Vi ønsket å vite om de minoritetsspråklige elevene
overveiende brukte de samme læremidlene som elevene med norsk som
morsmål, eller om de brukte læremidler som særlig var tilpasset dem eller
læremidler fra lavere trinn på grunn av eventuelle språkproblemer. Som nevnt
i kapitlet om metode og arbeidsmåte var bruk av alle typer læremidler
interessante å observere. Vi ønsket også å finne ut i hvilken grad læreren selv
laget materiale til de minoritetsspråklige elevene. I tillegg ønsket vi å vite noe
om arbeidsmåter og minoritetsspråklige elever. Vi mente at det var interessant
å finne ut om de minoritetsspråklige elevene arbeidet med læremidlene på
samme måte som elevene med norsk som morsmål, eller om de fikk andre
arbeidsoppgaver i klasserommet. Her er det også av interesse om de fikk mer
hjelp fra lærer enn elevene med norsk som morsmål. Skjemaet åpnet også for
at læreren kunne kommentere læremiddelbruken i den observerte timen og
reflektere over hvor typisk denne timen var for denne klassen i dette faget.

Skjemaet er laget som et avkrysningsskjema slik at resultatene skal være lette
å sammenlikne fra klasse til klasse. I tillegg er det skrevet en form for logg
over det som foregikk i klasserommet. Dette vil bli trukket inn i
presentasjonen av resultatene fra observasjonene nedenfor. Vi viser for øvrig
til det vedlagte observasjonsskjemaet (vedlegg 1).

Observasjoner i 6. klasse i grunnskolen
De fire klassene i grunnskolen som ble observert, har fått betegnelsene klasse
A, klasse B, klasse C og klasse D. I dette kapitlet skal vi ta for oss klasse for
klasse med bakgrunn i resultatene registrert på skjema og i en eventuell logg
og til slutt forsøke å sammenlikne klassene og trekke noen konklusjoner. Disse
konklusjonene skal sammenliknes med tilsvarende konklusjoner fra
observasjonene i videregående skole.

Klasse A
I klasse A går det 26 elever, 14 jenter og 12 gutter. Det er sju elever som har
et annet morsmål enn norsk. Tre elever har albansk som morsmål, en arabisk,
en kurdisk, en vietnamesisk og en snakker albansk og spansk hjemme (far fra
Kosovo og mor fra Chile). Læreren deres er 34 år, har allmennlærerutdanning
og i tillegg første avdeling spesialpedagogikk og IT for lærere. Læreren har
hatt klassen i ca. et halvt år og har dem i alle fag utenom musikk, kroppsøving
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og forming. Klassen holder til i et helt nytt lokale. Det mest spesielle i rommet
er en hems som kan benyttes til for eksempel gruppearbeid eller stillelesing
hvis noen elever blir tidlig ferdig med en oppgave. Det er tydelig at det er
populært å få gå på hemsen. Det er heller ikke noe tradisjonelt kateter i
klassen, men bare en liten ”talestol” som læreren kan legge papirer på.

I alle de tre norsktimene som ble observert, benyttet de minoritetsspråklige
elevene akkurat de samme læremidlene som elevene med norsk som morsmål.
Klassen har to norskbøker, Ord for alt og Sesam Sesam (lesebok A og B for 6.
klasse). Det ble ikke brukt noen alternative læremidler spesielt tilrettelagt for
elever med et annet morsmål enn norsk. De benyttet heller ikke læremidler fra
lavere klassetrinn, og læreren hadde ikke i noen av de tre norsktimene med
selvlagde oppgaver eller opplegg som bare var beregnet på de
minoritetsspråklige elevene. Alle de minoritetsspråklige elevene var med på
alle aktivitetene i undervisningen. I en av de observerte timene ble imidlertid
en gruppe elever tatt ut til et alternativt opplegg, men ingen av disse elevene
var minoritetsspråklige. I alle tre norsktimer var det stor variasjon i arbeids-
metodene. Læreren leste høyt fra skjønnlitterær bok, underviste grammatikk
på tavla, elevene gjorde oppgaver i læreboka individuelt og i grupper mens
læreren gikk rundt og veiledet, det ble laget tankekart på tavla. Det ble skrevet
dikt, og det ble diskutert. De minoritetsspråklige deltok aktivt i alt dette. En av
de minoritetsspråklige jentene var den som oftest rakte opp hånda, og blant de
første som ble ferdig med oppgavene. Andre i den minoritetsspråklige gruppa
så ut til å ha større problemer med å komme i gang og trengte mye
oppmerksomhet fra lærer. En av disse elevene skilte seg ut. Han var svært
urolig og fikk nesten ikke gjort noe i de tre norsktimene som er observert. Om
dette skyldtes språklige problemer eller andre forhold, er det umulig å si noe
om. Han hører ikke med blant de tre som ble intervjuet. I alle de tre
norsktimene som ble observert, ble læreboka Ord for alt benyttet. Den ble
brukt når elevene arbeidet individuelt, og dette ble gjort i ca. en tredjedel av
tiden i de to første timene og ca. ti minutter i den siste. Elevene hadde
lærebøkene sine i hvert sitt skap på skolen, og i den tiden observasjonene
foregikk, hadde de ikke lekse i norskboka. I den tiden elevene arbeidet
individuelt eller i smågrupper med læreboka, var det umulig å se noe mønster
i samarbeidet mellom elevene. De minoritetsspråklige elevene samarbeidet
like ofte med elever med norsk som morsmål som med andre
minoritetsspråklige.

Også i naturfagtimene brukte de minoritetsspråklige elevene akkurat de
samme læremidlene som majoritetselevene. Klassen bruker boka Naturfag i
Globus-serien. I den første timen som ble observert, var klassen opptatt med å
lage flaskehage mesteparten av tiden. Læreren demonstrerte fra bunnen av
hvordan man lager flaskehage og gikk deretter rundt i klassen og viste alle
resultatet. Her arbeidet elevene i tillegg til læreboka med et ark med
instruksjoner for hvordan en flaskehage lages, og hva fotosyntese er. Dette
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arket hadde de fått utdelt tidligere, men det var framme i denne timen også.
Framstillinga på arket var nokså teknisk og avansert. De minoritetsspråklige
elevene arbeidet imidlertid også med dette arket på lik linje med elevene med
norsk som morsmål. På samme måte som i norsktimene var det stor variasjon
i arbeidsmåter i timene. Det ble i tillegg til demonstrasjonen av flaskehage,
undervist om fotosyntese og klorofyll på tavla, det ble løst oppgaver
individuelt eller i smågrupper, og det ble diskutert. Læreboka ble brukt i
forbindelse med individuelt arbeid. Dette foregikk i ca. en tredjedel av alle de
tre timene. Læreboka ble også brukt til hjemmelekse etter den tredje timen.
Det var heller ikke i naturfagtimene noen særskilte aktiviteter for de
minoritetsspråklige elevene. I den andre naturfagtimen som ble observert, kom
en morsmålslærer i vietnamesisk inn. På det tidspunktet arbeidet elevene
individuelt med læreboka. Han snakket først litt med den eleven som hadde
vietnamesisk som morsmål, men så gikk han rundt i klasserommet og hjalp de
som hadde hånda oppe på lik linje med den andre læreren. Han var tydeligvis
populær og godt kjent for elevene, for han ble kontaktet mye av dem. Også
dette understreket at de minoritetsspråklige elevene ikke hadde spesielle
opplegg. Han var hele klassens lærer.

Det samme som er sagt om de observerte norsk- og naturfagtimene, kan sies
om matematikktimene. Heller ikke her hadde de minoritetsspråklige elevene
egne læremidler eller egne opplegg. De arbeidet med boka Tusen millioner og
holdt på med kapitlet om brøk. Igjen vekslet arbeidsmetodene mellom
tavleundervisning og individuell regning der læreren gikk rundt og hjalp de
elevene som ba om det. Elevene brukte mye tid på å regne oppgaver i de
observerte timene, og derfor ble læreboka benyttet mer i matematikktimene
enn i de norsk og naturfag. De var i en slik fase at trening på enkle brøkstykker
var vesentlig, og da er det naturlig med mye individuelt arbeid. Læreboka ble
også brukt som hjemmelekse her. 

Læreren mente at læremiddelbruken i alle de observerte timene stemte godt
med slik det pleide å være i denne klassen. Læreboka ble brukt i forbindelse
med individuelt arbeid på skolen slik som å løse oppgaver, og dessuten i
forbindelse med hjemmelekse. Læreren la dessuten stor vekt på variasjon i
undervisningen. Det ble understreket av læreren at det ikke ble brukt noen
spesielt tilrettelagte læremidler for de minoritetsspråklige elevene i noen av de
tre fagene og heller ikke i andre fag. Det var heller ikke noe eget opplegg for
minoritetselevene i undervisningen. Læreren mente imidlertid at det burde
være både egne læremidler og egne opplegg for flere av de minoritetsspråklige
fordi ikke alle behersket godt nok norsk, men at det ikke var blitt orden på det
ennå. Læreren ønsket også mer informasjon om gode læremidler og
alternative opplegg. Spesielt ble digitale læremidler nevnt. Hun ønsket
oppdatering på hva som finnes på markedet her, og hvordan de kan brukes.
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Klasse B
I klasse B går det 25 elever, og fire av disse er minoritetsspråklige, to er fra
Somalia, en er fra Irak og en er fra Iran. De minoritetsspråklige elevene virket
godt integrert i klassen. De var opptatt med felles aktiviteter sammen med
elevene med norsk som morsmål. For eksempel spilte de spill sammen i
matpausen. Klassen har både lærer og assistent. Læreren har hovedfag i
biologi. Hun overtok klassen for ett og et halvt år siden. Observasjonene ble i
denne klassen gjennomført i noen flere timer enn i de andre klassene, nemlig
i fem timer i norsk, tre timer i matematikk, men bare i to timer i naturfag. Det
ble også gjort observasjoner i to timer med norsk som andrespråk.

I denne klassen ble altså så mye som fem norsktimer observert. I den først
norsktimen begynte elevene med stille lesing i selvvalgt bok. Læreren og
assistenten gikk rundt blant elevene og småpratet med dem. Lesingen tok ca.
halve timen. Etterpå gikk læreren gjennom arbeidsplanen for denne spesielle
uken med klassen. Det ble ikke brukt spesielt tilrettelagte læremidler for de
minoritetsspråklige elevene i denne timen, og disse elevene hadde heller ikke
særskilte aktiviteter som var annerledes enn det elevene med norsk som
morsmål hadde. I friminuttet etter denne timen laget elevene konkretiserings-
materiell som seinere skulle brukes i matematikktimene. Her deltok den
irakiske jenta på en aktiv måte. I den neste norsktimen som ble observert, ble
læreboka Ord for alt benyttet. Utgangspunktet var kapitlet ”Historien om
språket”. Læreren begynte med en klassesamtale om hvilke språk elevene
kjente til, og hvor mange språk vi har i verden. Elevene fra språklige
minoriteter fikk si noe på sine morsmål. Klassesamtalen varte i ca. 15
minutter. Etter dette hentet elevene bøkene sine i hylla. De fortsatte
klassesamtalen rundt et bilde i boka, og en av de minoritetsspråklige guttene
var framme og viste hvordan man ønsket velkommen på sitt språk.
Klassesamtalen fortsatte om hvordan små barn lærer å snakke. Heller ikke i
denne timen hadde de minoritetsspråklige elevene egne læremidler eller egne
opplegg. I den tredje norsktimen skulle det handle om tegneserier. Læreren
delte ut tegneserier, og elevene skulle lete etter lydmalende ord. Igjen var
læreboka utgangspunkt fordi aktiviteten var knyttet til to oppgaver i boka. Alle
elevene arbeidet engasjert med dette. Heller ikke i denne timen var det spesielt
tilrettelagte aktiviteter for de minoritetsspråklige barna. Til de to siste
norsktimene hadde elevene lekse i norskboka si. Læreren begynte timen med
å spørre om hvem som hadde lest på leksa. Alle elevene rakte opp hånda.
Læreren hadde laget et opplegg for å sjekke dette. Hun hadde lapper med ord
fra leksa, og elevene fikk komme opp og få et tilfeldig ord. Dette ordet ble
skrevet på tavla uten at eleven så det. De andre elevene skulle forklare ordet
uten å si det. Ord som ble tatt opp, var: kroppsspråk, helleristing, germansk,
dialekter, språkfamilie, runer, substantiv, urspråk, infinitiv, kinesisk, stamfar
til europeiske språk, adjektiv, onomatopoetikon, tegnspråk og nynorsk. En av
de minoritetsspråklige elevene deltok ivrig i dette, mens de andre bare delvis
fulgte med. Til slutt var det en klassesamtale om bokmål og nynorsk,
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forskjellen mellom talespråk og skriftspråk og antall språk i Norge. Også her
hadde elevene fra språklige minoriteter det samme opplegget som elever med
norsk som morsmål. I de ulike norsktimene som ble observert, ble det brukt
mye klassesamtale. De minoritetsspråklige elevene satt temmelig passive
under disse samtalene, og det var usikkert hvor mye de egentlig fikk med seg. 

I timen i norsk som andrespråk der en elev fra Somalia og en elev fra Irak
deltok, begynte læreren med en samtale om helga og om fotball. Den ene
eleven fikk etterpå arbeide med KRL-faget. Teksten handlet om Ignatius
Loyola, og eleven gikk rett på oppgavene uten å lese teksten først. Siden han
ikke hadde lest alle sidene, ble det oppgavene som styrte hva han leste. Deler
av teksten ble lest høyt, og læreren forklarte vanskelige ord (spjelket, halte,
utmattet, ekstase, teologi). Det virket som det var lite eleven fikk med seg av
innholdet i teksten. Den andre eleven leste et eventyr høyt, og han leste relativt
flytende. Også denne eleven fikk forklart vanskelige ord av læreren (for
eksempel ordet mynt). Eventyret ble også gjenfortalt, og det virket som eleven
forsto denne teksten. Til slutt fikk begge elevene et ark med to bilder der de
skulle trene hvor noe er og retninger som høyre/venstre, foran/bak osv. Her var
bøkene som ble brukt spesielt skrevet for minoritetsspråklige elever (for
eksempel Lesebok på lett norsk av Gerd Manne). I den andre timen norsk som
andrespråk arbeidet elevene med arbeidsheftet Ta ordet I. Arbeidsbok. Først
ble kroppsdeler repetert. Deretter skulle elevene arbeide med et ark de fikk
utdelt. Elevene hadde visse problemer med å skrive inn de ulike kroppsdelene
og med mørkt og lyst i forhold til hårfarge. Det var også flere av ordene for
kroppsdeler elevene ikke kjente til.

I naturfag var temaet nikotin, alkohol og narkotika. Elevene hadde arbeidet
med dette stoffet i læreboka si (Yggdrasil), og meningen var at de skulle
framføre noe av det de hadde gjort. De var imidlertid ikke kommet langt nok
til å gjøre dette. Læreren begynte dermed den første timen med en
klassesamtale om det de hadde lært om dette temaet, og om hvilke valg
elevene blir stilt overfor i forbindelse med rusmidler. Filmen om Pelle og
Proffen ble trukket inn i samtalen. En av de minoritetsspråklige elevene deltok
aktivt, men de andre var ikke særlig med i samtalen. I den andre timen arbeidet
klassen med et rollespill der en elev skulle forsøke å friste den andre med røyk
eller alkohol. Her deltok også elevene fra språklige minoriteter og var ivrige
både under utarbeidelsen og under framførelsen. Heller ikke i naturfagtimene
hadde elevene fra språklige minoriteter spesielt tilrettelagte læremidler, og de
hadde ikke et annet opplegg enn det klassen hadde i de observerte timene. Vi
ser også at de minoritetsspråklige elevene heller ikke i dette tilfellet kom
særlig godt med i klassesamtalen.

I den første timen i matematikk fikk elevene ny bok. Alle fikk den samme
boka, også elevene fra språklige minoriteter. Læreren begynte med en
innføring i emnet brøk. De oppdelte sirklene som noen elever hadde arbeidet
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med i et friminutt tidligere, ble brukt i framstillinga. Læreren forklarte noen
ganger spesielle ord for elevene fra språklige minoriteter (for eksempel at å
nevne er å si noe). Denne gjennomgåelsen tok ca. 20 minutter av timen.
Deretter fikk elevene beskjed om å ta opp læreboka. Læreren leste først fra
boka, og så ble elevene bedt om å regne brøkoppgaver. I samtale med elevene
fra språklige minoriteter virket det ikke som de hadde fått med seg så mye av
lærerens forklaring. En av de minoritetsspråklige elevene skulle i tillegg tolke
for en annen elev med samme morsmål som kom inn i klassen i denne timen.
Dette gjorde det selvsagt ikke lettere for denne eleven. I den andre
matematikktimen fortsatte elevene å regne oppgaver ut fra læreboka. I den
tredje matematikktimen startet læreren med tavleundervisningen. Læreren
løste brøkoppgaver på tavla samtidig som elevene fikk svare på spørsmål om
brøk. Deretter ble det delt ut et ark med arbeidsoppgaver, og elevene regner
oppgavene individuelt. Læreren, assistenten og to-lærer gikk rundt og hjalp
elever som trengte hjelp. Det virket som de minoritetsspråklige elevene
trengte noe mer hjelp enn de andre. Elevene var imidlertid svært engasjerte og
ville nesten ikke ta friminutt. Fire av elevene fikk nytt ark med flere oppgaver
mot slutten av timen. Også i matematikk var elevene fra språklige minoriteter
med på akkurat de samme aktivitetene som elevene med norsk som morsmål.

Klasse C
I denne 6. klassen går det 28 elever, 17 jenter og 11 gutter. 16 av elevene
kommer fra språklige minoriteter. Morsmålet deres er vietnamesisk, ghanesisk
(twi), urdu, tyrkisk, thai, arabisk, berbisk, tamil og albansk. Læreren deres er
kvinne, hun er 50 år, og hun har allmennlærerutdanning. Observasjonene ble
gjort i to norsktimer, to naturfagtimer og tre matematikktimer.

I norsk har alle elevene samme lærebok, nemlig På sporet 6. Elevene arbeidet
imidlertid i de observerte timene særlig med fotokopier. Emnet elevene
arbeidet med, var ordtak. De fikk utdelt fire kopier som var hentet fra internett,
og de var ikke tilrettelagt for pedagogisk bruk. I arbeidet med kopiene
forklarte læreren ord og begreper som var vanskelige. Etterpå hadde læreren
og elevene en samtale om det emnet tekstene dreide seg om. Bilder og
overskrifter på fotokopiene ble ikke tatt opp i samtalen. Derimot forsøkte
læreren å relatere til stoff elevene hadde arbeidet med tidligere. Det ble i de
observerte timene ikke brukt andre tekster enn fotokopiene. Etter
klassesamtalen diskutere elevene tekstene sammen med andre elever og løste
oppgaver i tilknytning til tekstene, og her kunne elevene selv velge å bruke
andre læremidler hvis det kunne være til hjelp i forhold til de oppgavene de
holdt på med. Dette førte til en form for differensiering. Det var ingen forskjell
på elever fra språklige minoriteter og elever med norsk som morsmål når det
gjaldt hvilke læremidler som ble brukt. Også de forskjellige aktivitetene som
det ble lagt opp til i klassen, var like for alle elevene. 

I naturfag ble det som i norsk gjort observasjoner i to timer. Her var emnet
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fargelære. Klassen brukte læreboka Terella, og både elever fra språklige
minoriteter og elever med norsk som morsmål hadde denne boka. I de to
observerte timene brukte klassen imidlertid også fotokopier som var hentet fra
internett, og kopiene var ikke tilrettelagt for pedagogisk bruk. Først leste
elevene tekstene. De fikk ingen spesielle instruksjoner om hvordan de skulle
lese tekstene. Læreren forklarte også her ord og uttrykk i tekstene som elevene
syntes var vanskelige. Deretter hadde klassen en klassesamtale om emnet i
tekstene. I samtalen ble både overskrifter og bilder trukket inn. Læreren viste
også i samtalen til emner som elevene tidligere hadde arbeidet med. Elevene
arbeidet med et prosjekt i forhold til emnet fargelære, og tekstene var en del
av dette prosjektet. Videre i timene ble derfor tekstene brukt både i diskusjon
og i forbindelse med oppgaveløsning. Læreboka ble også brukt mye i disse
timene, særlig i den delen der elevene arbeidet sammen om prosjektet sitt. Det
var ingen forskjeller på elever fra språklige minoriteter og elever med norsk
som morsmål når det gjaldt bruken av læremidler i de observerte timene. Alle
elevene arbeidet også på samme måte.

I matematikk ble tre timer observert. Her hadde klassen to lærere, den vanlige 
kvinnelige læreren og en yngre mannlig lærer. Klassen brukte læreboka
Regnereisen 6B og 6+. I tillegg ble det brukt en rekke fotokopier med
oppgaver som var hentet fra ulike matematikkverk. Den mannlige læreren
brukte også Vitensenterets bok Den matematiske krydderhylle for de flinkeste
elevene. Temaet i observasjonstimene var trening i de fire regneartene. Arkene
var i to utgaver under hvert delemne, nemlig vanskegrad 1 og 2. Klassen var
gruppert rundt fire store bord. Dette gjorde det lett å samarbeide, men
vanskelig å arbeide individuelt. Elevene regnet på oppgavearkene, og lærerne
gikk rundt og forklarte og veiledet individuelt. Undervisningen var svært
differensiert. Elevene hadde samme bok, men de arbeidet med ulike temaer og
dermed ulike kapitler i boka. Ingen ble tatt ut av klassen for å ha spesielt
tilrettelagt undervisning. Differensieringen foregikk alltid i klassen. Elevene
regnet på denne måten i de to første timene. I den tredje timen hadde derimot
den mannlige læreren laget en felles oppgave. Han hadde klippet ut
uregelmessige biter, fire til sammen, som skulle settes sammen til en likesidet
trekant. Alle elevene fikk arket med bitene, og de måtte klippe ut for så å sette
sammen igjen. Ingen klarte denne oppgaven. Læreren ga dem et tips om at
sidene i trekanten skulle være åtte centimeter. Til slutt greide noen av elevene
det. Vi ser at aktivitetene og lærermidlene er de samme for alle elevene i
klassen, men differensieringen foregår ved at elevene har ulik progresjon.

Klasse D
I denne 6. klassen går det 17 elever. Tre av elevene kommer fra Somalia.
Klassen har en fast lærer og av og til en hjelpelærer. Læreren er adjunkt med
opprykk og har videreutdanning i drama og musikk. Elevene fra Somalia blir
i enkelte timer tatt ut av klassen for å ha norsk som andrespråk, blant annet
skjedde det i deler av den aller første økta. I den perioden som ble observert,
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arbeidet klassen mye med arbeidsprogram. Da foregikk ulike aktiviteter
samtidig, og de forskjellige elevene kunne arbeide med ulike fag parallelt.
Allikevel skal vi forsøke å ha de tre fagene norsk, naturfag og matematikk som
utgangspunkt for presentasjonen av observasjonene. Arbeidsmåten i denne
klassen var nylig lagt om, slik at elevene fikk et fullstendig ukeprogram som
de skulle arbeide norsk fritt med i dertil avsatte timer. Arbeidsformen var ny,
og elevene virket svært motivert for den grad av selvstendighet som den
medførte. I tillegg til arbeidsprogram som i stor grad krevde bruk av
lærebøker, fikk klassen utdelt ekstra oppgaveark i norsk og matematikk.

Klassen har alle den samme læreboka i norsk, nemlig Språket ditt. I den første
timen begynte læreren timen med en samtale med elevene om arbeidsplanen.
Så gikk elevene over til å arbeide individuelt med utgangspunkt i planen. En av
ukens oppgaver var å skrive en fortelling som skulle sendes inn til en intern
konkurranse. Fortellinga skulle ta utgangspunkt i et besøk av en politimann på
skolen. Elevene kunne gjøre dette sammen med en annen eller alene, og her
valgte de ulike alternativ. Blant annet valgte tre elever å arbeide sammen, en
elev fra språklige minoriteter og to med norsk som morsmål. Elevene var på
ulike steder i arbeidsprogrammet, og derfor var det også noen som arbeidet
med emner som tilhørte andre fag. Andre elever arbeidet med ulike oppgaver
om tegnsetting og å/og. En av de minoritetsspråklige elevene forsto ikke ordet
kolon, og satte i stedet inn tankestrek i oppgaven sin. En annen minoritets-
språklig elev gjorde å/og-oppgaven. Det virket som denne eleven mer eller
mindre gjettet seg til svar. Læreren gjorde til slutt hele oppgaven sammen med
eleven som så skrev den inn i kladdeboka si. En annen observasjon var at det så
ut som elevene fra språklige minoriteter hoppet noe mer fra oppgave til opp-
gave enn elevene med norsk som morsmål. 

Elevene arbeidet i to timer på denne måten. I den tredje timen fikk klassen
adgang til to grupperom, bibliotek og datarom. Elevene spredte seg på de ulike
rommene. I denne timen kom en ekstra lærer inn. Læreren hjalp blant annet en
av de minoritetsspråklige elevene med å slå opp i atlas, og her fant de Somalia
og snakket om det de så. Elevene fortsatte med arbeidsprogrammet neste dag
også, men denne dagen hadde de tillegg diktat med ord som de skulle øve på
ifølge arbeidsplanen. Etter diktaten fortsatte elevene med arbeidsprogrammet,
og en del av elevene arbeidet med norskfaglige emner. Blant annet arbeidet to
elever med fortellingen sin på data. Vi ser at de minoritetsspråklige elevene
har samme arbeidsprogram som elevene med norsk som morsmål og i
prinsippet gjør de samme aktivitetene. Allikevel kan arbeidsprogrammet være
en form for differensiering ved at elevene kan påvirke rekkefølgen av
arbeidsoppgaver, men kanskje i mindre grad hvor mye de skal gjøre.

I naturfag skulle elevene blant annet skrive et sammendrag fra en tekst i
læreboka si Midgard. Noen oppgaver var også slik at elevene trengte atlas. Det
så ut som mange av elevene i arbeidet med naturfag gikk rett på sammendraget
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uten å lese teksten først. Læreren i natur og miljø kom innom et par ganger i
timene som ble observert. Han gikk rundt og hjalp de elevene som valgte å
arbeide med naturfag. 

Arbeidsprogrammet som elevene hadde, inneholdt også matematikk. I den
første timen regnet elevene oppgaver som de hadde fått på et ekstra ark i
tillegg til oppgaver på arbeidsprogrammet. I tillegg viste læreren til et hefte i
matematikk med oppgaver som elevene skulle gjøre. Noen av oppgavene
skulle føres inn i ei innføringsbok. I andre økt tok læreren opp matematikk
spesielt. Dette var en av de få øktene med felles tavleundervisning i observa-
sjonsperioden. Emnet var statistikk, og læreren tok utgangsbok i læreboka som
er Tusen millioner, og klassen løste sammen en del av oppgavene i boka. Også
de minoritetsspråklige elevene hadde denne boka, det virket som de fulgte
med i undervisningen, men de deltok lite i klassesamtalen. I neste time regnet
en del av elevene oppgaver som sto på arbeidsprogrammet deres. Her måtte
læreren hjelpe elevene med å forstå et målesystem som sto på arket. Både
læreren og hjelpelæreren gikk rundt og hjalp elevene som holdt på med
matematikkoppgavene i denne økta. 

Sammendrag fra observasjon i grunnskolen
Ut fra observasjonene i de fire 6. klassene i grunnskolen kan vi trekke den
konklusjonen at de elevene som har minoritetsspråklig bakgrunn, stort sett
bruker de samme læremidlene som elevene med norsk som morsmål. De har
de samme lærebøkene, og det ekstra materialet som lærerne deler ut i form av
oppgaveark og informasjonsark, er også det samme. Det er ingen elever i disse
fire klassene som har spesielt tilrettelagte læremidler når de er inne i klassen.
I to av skolene, nemlig i klasse B og i klasse D, tas imidlertid de minoritets-
språklige elevene av og til ut av klassen for å ha norsk som andrespråk. I slike
timer blir spesielt tilrettelagte læremidler brukt. Vi ser at læreren i enkelte
tilfeller forklarer ord og uttrykk ekstra for disse elevene i klassen, men dette
er ikke noe tydelig trekk ut fra observasjonene. Det er imidlertid mulig at det
gis noe mer hjelp når læreren går rundt og hjelper elevene når individuelt
arbeid foregår. I observasjonsloggene er det flere eksempler på at læreren viser
større oppmerksomhet til elever fra språklige minoriteter sammenliknet med
elever med norsk som morsmål. Det er vårt inntrykk at flere av de lærerne vi
møtte, oppsøker dem nokså systematisk og setter seg av og til ned og arbeider
med dem når oppgavene blir vanskelige. Den største differensieringen i
undervisningen gjøres helt klart i klasse C. Her er antall minoritetsspråklige
elever også svært høyt (16 av 28 elever), og ikke bare fagkunnskapene men
også norskkunnskapene til disse elevene vil ganske sikkert variere. Dette kan
være noe av grunnen til den tydelige differensieringen i denne klassen. 

Vi ser også at de minoritetsspråklige elevene har akkurat de samme
aktivitetene i klassen som de andre elevene. Ikke i ett eneste tilfelle i obser-
vasjonene våre blir de bedt om å gjøre noe annet enn det resten av klassen gjør.
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De hører på lærerens instruksjoner og arbeider i gruppe og individuelt akkurat
som elevene med norsk som morsmål, og det blir ikke satt i gang tilrettelagte
aktiviteter for dem. Igjen er det slik at de må ut av klassen for å ha norsk som
andrespråk for å ha spesielt tilrettelagte aktiviteter. I noen tilfeller virker det
som de minoritetsspråklige elevene foretrekker å arbeide sammen selv om de
kommer fra forskjellige hjemland og har ulike morsmål, men det finnes også
mange eksempler på det motsatte, og at de enten arbeider sammen med elever
med norsk som morsmål eller individuelt. 

Noen observasjoner viser at elevene fra språklige minoriteter lett kan drukne i
en klassesamtale. De får ikke alltid svart like raskt som elevene med norsk
som morsmål, og de blir ofte passive og ikke deltakende. Dette gjelder ikke
for alle minoritetsspråklige elever. Både i klasse A og B har vi eksempler på
elever fra språklige minoriteter som er svært aktive i slike samtaler og ofte
griper ordet. Men det er allikevel vårt inntrykk at de fleste holder seg i
bakgrunnen. Det kan også se ut som at de minoritetsspråklige elevene kommer
noe seinere i gang med å gjøre oppgaver når de arbeider individuelt, og at de
muligens hopper lettere fra oppgave til oppgave sammenliknet med elevene
med norsk som morsmål. 

Observasjoner i 1. klasse i videregående skole
Som tidligere nevnt er observasjoner også gjort i fire klasser på videregående
skole. Det dreier seg om fire førsteklasser, en allmennfagklasse og tre
yrkesfaglige klasser. Disse klassene har fått betegnelsene klasse E, klasse F,
klasse G og klasse H. Resultatene fra observasjonene vil bli presentert på
samme måte som for klassene i grunnskolen. Det er imidlertid viktig å
understreke at observasjonene fra videregående skole er noe mer mangelfulle
enn de fra grunnskolen.

Klasse E
Klasse E er en førsteklasse på hotell- og næringsmiddelfag. I denne klassen
går det 16 elever. Seks er jenter og ti er gutter. Det er to minoritetsspråklige
gutter i klassen. Den ene er 16 år, og han har bodd ti år i Norge. Morsmålet
hans er albansk. Den andre gutten er 18 år og kommer fra Syria, og han har
bodd fire år i Norge. De to guttene blir av og til tatt ut av de andre fagene for
å ha norsk som andrespråk. De har da en annen lærer som underviser spesielt
minoritetsspråklige elever i norsk. 

I de to første norsktimene som ble observert, ble de to guttene tatt ut av
klassen. De hadde imidlertid ikke den læreren som de pleide å ha norsk som
andrespråk med, men derimot læreren som pleide å ha hele klassen i norsk.
Elevene med norsk som morsmål skulle skrive ei oppgave som skulle gå over
to timer, og norsklæreren vikarierte for læreren i norsk som andrespråk. Det
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var første gang han gjorde det, men han hadde mye erfaring med norsk som
andrespråk tidligere. Norsklæreren hadde dessuten solid utdanning, blant
annet hovedfag i norsk. Klassen brukte norskverket Signatur, mens det nylig
var bestemt at disse to elevene skulle bruke Spor når de ble undervist separat.
De hadde imidlertid ennå ikke begynt med denne boka. I to norsktimer skulle
de derimot arbeide med reklame. Dette var et emne resten av klassen var
ferdig med. Læreren hadde med seg et blad som het Spirit. Dette er et blad for
ungdom som deles ut gratis i videregående skole. Samme blad hadde blitt
brukt for resten av klassen. Guttene skulle finne en reklame de likte. De brukte
lang tid på dette fordi de ikke kunne bli enige om hva som er fin reklame. Til
slutt valgte de en playstation-reklame fra Sony. Læreren inviterte til en samtale
om hensikten med reklamen og virkemidlene som var brukt, men guttene gikk
ikke inn i diskusjonen i særlig grad, og læreren måtte si det meste selv. I den
andre timen fortsatte arbeidet med reklamen fra Spirit. De slo først opp en
analysemodell i Signatur, og ut fra denne modellen skulle de si noe om Sony-
reklamen. Den ene gutten sa en del, og det var klart at han hadde god greie på
playstation. Den andre gutten sa lite og virket uinteressert. Ingen av dem så ut
til å få noe særlig ut av analysemodellen. I den tredje norsktimen som ble
observert, var guttene inne i klassen. Emnet for timen var lyrikk.
Arbeidsmåtene varierte. Læreren viste en oversikt over sjangertrekk på
transparent, elevene leste dikt i et utvalg diktbøker som læreren eide selv, og
de fikk et arbeidsark der de blant annet skulle sette sammen dikt som var tatt
fra hverandre. De minoritetsspråklige elevene gjorde akkurat det samme som
elevene med norsk som morsmål, og de brukte akkurat de samme
læremidlene. Læreren mente at timen stemte godt med slik han pleide å
undervise i norsk. Han var meget fornøyd med læreboka Signatur, men likte
allikevel å produsere en del eget stoff. Dette gjorde han som et supplement til
læreboka fordi han syntes det var morsomt. Både lærebok og egenprodusert
materiale ble også brukt til hjemmearbeid. Læreren prøvde å variere her også.
Vi ser altså at de to minoritetsspråklige guttene har eget opplegg når de tas ut
av norsktimene, men at de bruker de samme læremidlene og har de samme
aktivitetene når de er inne i klassen.

De to elevene med minoritetsbakgrunn var alltid inne i klassen i naturfag, og
ifølge lærer og dem selv hadde de aldri læremidler som var spesielt tilrettelagt
for dem i dette faget. Klassen hadde en spesiell lærer bare i naturfag. I den
første timen var den ene minoritetsspråklige eleven borte. Læreren repeterte et
kapittel i læreboka om elektrisitet. Repetisjonen var ment som en forberedelse
til prøve som elevene skulle ha uken etter. Læreren brukte hele tida læreboka
som utgangspunkt (Naturfag. Yrkesfag 2-timerskurset) for det som skjedde i
timen. I tillegg pleide han å bruke et arbeidsark som repetisjon hver gang
klassen hadde arbeidet seg gjennom et nytt kapittel. Et slikt arbeidsark hadde
han laget denne gangen også. Først skulle elevene ta for seg stikkordslista som
sto på arbeidsarket og skrive korte forklaringer til hvert stikkord. Hvis de ikke
kunne stoffet, skulle de slå opp i læreboka. Elevene gjorde dette individuelt
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eller i gruppe. Den minoritetsspråklige eleven arbeidet sammen med en elev
med norsk som morsmål. De var imidlertid ikke særlig ivrige, og arbeidet gikk
trått. De hadde læreboka foran seg på pulten. Læreren gikk rundt i klassen og
hjalp til. Han var ofte hos den minoritetsspråklige eleven. I den andre timen
gjennomgikk læreren alle stikkordene. Han skrev dem på tavla med notater til,
og han viste til læreboka hele tida slik at elevene kunne finne stoff om de ulike
fenomenene der. Også i denne timen var bare den ene minoritetsspråklige
eleven til stede. Denne eleven gjorde nøyaktig det samme som de andre
elevene og brukte de samme læremidlene. I den tredje naturfagtimen hadde
elevene prøve. Begge de to elevene fra språklige minoriteter var til stede. Alle
hadde samme prøve. De to minoritetsspråklige elevene leverte etter kort tid
(etter ca. ti minutter).

I matematikk hadde også de to minoritetsspråklige elevene de samme
læremidlene og de samme aktivitetene som majoritetselevene. De ble aldri tatt
ut for å ha spesielt tilrettelagt matematikk, men det hendte at de var borte fra
matematikktimene for å ha norsk som andrespråk. I den første timen hadde
klassen vikar. Han hadde fått timen i siste friminutt og måtte ta det hele på
sparket. Han benyttet ikke lærebok denne timen, men skrev oppgaver på tavla
som han ba klassen regne. Oppgavene gikk ut på å beregne gjester rundt runde
og firkantede bord. Elevene arbeidet enten to sammen eller individuelt. Begge
de to elevene fra språklige minoriteter var til stede. Den ene arbeidet alene,
mens den andre satt sammen med en elev med norsk som morsmål. Noen av
elevene hadde læreboka på pulten og bladde litt i den mens de løste
oppgavene. Ingen av de to minoritetsspråklige elevene hadde boka oppe. De
gjorde ikke mye i timen. Læreren gikk gjennom oppgavene fortløpende og
forsøkte å trekke elevene med i gjennomgåelsen. De to minoritetsspråklige
elevene deltok lite i denne samtalen. I den andre timen hadde klassen den
vanlige læreren sin. Hun har hovedfag i matematikkdidaktikk og er svært
engasjert i undervisningen. I denne timen skulle elevene regne oppgaver. De
benyttet ikke læreboka, bare oppgaveark som læreren hadde laget. Når elevene
hadde regnet ett ark og læreren hadde sett på utregningene, hentet de seg et
nytt. Vanskegraden økte fra ark til ark. Oppgavearkene var de samme for alle
elevene. De to minoritetsspråklige elevene kom ikke særlig langt i antall ark.
Den tredje timen var en fortsettelse av den andre. Elevene fortsatte å regne på
ark som læreren hadde laget. Læreren gikk rundt og hjalp elevene. Ifølge
læreren var det typisk i faser hvor de repeterte, ikke å bruke lærebok. Når de
gjennomgikk noe nytt, brukte de boka.

Klasse F
Klasse F er en førsteklasse i tekniske byggfag. Det er 15 elever i klassen, og
alle er gutter. Det er tre elever fra språklige minoriteter i klassen. I denne
klassen ble det ikke gjennomført noen observasjoner i naturfag. 

I den første norsktimen som ble observert, var ingen av de tre minoritets-
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språklige elevene til stede. I denne timen var emnet fortelling, og læreren
brukte læreboka i gjennomgåelsen (Med egne ord). Læreren brukte mye til å
forklare hvordan en fortelling skulle være. Særlig formelle sider ved sjangeren
var i fokus. Forklaringa gikk over fire sider i læreboka. Mange av elevene
fulgte ikke særlig godt med på denne gjennomgåelsen. På slutten av timen fikk
elevene ti minutter til å skrive sin egen fortelling. I den andre norsktimen var
ei gruppe med elever fra språklige minoriteter samlet. Gruppa besto av åtte
gutter og to jenter. De hadde en annen lærer enn den forrige gruppa. Timen
begynte med at elevene satt i grupper og pratet om det de hadde lest i aviser i
det siste. Etter en stund gikk flere av elevene over til gruppeoppgaver eller
individuelle oppgaver. Her kunne de bruke pc. Læreren snakket med mindre
grupper elever, gjerne de som hadde problemer med å komme i gang.
Undervisningen vekslet mellom muntlige og skriftlige aktiviteter. I denne
timen var all undervisning tilrettelagt for elever fra språklige minoriteter.

I matematikk brukte alle elevene i denne klassen den samme læreboka, nemlig
Tall i arbeid, grunnkurs, byggfag. Det ble gjort observasjoner i to matematikk-
timer som kom etter hverandre. Ingen av de minoritetsspråklige elevene kom
til disse to timene heller. I den første timen ga læreren en innføring i statistikk
og lesing av diagram. Han hadde tegnet sektor- og søylediagram på tavla. I
gjennomgåelsen var læreren opptatt av å få til en dialog med klassen. Han var
også opptatt av å lære elevene å være kritisk til framstilling i diagram. Etter
gjennomgåelsen skulle elevene gjøre oppgaver. Noen av elevene arbeidet, men
mange gjorde lite. 

Klasse G
Denne klassen er en førsteklasse på allmennfaglig studieretning. Heller ikke i
denne klassen er det gjort observasjoner i naturfag. Det er to elever fra
språklige minoriteter i klassen, en gutt med punjabi som morsmål og ei jente
med bosnisk som morsmål.
I den observerte norsktimen skulle læreren innføre temaet språkbruksanalyse.
Det ble ikke brukt lærebok i timen. I stedet delte læreren ut to tekster. Den
første teksten var en noe polemisk artikkel fra Folkevett nr. 6 (1983). Den
andre var en reklame for Deichmanns venner som oppfordret til å stoppe
raseringen av Deichmann. Med hjelp av disse tekstene forklarte læreren
viktige begrep i språkbruksanalyse. Elevene lyttet, svarte på spørsmål og
noterte og var svært aktive. Læreren pleide å bruke metoden: felles innføring,
gruppearbeid og diskusjon og så oppsummering med lærer. Læreren snakket
forholdsvis lite, mens elevene arbeidet mye av tiden svært aktivt. De to
minoritetsspråklige elevene gjorde det samme som de andre elevene, og de
hadde også samme lærebok. I denne timen arbeidet de også med de samme
artiklene.

I matematikk arbeidet denne klassen med algebra. Læreboka som ble brukt,
var Paralleller. Alle elevene hadde samme lærebok. Denne boka har lagt inn
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differensiering ved at den tilbyr rød og blå løype. Elevene brukte for det meste
den letteste løypa, men læreren kunne også hente inn oppgaver fra den
vanskeligste løypa. Andre ganger pleide læreren å lage oppgaver på sparket på
oppfordring fra elevene. Dette ble gjort i de observerte timene også. Det var
viktig for elevene å løse de oppgavene læreren laget, og dette medførte en
sterk interaktivitet mellom lærer og elever. En elev ble raskt ferdig med
oppgaven, og læreren ba eleven ta den på tavla. Det ville ikke eleven, og
læreren regnet den selv. Etterpå ba elevene læreren ta en oppgave til, og
læreren regnet nok en oppgave for elevene på tavla. I gjennomgangen hadde
læreren en dialog med elevene. De formulerte regelen sammen. Etterpå løste
elevene flere oppgaver, og når de ikke forsto, viste læreren på tavla hvordan
løsningen skulle være. Det ble derfor ganske mye tavleundervisning i de
observerte timene. De to elevene fra språklige minoriteter samarbeidet med
andre elever i denne matetikktimen, jenta sammen med to jenter med norsk
som morsmål og gutten sammen med en annen gutt, også han med norsk som
morsmål. De brukte de samme læremidlene og hadde de samme aktivitetene
som de andre elevene i klassen.

Klasse H
Dette er en førsteklasse i formgivingsfag på videregående skole. Klassen har
13 elever, to gutter og 11 jenter. Det er tre elever fra språklige minoriteter i
klassen, og morsmålene deres er albansk, afghansk og urdu.

I norsk hadde klassen en kvinnelig lærer på 50 år. Hun hadde et halvt års
videreutdanning i norsk i tillegg til grunnutdanning.. Klassen hadde før den
observerte timen arbeidet med klasseavis. I de to timene som ble observert,
arbeidet klassen med reklame, og de gjorde også klasseavisen ferdig. Klassen
brukte Klar melding. Norsk for yrkesfag som lærebok. Det ble ikke brukt
fotokopier av noe slag i de observerte timene, men elevene brukte ulike
oppslagsverk. Åtte av elevene brukte pc i arbeidet, og de var blant annet inne
på det nettstedet som var utviklet til læreboka. I undervisningen satt lærer mye
bak kateteret, og mye av det som foregikk, var lærerstyrt. Temaet som ble tatt
opp, ble relatert til tidligere læring gjennom samtalen i klasserommet. Elevene
leste dessuten for seg selv fra læreboka. Målet med dette var at elevene skulle
tilegne seg kunnskap om emnet. De samarbeidet også med hverandre, og da
var de opptatt med å løse oppgaver, og de diskuterte teksten sammen med de
andre elevene. Som sagt var læreboka og internett sentrale læremidler i disse
timene, og det ble brukt omtrent like lang tid på hvert av dem. Elevene valgte
selv hvilket av de to læremidlene de ville arbeide med. De minoritetsspråklige
elevene brukte akkurat de samme læremidlene som resten av klassen, og det
ble ikke delt ut noe spesielt tilrettelagt materiale til dem. Også aktivitetene i
klasserommet var akkurat de samme for disse elevene som det var for elevene
med norsk som morsmål.
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I naturfag hadde klassen en mannlig lærer på 59 år. Han var cand. mag. med
realfag i fagkretsen. Klassen brukte læreboka Kosmos. Grunnbok med
tilhørende arbeidshefte. Det ble ikke brukt noen andre læremidler i de to
observerte timene. Undervisningen i de to timene var svært lærerstyrt, og
læreren forklarte ord og begreper i lærebokteksten og brukte tavla i
forklaringene sine. Elevene og læreren samtalte også om temaet, og læreren
viste tilbake til det de hadde lært tidligere om samme emne. I tillegg stilte
læreren kontrollspørsmål til teksten for å sjekke om elevene hadde forstått det
viktigste. Elevene brukte aller mest tid på å løse oppgaver i arbeidsheftet i de
to observerte timene. Alle elevene, også de minoritetsspråklige elevene, brukte
samme læremidler, og ingen hadde spesielt tilrettelagt materiale. Arbeids-
måtene var også de samme for alle elevene i klassen. 

I matematikk har klassen den samme mannlige læreren som de hadde i
naturfag. Klassen hadde en fast lærebok i matematikk, nemlig Tall i arbeid.
Matematikk 1M formgivingsfag. I de to timene som ble observert, var
læreboka det læremidlet som ble brukt mest. Det ble ikke delt ut fotokopier av
noe slag. Emnet for matematikktimene var omvendt proporsjonalitet, og dette
ble tatt opp ved hjelp av læreboka. Læreren forklarte dessuten ord og begreper,
og elever og lærer samtalte om bilder og overskrifter. Læreren stilte også
kontrollspørsmål til teksten. Mesteparten av timene gikk imidlertid til regning
av oppgaver individuelt og sammen med andre. De tre elevene fra språklige
minoriteter benyttet den samme læreboka som de andre i klassen og hadde
ingen andre særskilt tilrettelagte læremidler. De arbeidet dessuten på samme
måte som de andre elevene. Når de arbeidet i grupper, arbeidet de en del
sammen med hverandre    

Sammendrag av observasjonene i videregående skole
Selv om observasjonene er noe mer mangelfulle i videregående skole
sammenliknet med grunnskolen, ser man noen tendenser i materialet. Også i
disse klassene er det vanlig at elevene fra språklige minoriteter har de samme
lærebøkene og andre læremidler som elever med norsk som morsmål. Vi har
ikke noen eksempler på at de minoritetsspråklige elevene har brukt spesielt
tilrettelagte læremidler når de er sammen med de andre elevene i klassen. De
eneste gangene det skjer, er når elevene tas ut av undervisningen for å ha norsk
som andrespråk. Da kan andre læremidler brukes, og opplegget for
undervisningen er spesielt tilpasset disse elevene. De minoritetsspråklige
elevene har også de samme aktivitetene som de andre elevene i timene. Vi har
ikke funnet noen eksempler på spesielt tilrettelagte aktiviteter for disse
elevene når de er inne i klassen de tilhører. Det som nok er ganske tydelig i
mange tilfeller, er at læreren viser de minoritetsspråklige elevene større opp-
merksomhet når han eller hun går rundt og veileder og hjelper elevene når de
løser oppgaver.

Elevene fra språklige minoriteter var svært forskjellige i videregående skole.
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Noen var aktive som den bosniske jenta i matematikkundervisningen på
allmennfaglig studieretning. Andre gjorde lite ut av timene og virker ganske
passive. I noen tilfeller møtte elevene aldri opp til timen, og det skapte vanske-
ligheter for gjennomføringen av observasjonene.

Sammenfatning
Tendensene i materialet både fra 6. klassene i grunnskolen og 1. klassene i
videregående skole er de samme og temmelig klare. Når elevene fra språklige
minoriteter er i klassen, har de samme læremidler og samme aktiviteter som
elever med norsk som morsmål. Ikke i noen klasse vi observerte, hadde disse
elevene egne tilrettelagte læremidler og egne aktiviteter bare for
minoritetsspråklige. Det var bare i de tilfellene hvor elever ble tatt ut for å ha
norsk som andrespråk, at de fikk tilpassede læremidler og hadde aktiviteter
som var spesielt tilrettelagt for dem. Det ble brukt lærebøker i alle fag, og det
var ingen klasse og ikke noe fag som ikke hadde lærebøker. Men det var også
vanlig at lærerne kopierte opp andre tekster. Det kunne være artikler,
oppgaver, hjelpeark osv. Særlig var dette tydelig i matematikk. Lærerne så på
dette materialet som et supplement til det som sto i boka. Alt dette
ekstramaterialet fikk selvsagt også de minoritetsspråklige elevene, og lærerne
laget ikke en annen type material til dem med for eksempel flere språklige
forklaringer.

Man kan godt se på dette resultatet fra observasjonene som en styrke. De
minoritetsspråklige elevene er med i det faglige fellesskapet i klassen og har
muligheter til å lære det samme som elevene med norsk som morsmål. Hvis
dette er vanlig praksis i skolene, setter det imidlertid visse krav til lærebøkene.
Da må språk, bilder og design i lærebøkene være slik at det også er forståelig
for barn og unge som har andre kulturelle erfaringer og mindre erfaringer med
det norske språket. Mindre kan være underforstått. Vanskelige ord og særskilte
kulturelle uttrykk må antakelig forklares i større grad, og lærebokforfatterne
kan ikke satse på en bakenforliggende felles kunnskap som hjelper en i
forståelsen. Dette vil antakelig komme mange elever med norsk som morsmål
også til gode. Det er klart at ikke alle disse elevene har like stor bagasje med
seg i møtet med skolen. Mye av det de møter i læreboka, kan bryte med
erfaringene og bakgrunnen deres. Møtet med skolen er ikke en forlengelse av
hjemmekulturen og språket de er vant til, men kanskje det motsatte, nemlig et
brudd. Også for disse elevene er det viktig at ikke for mye er underforstått.

Det er også en utfordring for lærerne å se de minoritetsspråklige elevene i
klasserommet. Vi har mange observasjoner som viser at det kan være
vanskelig for elever fra språklige minoriteter å bli hørt og sett i
undervisningen. Vi har sett at de har vært lite aktive i klassesamtaler og ikke
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alltid fått til å arbeide aktivt i grupper eller individuelt. Det er sannsynlig at
dette kan komme av vansker med språket, manglende begreper og manglende
forståelse av ord og uttrykk i det emnet klassen arbeider med. Mange av de
lærerne vi møtte i observasjonene våre, hadde et ekstrablikk for de
minoritetsspråklige elevene og var ofte borte hos dem og forklarte og veiledet.
Dette er nok viktig for at arbeidet skal bli meningsfullt også for disse elevene.

Helt til slutt er det viktig å understreke at gruppen med elever fra språklige
minoriteter er svært heterogen. En del trenger ingen ekstra oppmerksomhet –
verken faglig eller kulturelt, verken i læremidlene eller i klasserommet. For
andre er det helt nødvendig hvis de skal trenge gjennom tekstene i skolen, og
selv være i stand til produsere dem.  

Kapittel 5: Intervju med lærere i grunnskolen og i
videregående skole

Innledning
I det følgende skal vi beskrive og tolke intervju med lærere og elever i fagene
norsk, naturfag og matematikk. Intervjuene er semistrukturerte og ble foretatt
umiddelbart etter observasjoner av undervisning og arbeid med læremidler. 

Vi skal først gjøre greie for lærerintervjuene, lærernes bruk og vurdering av
læremidler og deres ønsker for framtidige læremidler. Deretter tar vi for oss
elevintervjuene etter samme mønster. Til slutt oppsummerer vi hvilke ønsker
lærere og elever har når det gjelder nye læremidler. 
Vi har foretatt 17 intervju med lærere i norsk, naturfag og matematikk i
grunnskole (8 lærere) og videregående skole (9 lærere). For grunnskolens
vedkommende underviser de fleste lærere i mange fag, men de som er
intervjuet her, underviser også i norsk, naturfag og matematikk. Av de ni
lærerne i videregående skole underviser 2 på allmennfag og 7 på yrkesfag. 

Som utgangspunkt for intervjuene bruke vi et spørreskjema der hensikten var
å få fram informasjon om lærernes kjønn, utdanning og praksis. Videre stilte
vi spørsmål om hva slags læremidler de brukte, og vi samtalte om svake og
sterke sider ved de aktuelle læremidlene og ønsker for nye læremidler. Vi
spurte også hva lærerne gjorde for å tilrettelegge for minoritetsspråklige elever
og hvilke problemer det kunne være for minoritetsspråklige elever knyttet til
læremidlene. Til slutt bad vi lærerne gi råd om utvikling av nye læremidler
relatert til minoritetsspråklige.
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Presentasjon av grunnskolelærerne
Følgende oversikter gir informasjon om de lærerne vi intervjuet i grunnskolen
og videregående skole, hva de tenker om eksisterende læremidler og hvordan
de arbeider for å legge til rette læremidler for minoritetsspråklige. Vi skal først
se på lærerne i grunnskolen. 

Ut fra oversikten ser vi at de fleste lærerne er velkvalifiserte og at de har mer
utdanning enn de strengt tatt behøver for å undervise på trinnet. Videre har de
ofte lang undervisningspraksis. Dette kan være grunnen til at ledelsen ved
skolene valgte akkurat disse lærerne. Oversikten viser også at de er
oppmerksomme på at det kreves tilrettelegging av læremidler for
minoritetsspråklige. Men observasjonene viser at de minoritetsspråklige
elevene ikke fikk tilrettelagte læremidler i de aktuelle timene. Lærerne sier at
de observerte timene var typiske for klassen og faget. Men det kan likevel
hende at lærerne av og til gir de minoritetsspråklige andre oppgaver enn resten
av klassen, eller i alle fall gjør noe for å legge forholdene til rette for de
minoritetsspråklige, slik de selv sier i intervjuene. Uansett er det slik at de
minoritetsspråklige elevene får egne oppgaver når de er ute av klassen for å få
ekstra undervisning. 
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Tabell 1 A: Oversikt over intervjuede lærere i grunnskolen

Kjønn Praksis
totalt

Praksis
ved
skolen

Utdanning Fag Syn på lære-middel Ekstra for
m-språklige?

Kvinne 3,5 (U)
3, 5 (B)

1,5 Allmennlærer,
1.avd. spes.ped,
IKT for lærere

Ikke
gym,
mus.,
K&H

ord,
begrep,
struktur

Nei

Kvinne 14 10 Allmennlærer Alle  ord,
begrep
kultur

Ja, av og til

Mann 5 Allmennlærer,
1. avd. spes.ped.

No2 Lite variasjon.
(kjedelig)

Ja, av og til

Kvinne 26 9 Allmennlærer,
15 stp fkf*

Norsk
Matte

Mer konkret,
repetisjon,
 og
kultur

Ja, av og til

Kvinne 6 3 Lektor
H-fag i biologi

Matte
norsk

For lite repetisjon i
matte, for lite IT

Ja, av og til

Kvinne 6 6 Allmennlærer,
drama, musikk

Alle For lite struktur, for
lite konkret

Ja, av og til

Kvinne 14 10 Allmennlærer Alle For omfangsrikt.
For abstrakt

Ja, av og til

Mann 7 1,5 Allmennlærer Alle For mye tekst
For få oppgaver
For lite fordypning

Ja, av og til

* Flerkulturell forståelse



Syn på læremidler i forhold til språklige minoriteter
Det er for mye tekst i lærebøkene, mener de fleste lærerne. Språket er ofte
vanskelig og for lite konkret, og mange elever henger ikke med.
Illustrasjonene er dessuten til liten hjelp for å forstå teksten. Dette gjelder ikke
bare de minoritetsspråklige, men elever generelt, mener mange av lærerne vi
har intervjuet. Derfor må de bruke mer tavleundervisning enn de egentlig vil
fordi så mye i lærebøkene må forklares.

På noen skoler finnes det morsmålslærere som går gjennom stoffet med
elevene og setter opp stikkord for dem slik at de får hjelp til å forstå tekstene
i læremidlene. Men læremidlene i seg selv er ikke tilrettelagt for minoritets-
språklige. Noen lærere leter fram egne oppgaver og kopiark til de minoritets-
språklige, men problemet er likevel at læremidlene ikke er tilstrekkelig
tilrettelagt. En lærer bruker egne bøker i matematikk (Formel-bøker), men
disse er heller ikke laget spesielt for minoritetsspråklige.

Det synes ikke å være noen vesentlig forskjell mellom fagene norsk, naturfag
og matematikk, da alle lærerne ser på ord, begreper og abstraksjonsgrad som
et problem med læremidler. En av lærerne ser for lite variasjon som et generelt
problem, mens en annen nevner at det blir for lite repetisjon i matematikk.
Norskfaget utmerker seg ved at det brukes stoff fra flere ulike kilder, og at det
brukes kopiark med ulik vanskegrad. Norskfaget utmerker seg også ved at det
er mange svevende oppgaver i bøkene; oppgaver som ikke er så lett å forstå
meningen med. 

Naturfag er et særegent fag ved at det gjøres mye forsøk og arbeides mye
praktisk. Når en arbeider slik, vil ikke faget nødvendigvis bli noe problem for
minoritetsspråklige. Begreper må forklares uansett, og når boka har mange
bilder og sammendrag, hjelper det til at forståelsen kan bli bedre, mener en av
lærerne. Det er likevel et problem at språket i bøkene er for voksent og for
abstrakt, sier de fleste lærerne. 
Det er ikke alle problemene som rapporteres som kan knyttes direkte til
minoritetsspråklige. Mangel på repetisjon, for mye tekst og for lite fordypning
i matematikk synes å være et problem som gjelder svært mange elever, også
de majoritetsspråklige. Det samme kan sies om høy abstraksjonsgrad og
fagenes spesifikke ordforråd. Det som er spesifikt for de minoritetsspråklige
er trolig problemer med beherskelse av mer dagligdagse ord og begreper som
er kjente for den som har norsk som morsmål.

Ønsker i forhold til utvikling av nye læremidler
relatert til minoritetsspråklige
For norskfaget ønsker lærerne ekstrakomponenter for Norsk 1 og Norsk 2, og
gjerne to utgaver av samme kapittel i læreboka. Tekstene bør handle om
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temaer elevene kan kjenne igjen. Videre bør det legges arbeid i å lage
instruksjoner som viser hvordan oppgaver kan løses, for eksempel oppgaver
der elevene blir bedt om å skrive dikt. Bøkene bør være oversiktlige og
strukturerte, mindre omfattende enn nå og ha flere konkrete oppgaver, som
oppgaver med ordklasser, tegnsetting og liknende. Videre ønskes det mer
billedmateriell til å arbeide med. 

I naturfagbøkene ønsker lærerne flere ordforklaringer og bedre utporsjonering
av vanskelige ord i teksten. God struktur, sammendrag og mange og
gjennomtenkte illustrasjoner er også ønskelig. Videre ønskes det enkle forsøk
som ikke krever for mye utstyr fordi de fleste skoler mangler dette. 

For matematikkfagets vedkommende er det et unisont ønske om flere
oppgaver og større mulighet til å repetere og fordype seg, slik at matematikk-
kunnskapene kan automatiseres. Det ønskes også mindre tekst i bøkene, og
flere illustrasjoner som kan demonstrere poenget med regnestykkene. Dersom
det skal være tekst med i oppgavene, bør oppgavene knyttes til realistiske
emner og til situasjoner i elevenes hverdag. 

Et generelt ønske er at læremidlene må være lette å bruke og ha klare
instruksjoner om hvordan oppgaver skal løses. Dette vil frigjøre læreren til å
bruke tid på elever som virkelig trenger det, som for eksempel elever som ikke
kan lese. Det er viktig med materiell som elevene kan arbeide med i grupper
eller i alle fall inne i klassen og som gjør det mulig for barna å lære av
hverandre.

En av lærerne nevner spesielt at det er behov for læremidler der det å være
forskjellig framstilles som en ressurs. Et eksempel på dette er Regnbuen 4,
side 30, der somaliske barn og deres kultur beskrives. Slike framstillinger kan
gi lærerne innsikt i elevenes bakgrunn og kultur og gjøre hjem-skole-
samarbeidet lettere.

En av lærerne ønsker seg bærbar pc til alle elever og internetttilkopling i
klasserommet. Flere ønsker seg interaktive cd-romplater på norsk etter møn-
ster av Eurtalk og oppgaver på nettet der elevene kan finne ord til bilder. Andre
ønsker at alle lærebøker har med en CD-rom med bilder og annet som kan
printes ut og vises på transparent. Det visuelle er viktig og er til stor hjelp i
arbeidet med å tilegne seg et større ordforråd. Ellers er det et generelt problem
at skolene mangler bredbåndstilknytning og tidsmessig datautstyr. Det kan
også være grunnen til at ønskene som har med IKT å gjøre er heller beskjedne.
Men selv om lærerne ikke har så konkrete ønsker for IKT-baserte læremidler,
er det likevel slik at de fleste lærere ønsker seg mer programvare og bedre IKT-
utstyr for elevene.
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Tabell 1 B: Oversikt over intervjuede lærere i videregående skole

Kjønn Praksis
totalt

Ved
skolen

Utdanning Fag Syn på læremiddel Ekstra for
m.språklige?

Mann 12 8 Nordisk h.fag
Engelsk
Idrett

Norsk
Krøv
(y)

Mange faguttrykk Nei

Kvinne 20 15 Kunstfag +
cand.mag:
Norsk
Psykologi
engelsk

Norsk
Engelsk
(y)

For mye prat og
redskapsfag

Nei

Mann 12 1 Allmenn-lærer
med
mediekunn-
skap og
spes.ped.

Norsk
Engelsk
(y)

For lite muntlighet,
bilder  og musikk

Ja

Mann 30 27 Historie h.fag
nordisk
psykologi

Historie
Norsk
Psykol.

For detaljert. Vokabular
tas for gitt

Nei

Mann 36 4 Mat.
Naturfag
(y)

Illustrasjonene kunne
vært utnyttet bedre.
Forklaringer mangler.

Nei

Mann 36 25 Fysikk h.fag
Kjemi
biologi

Naturfag
Kjemi
Biologi
(a)

Omfattende fagplan
Omfattende lærebøker
Lite gjennomtenkt
rekkefølge

Nei

Kvinne 6 6 Mat.did.h.f.
Allmennl.
naturfag

Mat.
(y)

For akademisk og for
lite yrkesrettet
For mye tekst

Nei, men lager
egne oppgaver
til alle elever

Mann 36 4 Cand.mag Mat
Nat.fag
(y)

For rask progresjon, for
få oppgaver

Nei, men lager
egne oppgaver
til alle elever.

Mann 0 2 mnd BI Mat.
krøv

Fint med differensierte
oppgaver, men nivået
er for høyt.

Nei

Presentasjon av lærerne i videregående skole

Også her ser vi at utdanningsnivået er høyt. De fleste lærerne har utdanning på
cand.mag.-eller hovedfagsnivå. Videre har de for det meste lang under-
visningserfaring. Det brukes som regel bare ett læreverk, og det er de samme
for majoritetsspråklige og minoritetsspråklige elever. Lærerne ser svakhetene
ved disse, men prøver ifølge intervjuene å kompensere for dem ved muntlig
undervisning. Bare én lærer lager egne læremidler til de minoritetsspråklige
elevene, mens to av lærerne lager egne oppgaver til alle elevene. 

Synet på læremidler i forhold til språklige minoriteter
Ord og uttrykk er for vanskelige i lærebøker. Dette er et generelt trekk som
gjelder alle tre fagene og både allmennfag og yrkesfag. Norsklæreren på
allmennfag mener at fremmedord og annet vokabular tas for gitt og at dette er



et problem for alle elever, ikke bare de minoritetsspråklige. Det er ikke sikkert
at ungdommer har færre ord i dag enn før, men de har kanskje andre ord,
mener han, og diskuterer det faktum at språk endrer seg, men at lærebøkene
kanskje ikke er den sjangren der endringene kommer først. Han bruker ingen
ekstra hjelpemidler for sine minoritetsspråklige elever. Det skyldes at de er
gode i norsk. Akkurat disse elevene hadde også vært lenge i Norge, eller de er
født her. 

Naturfaglæreren på samme skole har de samme elevene og er enig i at de
forstår like nye som norskspråklige elever. Dessuten vet han at de sier fra om
de trenger hjelp. Men i 3.klasse har han en elev som er svært høflig og ikke vil
klage. Da prøver han å gi ekstra hjelp selv om eleven ikke har bedt om det.
Han peker her på et fenomen som kan være interessant å belyse ytterligere,
nemlig om det er forskjell på hvordan en ser på det det å be om å og ta imot
hjelp i ulike kulturer. Læreren er iallfall oppmerksom på problemet. 

For norskfagets del kommer det fram interessante motsetninger mellom en
kvinnelig litteraturinteressert lærer (formgivningsfag) og en mannlig
medieorientert morsmålslærer som bare har minoritetsspråklige i klassen.
Førstnevnte liker ikke lærebøkene i norsk fordi de er for lite litterært orienterte
og dermed gjør faget til et redskapsfag. Den medieorienterte morsmålslæreren
ønsker tekster som engasjerer politisk og som gir mulighet for diskusjon og
mer muntlighet. Han har kurdere fra Irak i klassen. Mange av disse har et stort
formidlingsbehov. Læreren fortalte at de på Internett hadde funnet fram bilder
av fanger som er blitt torturert i krigen i Irak, og at de ville vise disse bildene
til læreren. ”De ville at jeg skulle si at det var fælt, og det gjorde jeg.” Det er
da også denne læreren som brukte mest tid av alle til å finne fram til egnede
læremidler for minoritetsspråklige. 

Det synes å være et problem for flere fag at læremidlene er for lite yrkesrettet.
En lærer kritiserer læreboka i norsk fordi den er pratete. Den vil gjerne ta opp
aktuelle temaer, men om den skal bruke gode tekster til dette, tekster med en
viss litteraritet og tyngde, blir de for vanskelige, ikke bare for minoritets-
språklige, men også for majoritetsspråklige elever. En norsklærer som
underviser på allmennfag, vurderte elevenes ordforråd som annerledes nå enn
før og mente at det var viktig å bruke gode tekster i opplæringen. Derfor tok
han inn egne tekster og gode tekster fra aviser, tekster som gir utfordringer og
god trening i å lytte og lese og som kan innlemme elevene i en språkkultur.
Denne læreren utmerker seg for øvrig ved at han er selvstendig i forhold til
læreboka. Boka brukes ikke fra perm til perm, men er et hjelpemiddel som
ikke skal styre undervisningen. 

Naturfaglæreren på allmennfag mener at det er minst to problemer knyttet til
naturfag. Det ene er den omfattende fagplanen, som har med litt om alt. Det
fører til at lærebøkene får samme svakheten. Det andre er at forfatteren er god
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på noe, men ikke på alt. Det blir ofte dårlige tekster der forfatteren ikke kan
stoffet. Han mener at de beste bøkene blir laget av folk som kan faget sitt og
som i tillegg er interessert i skole. Naturfag er et sammensatt fag, og man er
avhengig av en god lærebok fordi lærerne ikke har hovedfag i alt som inngår
i faget. I likhet med naturfaglæreren på yrkesfag mener han at øvelser og
forsøk er viktig i faget og at illustrasjoner kan forklare mye. Dette er ikke alltid
like godt utnyttet i bøkene. Tekstene kan dessuten være ha bedre forklaringer
og bruke flere dagligdagse uttrykk. 

Også matematikkfaget trenger gode språklige forklaringer for både
minoritetsspråklige og norskspråklige. Matematikklæreren på allmennfag
formulerer det slik: ”Jeg har lagt merke til at elevene vil ha mer forklaring i
bøkene. Problemet er bare at da blir det mer tekst. Så mister de tråden, slik det
ofte skjer med eksamensoppgavene. Jeg legger merke til at oppgavene skal
aktualisere og ha med navn på personer. Dette tærer på kondisjonen til både
dyslektikere og andre. Det matematiske problemet drukner i teksten.” I likhet
med lærere på yrkesfag ønsker han flere drilloppgaver for å kunne
automatisere regneoperasjoner. Etter hans mening kan det å kunne matematikk
sammenlignes med å kjøre bil. En må øve så mye at ferdigheten blir
automatisert, og til dette trenger en ikke alltid så mange tekstoppgaver. 

Et annet problem med læremidlene i matematikk er at de er for lite yrkesrettet.
Dette nevnes særlig av den læreren som har hovedfag i matematikkdidaktikk
og underviser på hotell-og næringsmiddelfag. Hun lager egne oppgaver med
lite tekst for dette formålet, også til de norskspråklige elevene. Hun tror
elevene ville ha vært mer motiverte for faget matematikk om den var knyttet
nærmere sammen med det faget de velger å utdanne seg i. 

Manglende yrkesretting kan henge sammen med graden av abstraksjon. En
matematikklærer på teknisk byggfag mener at matematikkbøkene på den
studieretningen er vanskeligere nå enn matematikkbøkene hans var da han
gikk på økonomisk gymnas for 12 år siden. Dette er et problem for både
minoritetsspråklige og majoritetsspråklige. De minoritetsspråklige elevene i
denne klassen møtte forøvrig ikke opp i de timene det var observasjon og
intervju. Læreren forteller at den ene av dem sjelden møter opp, men at den
eleven han vet mest om, ikke alltid forstår det som står i boka. Han er ikke
sikker på hva som er problemet, om det er ordforråd eller bakgrunnskunnskap,
men tror det kan være begge deler. Han har sagt til de minoritetsspråklige at
de skal prioritere kapittel 1-4 i boka, og at de skal skrive av tavla og prøve å
forstå det. 

Ønsker i forhold til utvikling av nye læremidler generelt
Yrkesfaglærerne i norsk vil som nevnt at læremidlene skal være mer
differensierte, både i forhold til yrkesretting og i forhold til den enkelte elev.
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De som går på yrkesfaglige linjer, er svært ulike. Teksteksemplene bør derfor
ha ulik vanskegrad, og forfatterne bør tenke på språket som benyttes. Det bør
være forklaringer og ordlister med vanskelige begreper for svake elever. Dette
vil også komme minoritetselevene til gode slik at de i større grad kan bruke de
samme læremidlene som resten av klassen. Tekstene kan også representere et
enda videre spekter når det gjelder emner, og være hentet fra enda flere
områder i samfunnet. Dette vil også komme minoritetselevene til gode.
Norsklæreren i allmennfag har irritert seg lite over lærebøker, men nevner at
boka ikke må dekke for mye stoff, for han vil gjerne ha noe å fare med selv.

I naturfag ønskes det først og fremst språklig og visuelt gode forklaringer som
også holder faglige mål. Læremidlene må ha mange enkle oppgaver som
samtidig er interessante, gjerne forsøk der elevene kan lære av hverandre.
Naturfaglæreren på allmennfag nevner at naturfag er det faget som har
forandret seg minst opp gjennom årene, og han lurer på om faget kan være
modent for en revisjon. 

I matematikk ønskes det først og fremst mange enkle oppgaver slik at elevene
får øvd inn håndverket. Elevene trenger flere oppgaver av typen de alt har fått
til. På den måten kan matematikk bli rutine, og tilby redskaper en kan
beherske like greit som en bruker kniv og gaffel. Kunnskapene må
automatiseres for at eleven skal kunne komme videre. For yrkesfaglige
studieretninger ønskes det mer yrkesretting og flere praktiske oppgaver. Det er
lettere å forstå matematikk hvis ordene som brukes, er innenfor et fagfelt som
elevene hører om i andre fag også. Dette gjelder for øvrig både
minoritetselever og elever med norsk som morsmål, er det en lærer som
mener. Selv om matematikk er vanskelig for mange elever, mener denne
læreren at elever fra språklige minoriteter og elever med norsk som morsmål
stiller mer likt i matematikkfaget enn i andre og mer språkbaserte fag. 

Av nye komponenter i faget ønsker flere lærere oppskrifter på bruk av PC for å
tegne grafer og geometriske figurer. Bøkene må inneholde noen oppskrifter for
dette, på samme måte som de i dag gir oppskrifter for bruk av lommeregner. 

Ønsker om utvikling av læremidler i forhold til
språklige minoriteter
Som før nevnt er det ikke alltid lett å skille ut problem med og ønsker for
læremidler som er spesifikt minoritetsspråklige. Mange av de ønskene som er
nevnt ovenfor, gjelder da også både norskspråklige og minoritetsspråklige. I
tillegg er det noen trekk som skiller seg ut, og som gjelder minoritetsspråklige
spesielt. Mange minoritetsspråklige i videregående skole vegrer seg for å
skrive. Samtidig er de opptatt av å bruke språket for å kunne ta førerkort og
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tilegne seg praktiske ferdigheter i samfunnet, som det å kunne gjøre rede for
seg på et offentlig kontor. Dette gjelder særlig de minoritetsspråklige elevene
på yrkesfaglig studieretning. I en av klassene vi besøkte, var den beste eleven
dyktigere i skriftlig enn i muntlig, og læreren etterlyser derfor bøker som
fremmer både skriftlig og muntlig aktivitet. De kan gjerne være mer visuelle
og ha flotte bilder, fordi elevene er opptatt av det visuelle. Men skolen
representerer en sterk ordkultur som foreløpig ikke gir særlig rom for det
visuelle som hjelp i læringsprosessen. Det synes som om nye multimodale
medier som pc kan være til hjelp for minoritetsspråklige elever, i og med at det
muntlige kan kombineres med det skriftlige og bilder kan kombineres med
tekst.

En av våre lærere sier at boka alltid fungerer, men ikke alltid slik forfatteren
har ment. Han er opptatt av at tekster må engasjere fordi hans minoritetselever
er mye mer politisk engasjerte enn norskspråklige elever. Derfor lar han som
regel elevene velge litteratur selv og sier at dette er de mest vellykkede
oppleggene han har. Dersom han skal bruke lærebok, ønsker han seg oppgaver
som er mest mulig muntlige, og der det skriftlige kan komme inn som en del
av arbeidet, i samarbeid med det muntlige. Den læreren som hadde flest
minoritetsspråklige elever i klassen, etterlyser også CD-rom med sang og
musikk i lærebøkene. Han forteller at elevene synger mye, også mens de gjør
oppgaver i arbeidsbøker eller på pc. 

I naturfag ønsker den læreren som har lengst erfaring (36 år), en
gjennomtenking av hele faget både med hensyn til norskspråklige og
minoritetsspråklige. Da må en finne ut hva som er fagets egenart og relevante
innhold for ungdommer av i dag. Det er viktig med enkle, fokuserte forsøk
med relasjon til hverdagslivet, der det språklige og visuelle er gjennomtenkt.
Videre bør fagord og spesielle uttrykk forklares for elevene og ikke tas for
gitt. 

Matematikk er det faget der det er mest konkrete ønsker i forhold til nye
læremidler. Gjennomgående ønskes det mindre tekst og mer øvingsoppgaver
der en driller inn ferdighetene. Dette gjelder alle elever, men fordi det
språklige kan være et problem for minoritetselevene, er det særlig viktig for
dem at matematikkoppgaver ikke krever for stor språklig kompetanse. Likevel
må boka være generøs med eksempler, men disse må tenkes grundig gjennom
med hensyn til det språklige. Videre ønskes det mer utstyrte bøker, for
eksempel bøker med flapboard der det er lett å finne fasiten. En lærer på
teknisk byggfag opplever stadig at elever har læreboka, men mangler det
andre utstyret som trengs i matematikk. Han lanserer derfor ideen om
mattepakken, som kan inneholde bok, kalkulator, gradsskive og linjal. I tillegg
kan det være tredimensjonale briller med i pakken, slik at bøkene kan leses
tredimensjonalt. Han hevder at det ligger noen didaktiske utfordringer i å
konkretisere og visualisere i dette faget. 
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Oppsummering av lærerintervjuer 
Ser en på lærerintervjuene under ett, er det et klart mønster i at det er lite
tilrettelegging av lærermidler for minoritetsspråklige både i grunnskolen og i
videregående skole. Men det er mer tilrettelegging i grunnskolen enn i
videregående skole. Videre er det mer tilrettelegging på noen yrkesfaglige
studieretninger enn på andre. 

Vi har ikke noe grunnlag for å forklare denne forskjellen i videregående skole,
men det kan se ut til at de lærerne som har klasser med mange minoritets-
elever, ser tydeligere læringsbehovene til disse elevene. Der de minoritets-
språklige er i mindretall i forhold til norskspråklige elever, blir problemene
mindre synlige. Men det betyr ikke at lærerne på allmennfaglige studie-
retninger ikke ser problemene og reflekterer over dem. 

Når det gjelder valg av læremidler, peker flere lærer på at lærebøkenes språk
ikke spesielt ivaretar de minoritetsspråklige elevene. Det er videre det
interessant å merke seg at både norskspråklige grunnskolelærere og
minoritetsspråklige morsmålslærere tyr til eldre lærebøker for å finne noe som
er enkelt og oversiktlig for elever og lærere. 

Det er ett trekk som er felles for grunnskole og videregående skole, og det er
at det er stor variasjon i klassene og at det er vanskelig å finne et læremiddel
som passer for alle. Den læreren som er mest fornøyd med læremidler, er den
som lar elevene velge litteratur selv. Boka fungerer alltid, sier han, men ikke
alltid slik forfatteren har tenkt. 
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Kapittel 6: Intervju med elever

Av intervjuer med minoritetsspråklige elever har vi 13 fra grunnskolen og 11
fra videregående skole. Elevene ble spurt om alder, morsmål og antall år i
Norge. I tillegg spurte vi om deres syn på det aktuelle faget og den observerte
timen, før vi snakket generelt om læreboka og lot eleven lese en ukjent tekst
derfra. Eleven skulle lese teksten en gang, vurdere vanskegraden og streke
under vanskelige ord. Til slutt samtalte vi om tekstens innhold for å kartlegge
elevens forståelse av teksten.

Av grunnskoleintervjuene er 5 om tekster fra norskfaget, 5 om tekster fra
naturfag og tre om tekster fra matematikkfaget. Av de 11 intervjuene fra
videregående skole er 4 fra allmennfag og 7 fra yrkesfag. Det er 6 intervju om
norskfaget, 2 om naturfag og 3 om matematikk. I tillegg kommer et
gruppeintervju med norskspråklige elever om matematikkbøker.

Presentasjon av elevene
I tabell 2 a gis en oversikt over grunnskolelevene. De er i alderen 11-13 år og
fordeler seg slik når det gjelder morsmål: somalisk (6), albansk (3), kurdisk
(1), persisk (1), vietnamesisk (1) og twi (ghanesisk) (1). Fem av dem er født i
Norge eller i et nordisk land, mens 5 har vært i Norge 5 år eller mindre. 

En elev er usikker på hva som er morsmålet, da han er født i Norge, men har
en mor fra Chile som han snakker spansk med, og en far fra Kosovo som han
snakker albansk med. Han har en storesøster på 20 som han bare snakker
spansk med og en lillesøster på 6 som han bare snakker norsk med. Selv mener
han at han kan bedre spansk enn albansk og best norsk. En annen elev regner
albansk som morsmålet sitt, men synes likevel han kan bedre norsk. Han
forteller at han er sint på norsk, men glad på albansk. Slike grensetilfeller
forteller at morsmål ikke er noen enkel kategori. 

Det er ellers interessant at disse elevene opplyser at norsk er det språket de
behersker best av sine mulige morsmål. Men ser vi nærmere på tabellen, ser vi
at akkurat disse to elevene har problemer med å forstå både enkeltord og tekst-
sammenheng. De karakteriserer tekstene som ”litt vanskelig”, og samtalene
etter tekstlesingen viser at elevene ikke har forstått særlig mye av tekstene.

De aller fleste elevene veksler mellom å snakke norsk eller morsmål alt etter
hvem de er sammen med. Sammen med venner snakker de enten norsk eller
morsmålet sitt, og sammen med foreldre bruker de morsmålet. Det vil si at de
har tilgang til flere språk, noe som kan gi uttelling faglig. Men det er viktig å
skille mellom norsk som hverdagsspråk, som brukes i samtale med venner, og
norsk som fagspråk, som er det språket en ofte finner i læremidlene. Vi skal se
nærmere på elevenes syn på fag og læremidler.
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Grunnskoleelevenes syn på fag og læremidler
I noen elevers øyne står norskfaget fram som et variert fag med mange
aktiviteter, men faget oppfattes også som et fag der det skrives og leses mye.
Elevene har øvebok, lesebok og skrivebok, og det synes ikke å være særleg
mye muntlig undervisning i norsk. 

Matematikk og naturfag vurderes positivt blant elevene. Andre populære fag
er musikk og gymnastikk. Det kan se ut til at ”gjørefag” er de mest populære,
mens lese-og skrivefag er mindre populære. Det kan ha sammenheng med at
mange av elevene er flinkere i muntlig enn i skriftlig. I lys av dette er det
interessant at en elev nevner at samfunnsfag er det faget han liker best, for da
får han lære ”mer om større land”. 

Minoritetselevene i grunnskolen er i det hele tatt svært positive til fag og
skole. På spørsmål om de likte seg i den aktuelle timen, svarte de fleste ja. De
sa også at de observerte timene var typiske for det aktuelle faget. I
intervjusituasjonen var de motiverte og ivrige etter å gjøre det bra. En
somalisk jente spurte: ”Var det mye jeg ikke forstod?” og en elev har ikke lyst
til at intervjuet skal ta slutt, men vil fortelle mer om familien sin og reiser han
har gjort. 

Det elevene ikke liker, er når læreren snakker lenge. Men de er samtidig
avhengige av at læreren skal forklare det de ikke forstår, kanskje særlig i
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Tabell 2 a: Oversikt over intervju med minoritetsspråklig elever i grunnskolen. Tabellen viser morsmål,
alder, år i Norge, om det er ord (ord) eller tekstsammenheng (sammenheng) de ikke forstår, og hvordan de
bedømmer tekstens vanskegrad på en skala fra lett til vanskelig.

Kjønn Morsmål Alder År
i N

Fag Ord Sammenheng Vanske-
Grad

Gutt albansk 11 ? norsk mange Forstår ikke Litt
vanskelig

Jente somalisk 11 11 norsk noen Forstår Middels
Jente somalisk 13 1,5 norsk en del Usikkert Ganske lett
Jente somalisk 13 6 norsk en del Usikkert Passe
Jente somalisk 11 5 norsk en del Usikkert Litt vanskelig
Gutt norsk/spansk

/albansk
11 11 naturfag mange  Forstår ikke Litt vanskelig

Jente twi (Ghana) 11 11 naturfag få Forstår Ganske lett
Jente kurdisk 13 7 naturfag få Forstår Lett
Gutt somalisk 13 3 naturfag svært

mange
Forstår ikke Litt vanskelig

Jente albansk 11 11 mat. ingen Forstår godt Lett
Gutt vietnamesisk 12 12 mat. noen

fagord
Forstår godt Middels

Gutt persisk 12 2 mat. litt feil-
lesing

Forstår godt.
Bruker tid.

Lett

Gutt somalisk 12 6 matte ingen Forstår norsk,
ikke matte

Litt lett



matematikk og naturfag. Og om vi ser nærmere på tabellen, ser vi at 6 av
elevene ikke forstår det de leser fra de læremidlene klassen bruker. Det betyr
at læremidlene ikke avlaster læreren, men gir læreren mye ekstra arbeid, da det
som står i bøkene, må forklares av læreren. Dette ble også påpekt av en av de
intervjuede lærerne i grunnskolen. 

Men når elevene blir spurt om sitt syn på lærebøkene, sier de at bøkene er
greie. Dette gjelder både norsk, naturfag og matematikk. En albansk elev sier
at naturfagboka er vanskeligere enn norskboka, ellers er det liten forskjell på
fagene i dette spørsmålet. Når elevene sier at bøkene er greie, trenger det ikke
bety at de forstår tekstene i bøkene. Det kan like gjerne bety at elevene forstår
hvordan de skal arbeide med boka. Det er nemlig et klart fellestrekk i måten
det arbeides på i de tre fagene vi har undersøkt. Elevene leser teksten og gjør
oppgaver. Oppgavetypene er naturligvis ulike i de tre fagene, men selve
mønsteret for arbeid er det samme. Når eleven vet hvordan boka skal brukes,
vet han eller hun noe viktig, selv om intervjuene viser at noen ord og tekster
er vanskelige å få mening i. 

Grunnskoleelevenes forståelse av enkelttekster 
Samme tabell viser også om elevene hadde problemer med å forstå det de leste
i læreboka. Nesten alle har problemer med å forstå enkeltord eller uttrykk, og
mange har også problemer med å forstå sammenhengen i teksten. For
norskfagets vedkommende er det bare ett av fem intervjuer der det kan med
sikkerhet slås fast at eleven forstår tekstsammenhengen. Dette er en jente som
liker norskfaget og som har vært i Norge nesten like lenge som hun har levd. 

Dersom det er mange problemer med forståelse på ordplanet, blir det
naturligvis også vanskelig å oppfatte sammenhengen i teksten. Det synes å
være et trekk som er felles for alle tre fagene. Men det som synes å være
spesielt for norskfaget er at det er et fag med mye tekst. Særlig læreboka På
sporet kjennetegnes av at det er mye som skal sies før elevene får gå i gang
med oppgavene. Dette er et læreverk med gjennomgangsfigurer som opptrer i
en detektivhistorie der en tidsbryter gjør det mulig å bevege seg i ulike
historiske epoker. Men slike finurligheter kan skape forståelsesproblemer når
eleven ikke vet hva en tidsbryter er. Her er for øvrig en liste over de ordene
den somaliske jenta som hadde vært lengst i Norge, markerte som vanskelige:
radmager, smørblid, stammet, pant, buklete og tidsbryter. Noen av disse
ordene er metaforer, men ikke alle. Og det viser seg at når eleven skal forklare
kort hva teksten handler om, greier hun det på tross av at forståelsen av
enkeltord mangler. Det sier noe om elevens motivasjon, men forteller også at
tekstforståelse er er noe mer enn bare forståelse av enkeltord. 

Men det er også slik at enkeltord kan forårsake problem for forståelsen, særlig
gjelder dette om ordet er viktig for å få med seg poenget med teksten, enten i
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overskrifter som Klassen går på lufta eller der brødteksten inneholder arkaiske
eller flertydige ord som velling, skrøne, vandre eller skipskost.
De to som forstår mest av naturfagtekstene, er begge jenter. Den ene er
ghanesisk og født i Norge, mens den andre er kurder fra Irak og har vært i
Norge i 7 år. Den ene teksten handler om farger på klær, og den andre om frø
og planter. Begge tekstene har et enkelt og hverdagslig språk og er så å si uten
faguttrykk. Den kurdiske eleven forstår mye norsk, som kime, frø, frøskall og
nistepakke. Kime forstås med hjelp av en illustrasjon nederst på sida. Hun har
streket under to ord i teksten: inneholder og plantefoster. Det er vanskelig å si
om det er tekstenes emne og hverdagslige språkbruk som gjør at de blir
forstått. Det kan også hende at de elevene som har lest disse tekstene, er mer
kompetente lesere. Det er i alle fall slik at mer informasjonstette
naturfagtekster med flere fagord, som for eksempel sammendrag, ikke ble
forstått av de minoritetselevene som leste dem. 

Matematikktekstene som ble lest, handlet om brøk, sirkler og statistikk. Den
albanske jenta som er født i Norge, vet godt hva brøk er. Hun har vært aktiv i
timen og vist at hun forstod ved å rekke opp handa og svare på spørsmål. Og
hun har selv stilt spørsmål til læreren om hvordan det er å regne med brøk når
telleren er større enn nevneren. Hun er en svært flink elev som liker skolen og
er aktiv og oppmerksom i timene, og som blir raskt ferdig med oppgavene.
Under intervjuet fortalte hun at faren hennes hadde høy utdanning. 

En vietnamesisk gutt som har levd hele livet sitt i Norge, har heller ingen
problemer med matematikk. Han leser en ukjent tekst om sirkler og streker
under ord som linjestykke, sentrum og radius. Han mente slike ord burde ha
vært bedre forklart, men forstod likevel ut fra tegninger hva det dreide seg om. 

En gutt fra Somalia som har vært 6 år i Norge, snakker godt norsk og sier at
han liker matematikk. Når han skal løse oppgaver, ser det ikke ut til at han har
problemer med språket. Han arbeider med læreverket Pluss, som har etter
forholdene mye tekst. Hvert kapittel innledes med en liten fortelling om store
navn i matematikkens verden, og det er særnorske element i oppgavene, som
for eksempel vaffelhjerter. Det ser likevel ut til at han forstår det språklige,
men at han har problemer med fenomenet matematikk og det å løse oppgaver
i faget. 

Ser en grunnskoleelevene under ett, blir en først og fremst slått av den store
forskjellen elevene i mellom. Noen elever forstår så å si alt, mens andre forstår
nesten ingen ting. Noen trekk ved tekstene, som arkaiske ord eller metaforer
kan være årsak til forståelsesvansker, men det er samtidig slik at de elevene
som er gode til å forstå, ikke lar seg stoppe av vanskelige, gammeldagse eller
ukjente ord. De gjør som den vietnamesiske gutten eller den ghanesiske jenta,
de leser videre og bruker alle mulige midler, som for eksempel illustrasjoner,
som hjelp til å finne ut hva teksten handler om. Dette kan være en pekepinn
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om at en må tenke mer multimodalt i framtidig planlegging av læremidler. Det
er ikke bare snakk om å bruke illustrasjoner for å belyse tekst, men også til å
forklare ord og viktige begreper, slik at teksten som helhet blir til hjelp for
leseren der og da i leseprosessen. I tillegg er det viktig å huske på at de fleste
elevene er flinkere i muntlig norsk enn i skriftlig, og at både muntlige tekster
på CD og skriftlige ordlister i lærebøkene kan være til hjelp i leseprosessen. 

Presentasjon av elevene i videregående skole

I tabell 2 B gis en oversikt over elevene i videregående skole. De er i alderen
16-22 år og fordeler seg slik når det gjelder morsmål: arabisk, albansk, deri,
bosnisk, punjabi/norsk og norsk/urdu. Den bosniske jenta, gutten med punjabi
og norsk og jenta fra Afghanistan med deri som morsmål er alle tre intervjuet
i to fag. Bare tre har vært i Norge mindre enn 10 år. Dette skyldes at noen av
de minoritetsspråklige elevene på yrkesfaglig studieretning ikke var til stede
da observasjonene ble foretatt. Samtaler med læreren viste også at de ikke
hadde møtt opp siste måneden og trolig var i ferd med å slutte på skolen. Disse
elevene fikk vi altså ikke intervjuet.

Også elevene i videregående skole antyder at de har mer enn ett morsmål.
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Tabell 2 b: Oversikt over intervju med minoritetsspråklige elever i videregående skole Tabellen viser
morsmål, alder, år i Norge, om det er ord (ord) eller tekstsammenheng (sammenheng) de ikke forstår, og
hvordan de bedømmer tekstens vanskegrad på en skala fra lett til vanskelig. I tillegg vises om elevene går
på allmennfag (a) eller yrkesfag (y).

Kjønn Morsmål Alder År
 i N

Fag Ord Sammen-
heng

Vanske-
grad

Gutt arabisk 18 4 Norsk (y) mange Forstår ikke Vanskelig

Jente deri
(afghansk)

16 15 Norsk (y) ingen Forstår
godt

Lett

Gutt kurdisk 17 4 Norsk (y) Ganske
mange

Forstår
delvis

Middels lett

Mann arabisk 22 4 Norsk (y) Svært få Forstår
godt

Ganske lett

Jente bosnisk 16 11 Norsk (a) To
fremmedord

Forstår
godt

Ganske lett

Gutt punjabi
norsk

17 17 Norsk (a) Ingen Forstår
godt

Lett

Gutt albansk 16 10 Nat. (y) Mange fagord Forstår en
del

Ganske lett

Jente deri
(afghansk)

16 15 Nat. (y) Ingen Forstår det
meste

Middels

Jente norsk
urdu

16 16 Mat  (y) Ingen Forstår det
meste

Middels

Gutt punjabi
norsk

17 17 Mat. (a) Ingen Forstår alt Ganske lett

Jente bosnisk 16 11 Mat.
(a)

Ingen Forstår det
meste

Litt
vanskelig



Jenta med deri som morsmål er 16 år, og har vært i Norge i 15 av dem. Hun
regnes som klassens flinkeste elev, snakker engelsk hos fosterforeldre, deri
hos mor og persisk hos far. Med vennene snakker hun norsk. Den bosniske
jenta på 16 har vært i Norge i 11 år og snakker bosnisk hjemme, og bosnisk,
norsk og engelsk ute. Særlig snakker hun engelsk med leieboeren. Med venner
snakker hun utelukkende norsk.

Ei jente på 16 med urdu og norsk som morsmål og som har bodd i Norge hele
livet, snakker helst norsk hjemme, men snakker også urdu med far. Med ven-
ner snakker hun utelukkende norsk. Gutten på 17 som oppgir punjabi og norsk
som morsmål, er født i Norge og snakker punjabi hjemme og med fettere, men
han snakker også ofte norsk hjemme med familie og fettere og snakker mest
norsk med venner. Disse elevene er med andre ord svært kompetente lingvis-
tisk sett og har trolig også oppøvd en evne til å vurdere hva slags språk det
passer seg å bruke i ulike situasjoner. Det er disse elevene sammen med den
arabiske unge mannen på 22 år som klarest viser at de forstår tekstene de leser.
Den arabiske mannen har for øvrig studert arabisk litteratur i halvannet år ved
universitetet i Beirut før han kom til Norge, der han fikk plass på yrkesfaglig
linje. Han har bare bodd fire år i Norge, men har god forståelse av språket. 

Elevenes syn på fag og læremidler i videregående
skole
For å gjøre greie for elevenes syn på fag og læremidler, er det nødvendig å
minne om at to av elevene er fra allmennfaglig studieretning, mens resten er
fra yrkesfaglige linjer. Også yrkesfaglige linjer er forskjellige. Jenta fra
Afghanistan som er klassens flinkeste elev, går på formgivingsfag.
Litteraturstudenten fra Libanon har planer om å gå videre på rørleggerlinje,
mens en 18 år gammel gutt fra Syria og en 16 år gammel gutt fra Afghanistan
er elever ved hotell-og næringsmiddelfag.

Når det gjelder elevenes syn på norskfaget, starter vi med den 18 år gamle
gutten fra Syria som er elev på hotell-og næringsmiddelfag. Han er glad i
norskfaget, kanskje mest fordi det er litteratur der. Men det er mye han ikke
forstår. Han forteller at han var flink i arabisk da han gikk på skole i Syria. I
arabisktimene måtte han kunne mange tekster utenat, og det var ikke lov til å
bruke huskelapp. ”Nå kan jeg ingenting fordi jeg ikke forstår”, sier han.
Norsktimene handler vanligvis om lesing og skriving, om litt svar på spørsmål
og diskusjon. Det er ellers ikke alltid at han er til stede i norsktimen, da han
og en annen elev har en egen lærer der opplegget alltid er det samme.

Også jenta med deri som morsmål er glad i norskfaget, særlig den muntlige
delen, men skriftlig kan være vanskelig. I hennes klasse er det slik at læreren
gir en modell eller viser et mønster for hvordan norskoppgavene kan løses, for
eksempel når elevene skal lære om en ny sjanger. Så må elevene skrive tekster
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som ligner. Noen ganger får elevene skrive fritekster, for eksempel egne dikt.
Læreren er flink til å variere arbeidsmåtene, sier hun, og legger til at det er fint
at elevene får jobbe sammen. Men hun er ikke særlig fornøyd med læreboka
Klar melding. Den er for enkel og forutsigelig og bringer ikke så mye nytt.
Selv gikk hun i den klassen som var Norges beste 10. klasse og har egentlig
lært alt fra før. 
Den kurdiske eleven på yrkesfag mener at norskfaget er greit nok. Han har en
lærer som legger vekt på norsk muntlig, og eleven er glad for at læreren tenker
slik. Selv lærer han mye av venner og mener selv at han har fått et ganske stort
ordforråd. ”Jeg lærer mer av venner enn jeg lærer på skolen,” sier han, men
legger til at det fungerer fint med lærerens opplegg der de leser aviser,
diskuterer og skriver på pc etterpå. Han forteller at han er sammen med
nordmenn hver dag på stedet der han bor. Han forteller også at norske
ungdommer ikke har det så bra. De er etter hans mening bare opptatt av å
drikke og finne seg ei dame. Selv er han opptatt av politikk og vil ha
skikkelige tekster i lærebøkene. ”Politikk er en del av livet,” sier han. ”Jeg vil
ha skikkelige tekster. Jeg liker å lese om sannhet.” Han legger til at han
kommer fra Mesopotamia, som er det eldste landet i verden, og at han gjerne
vil lese om hvordan folk har det der. Men han finner ikke verken politiske
tekster eller tekster om Mesopotamia i lærebøkene. Derfor er han glad for at
læreren lar dem lese avistekster. 

De to elevene på allmennfag er de som er minst kritiske til norskfaget. De liker
måten å arbeide på. De har en lærer som lar elevene være aktive. Som regel er
det slik at de først må lese en tekst og snakke om den i grupper. Deretter
oppsummerer læreren. Slik lærer elevene både av hverandre og av læreren. De
sier begge at læreboka de bruker (Tema) er oversiktlig på den måten at det er
lett å finne svar på alle kontrollspørsmål. De samme ordene som er i
spørsmålet, finnes i svaret. På den måten blir ordene signaler og lette å finne
fram til. Men problemet er at boka ikke er særlig interessant. ”Men jeg er ikke
sikker på om den skal være det heller,” sier den ene av dem. Hun mener at
boka er faktaorientert og helt ulik bøker i religion, der man leser for å finne ut
av ting. Dette er et interessant utsagn sett i lys av norskfagets tidligere nevnte
identitetsproblem: skal faget være et ferdighetsfag eller et kulturfag? Og er det
mulig å forene disse to perspektivene i et framtidig norskfag?

Som før nevnt er det bare to intervjuer om naturfag, begge fra yrkesfaglige
studieretninger. Det ene er med klassens beste elev, jenta med deri som
morsmål. Hun synes naturfag er ok. Noen emner er repetisjon fra ungdoms-
skolen, mens andre er mer problematiske. I hennes klasse er de mye på labben
der læreren forklarer på tavla og ellers går omkring og veileder. Læreboka
(Kosmos 2) er grei nok. Her pleier hun å lese og løse oppgaver. Den andre
eleven, som går på hotell-og næringslinja, er ikke begeistra for naturfag. Han
mener at teorien er vanskelig, men eksperimentene er morsomme. Læreren er
flink til å lage stikkord over hva de må kunne, men når han skriver på tavla og
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forklarer, blir det vanskelig å få med seg forklaringene. Læreboka (Naturfag.
Yrkesfag) er grei, men kjedelig, synes han. Boka er godt organisert, det er lett
å finne fram og språket er enkelt. Men det er de typiske naturfagordene som
er vanskelige, mener han. Vi skal senere se hva slags ord det kan dreie seg om. 

Også om matematikkfaget er det delte meninger blant elevene. Jenta på form-
givningsfag som snakker både norsk og urdu og som ikke helt vet hva som er
eget morsmål, er glad i matematikkfaget. Det er mye aktivitet i timene, elevene
regner og hjelper hverandre mens læreren går rundt og veileder. Boka er grei
og hun har som regel ingen problemer med den. Dette er muligens en av de
lærebøkene som er mest yrkesrettet av bøkene på yrkesfag. Men elevene på
allmennfag har flere kritiske bemerkninger til både fag og lærebok. Begge liker
faget, den ene litt mer enn den andre. Han som har minst problemer med faget,
liker det også best. Han liker å tenke og bruke hjernen. Han mener at timen
som ble observert var typisk, men at læreren var mer aktiv enn vanlig. Han
synes læreboka (Paralleller) er god, men at det er for få forklaringer i den. Han
pleier som regel å lese eksemplene før han gjør oppgavene, og dersom det blir
vanskelig, leser han eksemplene en gang til. Etter hans mening trengs det flere
forklaringer i læreboka, men det kan godt være mindre tekst inne i selve opp-
gavene. Vi trenger ikke vite hva folk heter for å løse oppgavene, mener han.
Det som burde være med, er det du trenger for å løse oppgavene, ikke mer.

Jenta på allmennfag sier at hun ikke liker matte til vanlig, men at det er moro
når hun skjønner det. Hun mener at timen som ble observert, var en typisk
time. Hun er fornøyd med å få hjelp når hun trenger det, enten av medelever
eller av læreren. Selv lærer hun mer av læreren enn av boka, og hun mener at
boka burde ha forklart slik som læreren gjør det. Paralleller er en felles bok i
to bind for MY og MX, med rød og blå løype for lettere og vanskeligere
oppgaver. Elevene må kjøpe begge bindene i stedet for å konsentrere seg om
en bok. Hun mener at boka heller kunne hatt flere oppgaver for hennes nivå,
for slik det er nå, har boka for få oppgaver, og læreren må lage mange
oppgaver slik at elevene får øvd seg. Hun mener ellers at matematikkbøkene
på ungdomsskolen hadde bedre forklaringer enn de hun har på videregående.
”Vi er ikke blitt så mye eldre, ” sier hun. ” Og vi er ikke dummere nå enn vi
var på ungdomsskolen. Når vi ikke forstår bøkene, kan det være bøkenes feil.
Vi må selvfølgelig lære noe nytt, men bøkene kunne ha forklart det på en
enklere måte.”

Matematikkbøkenes mangel på struktur, gode eksempler og forklaringer blir
også kommentert av tolv norskspråklige elever på yrkesfaglig linje, teknisk
byggfag, alle gutter. De kommenterer boka Tall i arbeid. Matematikk IM for
byggfagene. Det er denne boka som ble sett på som svært avansert av læreren.
Elevene framhever manglende forklaringer og peker på eksempler som funger-
er best for dem som forstår dem fra før. Det er mange oppsett av tall i boka,
men få forklaringer på hvorfor oppsettet er som det er. Elevene ønsker lettere
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oppgaver, flere eksempler og flere forklaringer. Bare én elev er fornøyd med
boka, og det er klassens flinkeste i matematikk. Han mener at boka bør gjøre
klart hva som må kunnes, før en går i gang med den. Det er så mye læreren er
nødt til å forklare. ”Det er akkurat som om du kan kjøre bil, men så skal en sitte
der og lære deg det du allerede kan. Det blir høl i hue.” Her møter vi igjen kjøre
bil-metaforen som ble brukt av matematikklæreren på allmennfag. Denne
eleven ønsker større kjøreutfordringer, mens mange av de andre elevene i
samme klasse først og fremst har ønske om å få automatisert kjøreevnen. 

Forståelse av enkelttekster blant elever i videregående
skole 
Som før nevnt er det de språkmektige elevene, de som behersker norsk like
godt som morsmålet, som forstår mest av de tekstene de ble bedt om å lese.
De har derfor ikke så mange bemerkninger til språklig klarhet i norsktekstene,
men har andre kommentarer. En tekst fra læreboka Tema som handler om
ungdom og ungdomsspråk, får kritikk fordi den bruker for mange ord til å si
lite. ”Jeg mener at teksten gjør feil når den skiller mellom ungdom og voksne,”
sier jenta som snakker bosnisk og norsk. Hun føler ikke at hun snakker
annerledes enn voksne og at teksten skaper motsetninger som ikke finnes. Hun
forstod alle ordene unntatt to fremmedord: pragmatisk og sjargong. Disse
burde ha vært forklart i boka, mener hun.

En kurdisk elev fra Tyrkia som går på yrkesfaglig studieretning, leser en tekst
om Jostein Gaarder og finner at disse ordene og uttrykkene er vanskelige:
filosofi, formidle, kommunisere og den greske filosofen Sokrates. Disse kunne
etter hans mening stått forklart i boka. Gjennom samtalen kommer det fram at
han ikke skjønner hva som menes med skjønnlitteratur og faglitteratur. Dette
er for øvrig den eleven som ønsker å lese skikkelige tekster om sannhet og
politikk. ”Og da må jeg lese noe annet enn Sofies verden,” sier han. 

Den samme teksten om Jostein Gaarder ble forøvrig også lest av
litteraturstudenten fra Libanon. Han mente at teksten var lett, men at disse
ordene og uttrykkene var vanskelige: gåte, fryktet, interaktivitet og et ømt
punkt. Her handler det både om generelt ordforråd (gåte, fryktet), fremmedord
(interaktivitet) og metaforiske uttrykk (et ømt punkt)

Den 18 år gamle gutten fra Syria som var skoleflink i hjemlandet og flink til
å lære utenat, er særlig glad i lyrikk. Han fikk derfor lese en tekst om lyrikk
fra læreboka Signatur. Kapittelet har overskriften ”Hva er lyrikk godt for”,
men verken overskrift eller illustrasjoner er til hjelp for å sette eleven på sporet
av hva teksten kan handle om. Dette er en kort tekst, og han streker under
svært mange ord som vanskelige. Det gjelder både generelt ordforråd som
lyrikere, sorg, nederlag, oppfordring, sjanger og metaforiske uttrykk som å
stå fram og kaste maskene. I intervjuet ser vi også på et ark norsklæreren har
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gitt ut med dikt og instruksjoner for oppgaver som skal være til hjelp i arbeidet
med dikt. Mye av tida i timen ble brukt til arbeid med dette arket. Her streker
han under mange ord. Men det er ingen av disse ordene som er en del av dikta.
De er derimot en del av instruksene læreren gir klassen. Når han ikke forstår
instruksene, er det heller ikke mulig å gjøre oppgavene på arket.

Den skoleflinke jenta med deri, persisk og engelsk forstår det meste i en
naturfagtekst om strøm, men peker på steder i teksten der det er svak
forbindelse mellom illustrasjoner og tekst. En gutt på 16 med albansk som
morsmål og ti år i Norge, er som før nevnt ikke særlig glad i naturfag. Han
mener det må ordforklaringer til. Han leser en tekst om sollyset fra Naturfag.
Yrkesfag og har fin flyt i lesinga, men leser sakte. Han stopper opp foran to
ord, kjernereaksjoner og reflekteres. Dette er en del av vokabularet i naturfag.
Etter hvert streker han under mange andre ord også som er typiske naturfagord
(hydrogengass, spekter, krapp, vannmolekyl). Så tar han fram en prøve han
nettopp har hatt i naturfag og viser hvilke ord han ikke forstår der. Disse
ordene ble forklart av læreren før prøven, men han har likevel ikke fått dem
med seg. Det er mulig at en ordliste i læreboka kunne vært til hjelp for
forståelse av den del ord, i alle fall typiske naturfagord. 

Også jenta med norsk og urdu ser svakheter i matematikkteksten hun arbeider
med. Det er noe med tekstsammenhengen som ikke fungerer helt, sier hun.
Gutten med punjabi og norsk på allmennfag forstår alt som står i både
norskteksten og matematikkteksten, men kommer med flere forslag til
hvordan teksten kan forbedres. Forklaringen på hva logaritmer er, kunne ha
vært kortere og klarere. Det samme gjelder teksten om enhetskostnader. 

Den som har flest kommentarer til matematikkteksten, er den før nevnte jenta
med bosnisk og norsk på allmennfag. Hun leser en tekst om enhetskostnader
og bruk av funksjoner fra Paralleller og påpeker for det første at overskriften
”Enhetskostnader” er abstrakt og uklar. Hun forstod funksjonen uten
forklaring, men reagerer på det språklige i teksten. Hun trodde at jenta det er
snakk om skulle stå slalåm, men så står det i teksten at jenta skal bruke penger
til skitrekk. Selv tenkte hun at skitrekk hadde med langrenn å gjøre og at det
var en gjeng med ungdommer som trakk hverandre bortover en slette.
Forbindelsen mellom skitrekk og slalåm burde ha vært forklart, mente hun, og
det burde heller ha stått at jenta skulle stå slalåm eller skulle i slalåmbakken.
Her forklarer hun selv godt hva som er problemet og hvordan det kan løses:
De som skriver lærebøker, kan ikke ta for gitt at alle elever, verken
norskspråklige eller minoritetsspråklige, vet hva et skitrekk er. Og dersom en
ønsker å bruke ordet, må en som eleven foreslår, forklare hva det betyr. 

Ser en elevene i videregående skole under ett, ser en det samme mønsteret som
med grunnskoleelevene. En del elever forstår alt, eller i alle fall mye, mens
andre forstår veldig lite. Mange av grunnskoleelevene har vært mange år i
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Norge og har dermed tilegnet seg en del språkkunnskaper. På den andre side
er det elever i materialet som har vært ti år i Norge og som forstår svært lite,
trolig mindre enn det lærerne tenker seg. På bakgrunn av intervju med lærere
og elever i grunnskolen og videregående skole er det lov å si at det ikke gjøres
særlig mye for å legge til rette for minoritetsspråklige i norsk skole. Dette er
foruroligende, og dersom det er en allmenn tendens, er det trolig også en av
årsakene til at en del minoritetsspråklige elever slutter i videregående skole.
Spørsmålet er så om også såkalt norskspråklige elever ville ha de samme
forståelsesproblemene som de minoritetsspråklige. Vi vil anta at fagord også
er vanskelige for norskspråklige, men at enkelte ord og uttrykk fra dagliglivet
vil være vanskeligere å forstå for minoritetsspråklige enn for norskspråklige.
De tilrådingene vi kommer med, vil trolig kunne bidra til at læremidlene blir
bedre for begge grupper elever.

Tilrådinger
Her ønsker vi å se grunnskole og videregående skole under ett og kommer
med følgende tilrådinger:

• Læremidlene må legge opp til mer muntlig opplæring, både gjennom
korte tekster som kan læres utenat og deretter snakkes om og skrives
om, og deretter leses høyt og diskuteres. 

• Læremidlene må legge opp til lytteøvelser, gjerne gjennom arbeid med
lyrikk og kortere tekster der en må lese mellom linjene og snakke seg
fram til en felles forståelse av tekster i mindre grupper. 

• Læremidlene må unngå svevende oppgaver og legge større vekt på å
forklare hvordan en oppgave skal utføres, gjerne gjennom
eksemplariske typesvar.

• Læremidlene må søke å utnytte det multimodale, slik at tekst,
illustrasjon og lyd kan fremme og forsterke læring. Tilleggsmateriell
som Cd-rom og nettsider kan utnyttes for samme formål.

• Lærebokforfatterne må ikke gå ut fra at alle elever er typisk norske, og
eksemplene må ikke bare velges fra norsk kultur, med skitrekk og
vaffelhjerter. En bør heller satse på å bruke eksempler fra mange
kulturer, og legge vekt på å forklare i brødtekst og ordlister det en ikke
kan forvente som kjent.

• Læremidlene må skrives og utformes av faggrupper med minoritets-
språklig bakgrunn og med kunnskap om hvilke språklige og kulturelle
erfaringer som er vanlig å ta for gitt i Norge. Elever med
minoritetsspråklig bakgrunn bør være med i slike faggrupper som
konsulenter. 

I arbeidet med å lage gode læremidler for minoritetsspråklige bør en ikke være
for opptatt av forskjellene mellom minoritetsspråklige og majoritetsspråklige,
da disse gruppene har mange felles interesser, som for eksempel

• flere lette oppgaver i matematikk for å automatisere ferdigheter
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• færre irrelevante opplysninger i matematikkoppgaver og flere relevante
eksempler til hjelp for å løse oppgaver

• mer illustrasjoner som kan støtte forståelsen i naturfagbøker 
• flere ordforklaringer til både fagord og hverdagslige ord i alle fag, også

i norskfaget
• flere viktige og engasjerende tekster i norskfaget og andre fag, for å

komme politisk engasjert ungdom i møte og slik gjøre lærebøkene
igjen til en viktig del av tekstkulturen. 

62



Kapittel 7: 
Intervjuer med minoritetsspråklige lærere

Som vi beskrev i kapittel 3, ”Metode og arbeidsmåter”, skilte én av grunn-
skolene seg ut ved at antallet minoritetsspråklige elever var svært høyt. Det
tilsa at det var ansatt en rekke lærere ved denne skolen som hadde
minoritetsspråklig bakgrunn. Vi ønsket å komme i kontakt med noen av disse
lærerne for å få deres vurdering av læremidler i bruk og undervisnings-
situasjonen mer generelt. Rektor ved skolen presenterte i møte med to av
prosjektets medarbeidere sin lærerstab. Han anbefalte intervjuer med seks av
de minoritetsspråklige lærerne ut fra en kombinasjon av kriterier. Spredning
på minoritetsspråk var ett kriterium, et annet var lengde på undervisnings-
erfaring og et siste var knyttet til beherskelse av norsk språk. De fleste lærerne
med minoritetsspråklig bakgrunn ved denne skolen var menn, og dette
avspeiles i gruppen av intervjuobjekter, der bare én er kvinne.

De største minoritetsspråkene i Norge er tyrkisk og urdu, og dette viste seg å
avspeiles også ved denne skolen. Elever med tyrkisk som morsmål var i
flertall, og skolen hadde noen år tidligere hatt egne tyrkiske klasser. Dette var
imidlertid forlatt som prinsipp da vi kom for å observere.

Lærerne vi ble anbefalt av rektor å kontakte for intervju, var alle villige til å
samtale med oss om læremidler, undervisning og egne erfaringer knyttet til
arbeidet i skolen. Av de seks var to av lærerne fra Tyrkia. Rektor hadde
understreket for oss at han så det som vesentlig å la to tyrkiske lærere
representere fordi den ene ble oppfattet som en sekulær tyrker, mens den andre
var praktiserende muslim. Rektor mente dette kunne ha en viss betydning i
vurdering av læremidler og oppfatning av undervisningssituasjonen. Av de
øvrige fire lærerne var det en fra Somalia, en fra Vietnam, en fra Kosovo og
en fra Pakistan. 

Vi bad lærerne ta med læremidler de benyttet og ønsket å kommentere til det
avtalte intervjuet. Ut over dette fikk de ingen instrukser. Opplysninger om vårt
pågående forskningsprosjekt var temmelig begrensede. Rektor informerte om
prosjektet i korte trekk, men hovedintensjonen om å kartlegge læremidler med
vekt på flerkulturelt perspektiv ble framhevet.

Flere av lærerne hadde problemer med å avtale tidspunkt for intervju fordi de
var tilsatt ved flere skoler. Dette førte til en omflakkende og anstrengende
arbeidsdag for dem da de måtte planlegge reisetid og -avstand mellom sine
ulike destinasjoner. I tillegg kom at verdifull tid til forberedelser og
samhandling med kolleger ofte gikk tapt. Imidlertid var alle seks svært
positive til å avsette tid for intervju, og samtlige kom vel forberedte da
intervjuene skulle foretas. I tillegg var de hjelpsomme med kopiering av
materiell de hadde med som eksempler på læremidler i bruk. 
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Denne lærergruppen er som ventelig svært kompleks med hensyn til
utdanning, undervisningspraksis, tilnærming, språkbeherskelse og holdninger
til undervisning. Likevel skulle det vise seg at vi fant en rekke fellestrekk ved
gruppen som sådan. Dette kommer vi nærmere tilbake til i det følgende. Noe
som var en udelt positiv erfaring for oss, var at samtlige var villige til å
fungere som kontaktpersoner for oss overfor foreldregruppene. Det er en
vanlig erfaring at foreldre og foresatte for minoritetsspråklige elever kan være
vanskelige å komme i kontakt med. Dette skyldes blant annet manglende
språkbeherskelse, men også kulturelle forskjeller og vekslende grad av
integrering i det norske samfunnet. 

Nå satte prosjektets temporale og økonomiske ramme begrensninger i å gå
videre i en slik intervjuprosess. Et eventuelt oppfølgingsprosjekt med vekt på
erfaring i foreldregruppen kan imidlertid trekke på kontakten vi har etablert
med denne lærergruppen.

Intervjuene

Generelt om intervjusituasjonene
Intervjuene ble foretatt i løpet av april/mai 2004 på et av skolens kontorer. Vi
var to intervjuere og hadde satt av en time til hver lærer. Vi gjorde notater i
løpet av intervjuene og skrev dem ut i fulltekst mens de ennå var ferske i
minnet. Som før nevnt var lærerne godt forberedte til intervjuene og hadde
mye på hjertet. Det var derfor en fordel å være to med hensyn til å oppfatte det
som ble sagt og eventuelt stille oppfølgingssspørsmål. De fleste lærerne
behersket norsk godt, og vi hadde ingen språkproblemer under intervjuene. 

I starten var vi engstelige for at lærerne skulle oppfatte intervjusituasjonen
som en slags kontroll av egne norskkunnskaper og egen undervisning. Men
dette var lærere som var vant til å arbeide i team sammen med andre i en åpen
læringskultur. De var også vant til å drøfte bruk av egne og andres læremidler.
For egen del opplevde vi intervjuene som berikende, inspirerende og
informative, ikke minst på grunn av lærernes faglige og sosiale engasjement. 

Intervjuene dreide seg om språklig tilgjengelighet både i norske læremidler og
i læremidler på morsmålet. Vi samtalte også om bruken av læremidler, om
lekser og foreldresamarbeid og fikk også morsmålslærernes vurdering av
betydningen av ferdigheter i morsmålet.

Presentasjon av de seks lærerne 
Nedenfor følger en skjematisk oversikt over lærerne som ble intervjuet.
Innledningsvis i intervjuet spurte vi om morsmål, kjønn, alder, undervisnings-
praksis i hjemlandet, utdannelse fra hjemlandet, utdannelse i Norge, fagpraksis
ved skolen og antall år i Norge. Her er svarene vi fikk: 
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Som oversikten viser, er det stor bredde både i utdanningsbakgrunn og
undervisningserfaring. Lærerne har alle høyere utdanning fra høyst ulike
områder: økonomi, landskapsarkitektur, engelsk, politi, jus og kjemi. Et
fellestrekk er at alle lærerne har utdanning fra hjemlandet og at de fleste
fortsetter å utdanne seg i Norge. På tross av dette blir de som lærere betraktet
(og lønnet?) som ufaglærte. Et annet fellestrekk er at lærerne har vært 10 år i
Norge eller mer. 

Noe som ikke framgår av oversikten ovenfor, er lærernes språkferdigheter.
Læreren fra Somalia opplyser at han i tillegg til ferdigheter i eget morsmål og
i norsk, også snakker engelsk og arabisk. Det er grunn til å tro at morsmåls-
lærere som gruppe innehar en betydelig språklig kompetanse som kommer til
nytte i arbeidet som lærer. 

Bruk og vurdering av læremidler - norske og på
morsmålet

Ekstra læremidler
Alle seks lærere brukte norske læremidler, men i svært vekslende grad. For de
av lærerne som assisterer klasselæreren i full klasse, er bøkene de samme som
for de norske elevene. Når lærerne derimot tok ut elever i grupper for
undervisning, ble ofte andre norske lærebøker og læremidler benyttet. Vi kan
omtale disse læremidlene som en type ekstraressurser fordi ofte er resultat av
lærernes engasjement og utstrakte ekstrainnsats utover det de er ansatt for å
utføre. Som et eksempel kan vi trekke fram at den somaliske læreren i stor
grad anvender kart for å kunne gi sine elever kunnskaper om Norge. Som en
utfylling og også en kontrastering bruker den samme læreren norske fagbøker,
og et eksempel her er boken Land i Afrika (1995). Denne brukes for 4.
klassetrinn. Læreren ønsker å gi somaliske barn født i Norge kunnskap om
eget hjemland. Han viser oss et interessant oppslag om Somalia og Kenya, der
Somalia er framstilt som et fattig land med flyktningleirer, mens nabolandet
Kenya, som har samme natur som Somalia, blir vist fram som turistland. Men
ser en bort fra stereotypifiseringen, mener han det er en fin bok.

Læreren fra Vietnam merker seg ut ved å benytte avlagte, norske lærebøker i
undervisningen av vietnamesiske elever (se avsnittet om norske lærebøker
nedenfor). I tillegg utvikler han egne tekster med temaer som har nær
tilknytning til elevenes liv. Han viste oss en tekst om en vanlig vietnamesisk
jente som eksempel. Denne teksten ble blant annet brukt for oversettelse til
norsk. 
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Den mannlige tyrkiske læreren nevner boken Eventyr fra 17 land som en bok
både norske og tyrkiske elever kan arbeide utbytterikt med. Boken har
dessuten arbeidshefte. Kvaliteten ved denne boken ligger i gode tekster,
fornuftige oppgaver i form av spørsmål. Den har dessuten bra progresjon og
egner seg både for grammatiske øvelser og opplæring i generell
tekstforståelse. Læreren lager egne skriveoppgaver til denne boken og mener
at eventyrene som sjanger skaper gjenkjennelse og er identitetsbyggende.

Små hefter, som for eksempel Elsa Agas Små nøtter, brukes for ord– og
begrepstrening. Flere lærere er opptatt av at elevene mangler begreper, og de
arbeider i forkant av timer og leksjoner for å forklare nøkkelbegreper i tekster
som skal leses.

Vanlige norske læremidler

Den somaliske læreren benyttet norske lærebøker og læremidler i en rekke
fag. I matematikkfaget brukte han boken Min matematikk av Viken (1975), og
grunnen til at han anvendte en så vidt gammel bok, lå i at oppsettet av
regnestykker der var det samme som han selv hadde lært i Somalia. Dette
systemet brukes fortsatt i arabiske land. Læreren poengterte at dette systemet
var mer pedagogisk enn det vanlig norske (se vedlegg fra boken, s. 13).
Læreren vurderer ellers norske læremidler som gode, kanskje særlig for
fagene matematikk, norsk, samfunnsfag og naturfag. Om engelskfaglige
lærebøker hevdet han at en mer utstrakt sammenlikning mellom engelsk og
norsk ville ha vært fruktbar.

Den albanske læreren fra Kosovo likte godt å bruke Regnbuen 4 i
naturfagstimene. Selv om dette læreverket har mange vanskelig ord og
begreper, understreker læreren at framstillingen er interessant. Han forklarer
de problematiske ordene på forhånd for elevene slik at de lettere kan tilegne
seg teksten. I heftet med tittelen Skattkista som hører til dette verket, finnes
etter hans syn mange gode oppgaver, oppgaver som krever at elevene må gå
tilbake i teksten, oppsøke kilder og repetere kunnskap, bruke tilleggsutstyr
som atlas eller gå ut i naturen.

Den mannlige tyrkiske læreren trekker fram én lærebok han anser for å være
tungt tilgjengelig. Det er KRL-boken Reiser i tid og tro. Denne boken fastslår
for eksempel at ”Islam har fem pilarer”. Ordet ’pilar’ eller det beslektede
’søyle’ er eksempler på arkaisk metaforisk bruk av språket, og dette er
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problematisk for mange av hans elever. For øvrig viser han til at
samfunnsbøker er krevende både for norske og tyrkiske elever. Han viser til en
bok med geografiske emner, der tyrkiske barn har problemer med begreper
som isbreer og fjorder. Tyrkia har ingen fjorder, og barna har også problemer
med å se for seg hva en isbre er.
Læreren underviser ofte i matematikk og peker på at matematiske begreper
med høy abstraksjonsgrad kan volde problemer. Som eksempel nevner han
begrepet ’målestokk’. Dette demonstrerer han for elevene ved å velge
forholdet 1 : 2, men han understreker at de lett glemmer dette. Begrepet
’målestokk’ er for abstrakt for unge elever selv om utgangspunktet er ganske
så konkret. 

Læreren fra Vietnam bruker som nevnt eldre bøker som norske lærere ikke
lenger anser som egnede. Som eksempel nevner han Da klokka klang, en
eldre lærebok av Else Aga og Calli Thaugland. Tekstene i denne boken bærer
preg av såkalt ”mus-i-mur-språk”, med en syntaks som ikke er korrekt eller
anvendelig (mor ser Per, far ler, mus i mur osv.). Likevel bruker læreren
disse tekstene med den begrunnelsen at de handler om vanlige ting som
elevene lett kan forstå. Han velger følgelig å overse at boken er skrevet på
et slags pidgin-norsk. Relasjonen mellom det vietnamesiske morsmålet og
norsk språk lar seg godt illustrere ved disse tekstene, er hans mening. Han
viser oss et eksempel (s. 50) som inneholder et enkelt bilde, enkle setninger
og enkel tekst rent generelt. Læreren bruker også andre eldre bøker som
Didriksens Les. Han bruker dem som treningsbøker og tar ofte utgangspunkt
i ord som staves og uttales likt på de to språkene. Et slikt ord er ’lam’, der
stavemåte og uttale er felles, men betydningene helt ulike på norsk og
vietnamesisk. Læreren tar følgelig tak i homonymer og bruker disse
pedagogisk på den måten at han peker på sammenfall i lydbilde og grafemer
samtidig som han får fram de to vidt forskjellige betydningene og
bruksmåtene. Denne læreren uttrykker at han savner tekster som ligger nært
opptil barnas liv, og av den grunn lager han ofte sine egne fortellinger som
elevene kan kjenne seg igjen i.

For den pakistanske læreren tok intervjuet på dette punktet en særegen
vending da vi begynte å samtale om matematikkfaget. Han hadde nettopp vært
beskjeftiget med nasjonale prøver i faget og ville vise oss problemer knyttet til
oppgavene der. Prøven for 4. klasse hadde bydd på en rekke utfordringer, ikke
bare for de minoritetsspråklige elevene. Siden denne prøven ikke kan sies å
fungere som et tradisjonelt læremiddel, velger vi å presentere våre
betraktninger omkring denne i form av en ekskurs. Læreren var svært opptatt
av betydningen slike prøver kunne ha på intervjutidspunktet, og han viste oss
at han hadde fått syn for problemer av språklig og begrepsmessig art som både
kunne skape hinder for minoritetsspråklige elever og elever med norsk som
morsmål. Nedenfor følger derfor den nevnte ekskursen, som viser vår analyse
av kartleggingsprøven i matematikk for 4. klasse.
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EKSKURS:

3 kan ikke bety 3. Om språk og begreper i
kartleggingsprøven i matematikk
Enkelte mener at matematikkforståelse er uavhengig av
språkforståelse. Vi kan være enige i at tall er en egen type tegn,
men samtidig er det slik at når tallene brukes i en kontekst, blir
forståelsen av tallene nært knyttet til forståelsen av språk og
begreper. I vår var samtlige fjerdeklassinger utsatt for en nasjonal
kartleggingsprøve i matematikk. Vi vil hevde at noen av
oppgavene i denne prøven var formulert slik at de brøt med
vanlige språk- og begrepsstrukturer. Det dreier seg om dårlig bruk
av eksempler, innforståtthet, uklare instruksjoner, forvirrende
begrepsbruk, høy abstraksjonsgrad og brudd på etablerte
begreps- og forståelsesstrukturer i faget. Vi skal i det følgende gi
noen eksempler på dette.

Irrelevant eksempelbruk
I en av oppgavene blir elevene bedt om å speilvende bokstaven F
på ulike måter. For å kunne løse denne oppgaven får elevene et
eksempel som skal være til hjelp. Når eksemplet er å speilvende
bokstaven H, er det ikke sikkert eleven kommer til å forstå hva
som ligger i begrepet speilvending. En H er en H uavhengig av om
den speiles eller ikke.

Slike oppgaver må bli forvirrende for elever som på forhånd
har problemer med matematikk. Forvirringen kan også blir
forsterket av at en bruker et fagord som ’speilingslinje’ uten å
forklare det i den innledende teksten. De fleste elever vet nok hva
et speil er, men kan få problemer med uttrykket ’speilingslinje’.

Innforståtthet
I én av oppgavene bes elevene om å lage en tegning som viser 8
. 4. Noen av elevene tegnet trolig regnestykket, altså tallene, som
svar på denne oppgaven. For å forstå det som det her spørres
etter, må man kjenne sjangeren, dvs. at eleven må forstå at en
skal tegne 8 ting 4 ganger eller omvendt. Her kunne et lite ord eller
tillegg ha løst det hele. Hadde man bedt elever tegne for
eksempel epler eller blomster, ville problemet ha vært løst.
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Sjangerforståelse er en forutsetning i matematikk som i andre
fag. Elevene er bare 9 år gamle. De har ennå ikke så mye erfaring
med sjangrene i matematikkfaget, og da spør vi om det er rimelig
å forutsette en slik type uuttalt og innforstått sjangerkunnskap. 

Uklar instruksjon og forvirrende begrepsbruk
Elevene får i oppgave å sette sammen togvogner til vognsett.
Togvognene i eksemplet er detaljert tegnet og forseggjorte.
Vognene er av ulik lengde, fra én til fire ruter. Etter å ha fått
eksempler på fire forskjellige typer vogner blir elevene introdusert
for begrepet ’vognsett’. I dette eksemplet er imidlertid ’vognene’
blitt til ’vognsett’. Illustrasjonen viser en toer-vogn og 2 ener-
vogner. I forklaringen presenteres begge som vognsett. Dette
betyr at begrepene ’vogn’ og ’vognsett’ brukes vilkårlig.
Forvirringen blir total når elevene får i oppgave å tegne hvor
mange vognsett som er fire ruter lange. Skal de tegne ruter eller
skal de tegne vogner? Selv var vi sterkt i tvil om hvordan
oppgaven skulle forstås. For ordens skyld vil vi legge til at vi har
gode erfaringer med egen matematikkforståelse fra tidligere. 

I tillegg blir elevene bedt om å bruke farger når de skal tegne.
Det viser fram nok et sjangerproblem. Ønsker man en grafisk
framstilling der en rute er det samme som en vogn, eller ønsker
man tegninger i tråd med de detaljerte eksempeltegningene?
Denne oppgaven viser at det både oppstår problemer på
sjangerplan og begrepsplan.

Faguttrykk og abstraksjonsgrad
Vi har allerede vært inne på at begrepet ’speilingslinje’ tas for gitt.
Det samme gjelder begrepet ’areal’ i en av oppgavene. Her bes
elevene om å svare på spørsmålet: ”Hvor stort er arealet av
figuren som er tegnet.” Figuren er tegnet inn på et ruteark, og
svaret skal gis i ruter. Dersom den 9 år gamle eleven ikke kjenner
begrepet ’areal’, vil han føle seg temmelig hjelpeløs. Spørsmålet
kunne ha vært formulert mer konkret, som for eksempel: Hvor
mange ruter er det inne i figuren? Før møtte elevene slike
begreper på et senere klassetrinn og slett ikke med en gang de
var ferdige med småskolen.  
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Brudd på etablerte begrepsstrukturer
De oppgavene vi til nå har nevnt, finnes et stykke ute i
oppgavesettet. Det antas at progresjonen er slik at de enkleste
oppgavene står i starten. I oppgave 1 skal elevene sette en ring
rundt det største tallet. Her prøver man både forståelse av hele tall
og tall med desimaler. Dette skulle være en grei oppgave for
trinnet.

Allerede i oppgave 2 starter imidlertid problemene. Elevene
introduseres for følgende spørsmål: ”Hva betyr tallet 3 i tallet
7132? (Kryss av i riktig rute.)” Rutene elevene skal krysse av i, er
satt opp horisontalt. Øverst står 3, så kommer 30, så 300 og til
slutt 3000. I forståelsen av store sifre er elevene vant til å snakke
om ener-plasser, toer-plasser etc. Tall skrives vanligvis langs en
vertikal akse, mens de her presenteres langs en horisontal akse. I
tillegg vil elevene lure på om 3 i denne sammenhengen virkelig
kan bety 3. De som vet at læreren umulig kan stille et så
meningsløst spørsmål, vil prøve å finne en mer plausibel løsning.
Elever som ikke mestrer denne oppgaven, faller av lasset tidlig i
oppgavesettet. Dette gjør at egen kunnskapsmangel blir tydelig
på et svært tidlig tidspunkt under prøven. Maktesløsheten vil da
øke og motivasjonen minke.

Språkbevissthet etterlyses
Språket i kartleggingsprøven kan by på problemer også for elever
med norsk som morsmål. Elever med en annen språkbakgrunn
enn norsk vil trolig få enda større problemer med mange av
oppgavene. I flere av oppgavene har en omhyggelig unngått å
bruke begreper og forståelsesstrukturer som er innarbeidet i
faget. Vi spør oss derfor om kartleggingsprøvene i matematikk
måler noe annet enn det de gir seg ut for å måle. Kan det være at
de måler elevenes evne til å løse tilsynelatende umulige oppgaver,
og er det virkelig slike ferdigheter man ønsker å måle med
kartleggingsprøver i matematikk? Vi vil hevde at det i
matematikkfaget trengs en større bevissthet om språk- og
begrepsbruk dersom det skal bli bedre matematikkforståelse
blant elever i skolen.      
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Bruk og vurdering av læremidler på morsmålet
De to tyrkiske lærerne anvender begge tyrkiske lærebøker for opplæring i
morsmålet. Den kvinnelige læreren legger mye vekt på lek og språktrening i
kombinasjon. Hun viste oss en tyrkisk morsmålsbok beregnet for 2.
klassetrinn. Boken er orientert med innlæring av lyder (fonemer) og deres
relasjon til bokstavene (grafemene). Bokens røde tråd er minimale par, dvs.
forskjellige bokstavkombinasjoner for de 21 konsonantene og 8 vokalene i det
tyrkiske språket. Denne boken er orientert mot å leke inn kunnskap, og dette
gjøres ved lydmaling, rim, kryssordoppgaver etc. Her går lese- og
skriveøvelser parallelt, og grammatikkunnskaper står sentralt. Læreren peker
på at en slik bok er mer orientert mot å skape språkforståelse enn å gi tematisk
innsikt. Hun mener at norske bøker er bedre når det gjelder å sette elevene inn
i et mer omfattende tema. Som et eksempel viser hun et kort stykke tekst med
hele 25 spørsmål knyttet til seg. Spørsmålene går imidlertid både i retning av
innhold, begreper og mer språkspesifikke problemer. Denne læreren betonte
også at poesisjangeren var særlig egnet for å trene språkferdigheter. Ved bruk
av poesi fikk elevene mulighet til å få øye på språket og dermed metaspråklig
kompetanse som igjen er viktig for å beherske ord og begreper. Å se språket
som system er nyttig som refleksjonsbakgrunn også for helt unge elever, var
hennes mening. 

Den mannlige tyriske læreren bruker også tyrkiske lærebøker hovedsakelig for
å trene ord og begreper. Han har mange elever som strever med ortografien,
og læreren tilskriver ikke det faktum at elevene har skrivevansker språket selv,
men at det er for få timer i faget.

Den somaliske læreren har kjøpt inn ekstra læremidler fra et svensk nettsted
utviklet av minoritetsspråklige lærere. En CD-rom med progresjonsoppgaver
for elevene ble vist oss. CD-romen har tittelen ”Uten utdanning intet lys” og
er slik sett en poetisk utbrodering metaforen Å FORSTÅ ER Å SE. Denne
CD-romen har bilde, lyd og tekst, og progresjonen er slik at først læres ord, så
setninger. Den er videre inndelt i emner som: Ordtak, testing av ordforståelse,
testing av allmennkunnskap, regneoppgaver, eventyr, farger, tall, diktat,
øvelser i kort og lang vokal, begrepstrening og trening av lyder. Metodisk er
CD-romen bygd opp etter prinsippet om flervalgsspørsmål eller riktig/galt-
spørsmål. Slik sett skapes muligheter for interaktivitet. Svarer elevene riktig,
får de nytt bilde. Om de svarer feil, må de prøve en gang til. Sverige gir mer
støtte til morsmålslærere enn det som er vanlig i Norge, og denne støtten har
blant annet ført til at svenske morsmålslærere har laget en egen nettside. Det
var på denne nettsiden læreren hadde bestilt denne CD-romen.

Den albanske læreren fra Kosovo anvender spesialinnkjøpte lærebøker på
albansk. For disse har foreldrene betalt kr. 60,- for en bok beregnet på 1.
klasse. Denne læreren supplerer med en rekke albanske lærebøker og viste oss
en lesebok (3. klassetrinn) med en historie om en gammel mann som forteller
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barnebarnet om fjellet Tomori. Fra dette fjellet har man utsikt over hele
Albania. Læreren bemerket at den store forskjellen på albanske og norske
lærebøker lå i at de albanske hadde lengre tekster med mindre skriftstørrelse. 

Den pakistanske læreren viste oss en matematikkbok på urdu som var svært
rikt illustrert. Den hadde utseende som en abc-bok. Læreren understreket
betydningen av visualisering og presise forklaringer i matematikkfaget.

Praktisk arbeid med læremidler, lekser og
foreldresamarbeid
De minoritetsspråklige lærerne arbeider alle intensivt med å forberede sine
elever for undervisning i full klasse. I tillegg har de perspektiver på hvordan
elevene kan få størst mulig grad av språkbeherskelse, både innenfor det norske
språket og på morsmålet. Mye av dette arbeidet handler om språktrening. Det
gjelder å forklare begreper på forhånd, særlig de som er ukjente for eleven og
ikke kan gjenkjennes ved hjelp av erfaringer fra hjemlandet. Det kan være
vanskelige ord og begreper i geografifaget: fjorder, isbre slik den tyrkiske
læreren nevnte. Det kan også ofte handle om abstrakte begreper i matematikk
som den nevnte ’målestokken’ eller ’pilarene’. Som begreper er disse
abstrakte, selv om de har konkrete utgangspunkter. Mange fagord blir derfor
en kilde til forståelsesproblemer. Det kan gjelde ord som balanse, bevegelse,
friksjon, tyngdekraft og luftmotstand. Slike ord må ofte forklares med konkrete
handlinger, som for eksempel aking med akebrett kontra søppelposer for å vise
fart, effekt og friksjon. Vi ser her at de minoritetsspråklige lærerne i enda
større grad enn norske lærere utfordres til å finne kreative løsninger for å
konkretisere.

Egenproduserte læremidler
Den pakistanske læreren lager egne læremidler om tall, klokka, døgnet og
ukedager der barna leser på norsk og urdu samtidig og lærer alfabetet på begge
språk, samtidig som de oversetter fra norsk til morsmålet og omvendt.
Læreren fra Vietnam gjør noe av det samme og bruker disse som læremidler,
og lar elevene lese tekster og svare på spørsmål, først på vietnamesisk, så på
norsk. Han skriver også selv tekster på vietnamesisk om emner som er nær
barnas liv, lar barna oversette til norsk. 

Læreren fra Somalia lager egne læremidler i grammatikk. Han oversetter
dessuten eventyr fra boka Eventyr fra mange land. Han viser oss som
eksempel eventyret om haren og skilpadden. I de selvlagede læremidlene lar
han ofte dyr stå i sentrum.

Den kvinnelige tyrkiske læreren lager ofte parallelle eventyr til kjente norske.
For eksempel forteller hun om Askeladdens tyrkiske slektning og bruker dette
til å forklare ord og uttrykk både på tyrkisk og norsk. Også den mannlige
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tyrkiske læreren lager egne læremidler, og dette er ofte knyttet til språktrening.
For eksempel lager han lister med ord og begreper som han spesielt trener
elevene i. Dette gjør han for å forberede de tyrkiske elevene på
fellesundervisningen i klassen.

Lekser og foreldresamarbeid

De fleste morsmålslærerne har god kontakt med foreldre. Den pakistanske
læreren har bodd i området i mange år og går hjem til barna og hjelper dem
med lekselesing gratis. Dette gjør han ut fra tanken om at det er viktig at
elevene greier seg og kan følge klassen. 

Noen av foreldrene til den somaliske lærerens elever er analfabeter. De møter
ikke på foreldremøter, men kommer til konferansetimer der de bruker læreren
som tolk. Læreren oversetter ukeplanen for foreldrene og bruker telefon for å
fortelle dem om neste ukeplan. 

De to tyrkiske lærerne samarbeider også nært med foreldrene. For å få
maksimalt læringsutbytte gis det ekstra leselekse som forutsetter deltagelse av
foreldre, forteller den ene læreren. Elevene får i oppgave å lese teksten
sammen med foreldrene, og dette mener han fungerer optimalt. Den andre
tyrkiske læreren understreker også samarbeidet med hjemmene som viktig.
Hun har stort sett flittige elever som blir godt fulgt opp av sine foreldre. Men
hun forteller også om foreldremøter der grensesetting har vært et gjentakende
tema. Mange av foreldrene kommer fra den tyrkiske landsbygda og er uvante
med den urbane kulturen. Andre foreldre kunne bruke mer tid på barna, mener
hun. 

Den albanske læreren samarbeider med foreldre om blant annet innkjøp av
lærebøker. Foreldrene betaler som nevnt ovenfor kroner 60 for hver elev slik
at læreren kan kjøpe albanske lærebøker og ha disse som utgangspunkt for
språklæring i 1. klasse. Dette er billigere enn å lage kopier av bøkene. 

Også den vietnamesiske læreren samarbeider med foreldre. Men det er færre
vietnamesere på skolen nå enn før, og han er ikke inne i så mange klasser
lenger og har heller ikke så mye ansvar for foreldresamarbeid som før.

Oppsummeringsvis kan en si at morsmålslærerne gjør et omfattende og impo-
nerende arbeid med å legge til rette for at minoritetsspråklige elever skal få best
mulige vilkår for å lære seg både morsmål, norsk språk og fag på norsk. Lærerne
spiller en viktig rolle i nærmiljøet, som talsmenn for skole og utdanning og som
tolk og brobygger mellom skole og hjem. I lys av at betalingen for arbeidet er
heller dårlig, må en kunne slutte seg til at det er idealisme og engasjement som
er drivkraften for arbeidet. Eller for å si det med den pakistanske lærerens ord:
”Det er viktig at de (elevene) greier seg og kan følge klassen.” 
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Vurdering av kunnskaper på morsmålet

Å lære norsk og urdu samtidig er en kortere vei til å lære norsk, sier den
pakistanske læreren. Etter hans mening er barnehagen viktig for at barna skal
lære seg norsk. De som ikke får språkhjelp hjemme, får problemer. Her kan
det være stor forskjell på by og land i hjemlandets tradisjoner. Uansett er
muntlige språkferdigheter viktig både på norsk og urdu. Han er imidlertid
usikker på hvor viktig det er at elevene skal bli gode til å skrive urdu, særlig i
lys av at det gis bare 4-5 morsmålstimer i uka i første klasse. I dag er det mye
muntlig kommunikasjon og mye kontakt med hjemlandet foregår pr. telefon.
Etter hans mening er morsmålet likevel viktig som en bro over til norsk.
Derfor hjelper det å ha en lærebok i morsmålet i begynneropplæring i alle fag,
spesielt i matematikk.

Den albanske læreren vurderer også morsmålet høyt og understreker hvor
viktig det er å gå ut fra det kjente når en skal forklare noe. Når han trykker på
et kjent ord, som han sier, går det et lys opp for elevene. Men samtidig er han
i tvil om hvor nyttig albansk er for elevene. Albanske barn snakker bare norsk
med hverandre; ingen av de tyrkiske gjør det. Han forteller videre at alle hans
albanske elever er flinkere i norsk enn i albansk og at dette forholdet er motsatt
for elever med tyrkisk bakgrunn. Vi får senere forklart av en annen lærer at
dette forholdet trolig har med foreldrebakgrunn å gjøre. Dagens tyrkiske
foreldre ved X skole kommer fra landsbygda og har mindre utdanning enn de
albanske. Dessuten er de fleste albanske foreldre i arbeid og opptatt av å bli
norske, opplyser hun. 

Den ene tyrkiske læreren anser det som en stor fordel å kunne morsmålet godt
når man skal lære et annet språk. Nøkkelen for å mestre for elevene ligger i å
kunne norsk best mulig, og det er dette som er målet for språkopplæringen,
også den som foregår på morsmålet. Lesekoden knekkes først på tyrkisk, så på
norsk. Han ser det som en fordel å kunne flere språk. Selv har han en datter på
tre år som ser både norsk, engelsk og tyrkisk barne-TV. Han leser også for
henne på alle tre språkene. Dette er med andre ord en form for språkbad. 

Synspunktet om morsmålets betydning for språklæring deles også av den
andre tyrkiske læreren. Hun sier at nøkkelen til god norsk ligger i beherskelse
av morsmålet, og hun mener at ressursene til slik undervisning bør økes. 
Også den vietnamesiske læreren er opptatt av morsmålets betydning. Han lager
som nevnt mange egne læremidler der elevene må sammenligne morsmålet og
norsk. Elevene må arbeide med de to språkene, sammenligne, fortelle og skri-
ve. Han retter ikke feil og mener at læring av norsk og morsmål vil gå seg til
under marsjen. Det viktigste er at de arbeider med begge språkene. Denne lære-
ren arbeider i 1.-5. klasse. Vi noterer oss at han arbeider og tenker etter samme
prinsipper som mange norskspråklige lærere gjør, der en gjerne venter med å
påpeke rettskrivingsfeil de første årene i skriveopplæringen. 
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Vi ser at betydningen av kunnskaper på morsmålet blir vurdert noe ulikt alt
etter den erfaringen lærerne har. Noen mener at morsmålet må læres godt både
muntlig og skriftlig, mens andre mener det muntlige er viktigst. Det ser også
ut til at morsmålet får mindre betydning for grupper som har høyere utdanning
og som er i arbeid. Uansett er alle lærerne enige om at morsmålet er viktig som
en bro over til norsk. 

Oppsummering med vekt på betydningen av denne lærergruppens
ønsker for framtidige lærebøker
Vi har ønsket å framheve de ressursene som finnes i en slik lærergruppe, og
derfor er det viktig å lytte til de tanker og råd disse lærerne har, når det gjelder
framtidige læremidler. Et trekk som konstituerer seg som et fellestrekk, er
tiltroen til det å fortelle historier og bruke eventyr. Flere betrakter eventyr som
noe felleskulturelt og vidtfavnende. Som sjanger er eventyrene med på å
bygge identitet hos elevene. Vi minner om den tyrkiske læreren som lager
parallellhistorier til eventyrene om Askeladden i denne forbindelse.

Også bruk av poesi og skjønnlitteratur i andre sjangrer er noe som er
gjennomgående. Den ene tyrkiske læreren bruker mye dikt for å illustrere
grammatiske fenomener. Læreren fra Somalia leser mye selv, også norsk
skjønnlitteratur og er spesielt glad i Tarjei Vesaas. Han synes norske elever er
heldige som har så mange gode forfattere å velge mellom. Derfor bruker han
litteratur aktivt i sin undervisning.

Samtlige seks lærere bruker mye tid og ressurser på ord- og begrepstrening.
Derfor ønsket samtlige seg ordlister med forklaring av vanskelig ord (for
eksempel ’pilar’). Kanskje særlig innenfor matematikkfaget er ordlister og
ordforklaringer nødvendig å ha for hånden i arbeidet med faget.
Kartleggingsprøven for 4. klasse i matematikk viser et slikt behov. Selv om
denne prøven har et tilsynelatende enkelt og lettfattelig språk, kan mange
formuleringer være tvetydige og uklare.

Når det gjelder lærebøker på morsmålet, vektlegger alle lærerne deres
betydning. Også her fremheves matematikkfaget som et særlig behovsområde.
Begynneropplæring kunne lettes betraktelig om alle elever hadde tilgjengelige
fagbøker på morsmålet, mener lærerne.

Lærerne understreket i intervjuene også betydningen av sang og musikk for
god læring. De sliter imidlertid med for få ressurser og betaler ofte av egen
lomme for å kjøpe musikk og sanghefter.
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Del III: ANALYSE AV ET UTVALG
LÆREBOKTEKSTER

Vi har så langt sett hvordan læremidlene benyttes i et utvalg klasser, og vi har
bedt en gruppe elever med minoritetsbakgrunn lese korte utdrag fra egne
lærebøker. Ut fra disse erfaringene og en generell kunnskap om språklige
trekk som kan gjøre tekster lettere eller vanskelige å lese for elever generelt og
minoritetselever spesielt, har vi valgt ut noen sider ved lærebokspråket for en
nærmere undersøkelse. Vi vil beskrive disse trekkene og gi eksempler fra
materialet vårt. Denne framgangsmåten er valgt fordi hensikten med
prosjektet ikke er å vurdere de enkelte lærebøkene, men å belyse språklige
trekk som kan være med å gjøre læreboktekster mer tilgjengelig for elever fra
språklige minoriteter. Vi ønsker imidlertid å framheve at selv om vi vil ta
utgangspunkt i de observasjonene vi gjorde med de minoritetsspråklige
elevene, er mange av de trekkene vi peker på, også i høy grad relevante for
majoritetselevene. Språklig tilgjengelighet i læremidlene angår alle elever.
Men elever som ikke har norsk som morsmål, møter selvsagt noen ekstra
utfordringer når skal lese lærebøker som er beregnet på majoritetselevene. 

Forskningen på lesing og leseforståelse er omfattende, og det er ikke mulig å
gå inn på ulike sider her. Vi har valgt å ta utgangspunkt i kognitive og
sosiokulturelle teorier om lesing8. Her vektlegges for det første leserens aktive
og medskapende arbeid under lesingen, det er leseren som må trekke
slutninger og selv skape teksten. Et sentralt begrep i denne sammenhengen er
inferens. Det vil si at leseren må aktualisere bakgrunnskunnskap og tolke det
som leses, for mye av meningen, selv i en relativt enkel tekst, må leses mellom
linjene. Det blir derfor viktig at leseren kjenner den konteksten som teksten
skal tolkes ut fra. 

Et sentralt emne i vår undersøkelse har vært ordvalg. Her har vi valgt å legge
hovedvekten på metaforer, både begrepsmetatorer, som omfatter det som
vanligvis oppfattes som tradisjonelle metaforer, og på grammatiske metaforer,
som for eksempel nominaliseringer, men vi vil også knytte noen kommentarer
til fagterminologien som benyttes i ulike fag og til de erfaringsområdene som
ordene er hentet fra. Grunnen til at vi først og fremst har konsentrert oss om
ordvalget, er både det innlysende i at teksters tilgjengelighet er avhengig av at
leseren forbinder mening med de ordene teksten innholder, men også en
oppfatning av at ordvalget er viktig når leseren skal trekke slutninger på
bakgrunn av inferens. Dessuten har vi også valgt å trekke fram enkelte andre
sider ved lærebøkenes språklige utforming. Her ser vi på noen trekk ved
hvordan sammenheng konstitueres i tekstene, og hvor mye hjelp leseren får til
å etablere slik sammenheng. 
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Kapittel 8: 
Begrepsmetaforer og metaforiske uttrykk 

Dette kapitlet skal handle om metaforer og hvilken rolle slike metaforer spiller
i formidling og forståing av tekst. Først gjør vi kort greie for ulike metafortra-
disjoner og tidligere forsking om metaforforståelse. Deretter tar vi for oss noen
tekster og drøfter minoritetselevenes forståelse av metaforiske uttrykk i disse.
Til slutt kommer vi med noen tilrådinger om bruk av metaforer i lærebøker.

På metaforområdet finnes det flere fagtradisjoner. En tradisjon går tilbake til
antikken, til Aristoteles og hans lærebøker i retorikk og poetikk. Det er denne
fagtradisjonen som er mest kjent i norsk sammenheng, og som preger framstil-
lingen i de fleste lærebøker i grunnskolen og i videregående skole. Her er meta-
forer sett på både som en form for språklig utsmykking og som et redskap for å
skape klarhet i språket. Når noe blir framstilt som et språklig bilde, blir det lettere
å se det for sitt indre øye. Det er ikke alle som greier å skape virkelig gode og
klare metaforer, sier Aristoteles i sin Retorikk; til dette må en ha en spesiell bega-
velse. Han hevder også at metaforer er til stede overalt i språket, også i hverdags-
språket. Vi bruker alle metaforer når vi snakker med hverandre, sier Aristoteles. I
lærebøker for grunnskole og videregående er det den estetiske siden ved metafo-
ren som er framhevet, og metaforer er mest omtalt i forbindelse med lyrikk. Men
vi finner dem også i omtalen av sakprosa, der det er snakk om å avsløre metafo-
rer i teksten i forbindelse med språkbruksanalyse. Her er det trolig en annen
metafortradisjon som har påvirket forfatterne, nemlig interaksjonsteorien.

Interaksjonsteorien springer ut av et miljø knyttet til språkfilosofi, og filosofen
Max Black (1962) regnes som grunnlegger av denne teorien. Teorien går kort
fortalt ut på at det er interaksjon eller gjensidig påvirkning mellom to element i
en metafor. Dersom en sier ”Women are the negroes of the world”, har en ikke
bare sagt noe om kvinner, men også indirekte sagt noe om ”the negroes”.
Interaksjonen skaper en meningsuvidelse, en mening som bare metaforen er
bærer av. Det står imidlertid strid om hvorvidt dette er en meningsutvidelse
eller ikke. Interaksjonsteorien er blitt kommentert av en annen kjent metaforte-
oretiker, Paul Riceour (1977, 1986), som hevder at metaforer som ”Women are
the negroes of the world” ikke egentlig skaper noe nytt. Slike metaforer er
egnet til å vise oss det vi allerede tenker om et fenomen. Blacks interaksjonste-
ori og Riceours påpekning av sammenhengen mellom språk og tenkning er
med hell brukt til å undersøke hva slags holdninger som ligger til grunn for
omtalen av ulike fenomener i samfunnsdebatten. Flatseth (2003) har for
eksempel vist hvordan metaforen ”Ugifte mødre er skitne” preger Norges før-
ste offentlige abortdebatt i 1913 og 1930-tallets debatt om den nye moral.
Videre har von der Lippe (1999) vist hvordan en rekke andre metaforer er med
på å prege politikk og offentlig debatt i ulike medier. Interaksjonsteorien har
med andre ord bidratt til at en har fått redskaper til å analysere maktspråk i
offentlig debatt. I tillegg har Svare (2002) vist hvordan metaforer er til stede
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både i filosofi, vitenskap og dagligliv og drøftet betydningen av metaforer for
måten vi tenker på. 

Den metafortradisjonen som har bidratt mest til å undersøke hvordan mennesker
skaper, bruker og forstår metaforer, er en tredje tradisjon som har sitt utspring i
kognitiv lingvistikk. Internasjonalt er det særlig Gibbs (1994, 1999) som fra et
psykolingvistisk ståsted har vært opptatt av å undersøke hvorvidt metaforer er til
hinder eller hjelp for forståelse. Hans forskning viser at metaforer kan være
begge deler, alt etter konteksten. Fordi metaforen er billedlig, vil forståelse ofte
kommer fort i stand dersom ordenes mening er kjent. Men dersom ordet eller
uttrykket er ukjent, vil de være vanskeligere å forstå enn et ukjent enkeltord.
Gibbs bruker det idiomatiske uttrykket ”kick the bucket” (å dø) som et eksempel
på et uttrykk en enten kan eller ikke kan. En kan ikke slutte seg til hva uttrykket
betyr uten å kjenne opphavet til det, men en trenger naturligvis ikke kjenne opp-
havet til uttrykket for å forstå det dersom en vet hva det betyr. Ifølge Gibbs kan
ikke uten videre si at bruk av metaforer eller metaforiske uttrykk gjør en tekst
vanskelig å forstå. Det er tvert imot slik at om metaforene er klare og forståelige,
gir de raskere og bedre forståelse enn om en bestreber seg på å bruke et metafor-
fattig språk. En kan dessuten gå ut frå at noen metaforer er felles for de fleste kul-
turer, og disse felles metaforene vil være lette å forstå på tvers av kulturer. Vi skal
senere gå nærmere inn på hva slags metaforer dette dreier seg om. 

I norsk sammenheng er det særlig Askeland (2004) og Golden (2001 og 2004)
som har vært opptatt av metaforbruk i lærebøker fra et kognitivt lingvistisk per-
spektiv. Askelands studie av lærebøker i norsk viser at disse er rike på metaforer,
både når det gjelder bildesterke og bildesvake uttrykk. Goldens studie fra 2004 gir
en pekepinn om at en god del metaforiske uttrykk i lærebøker er vanskelig å forstå
for elever som ikke har norsk som morsmål. I Goldens avhandling (levert til vur-
dering høsten 2004) går det fram at minoritetselever i ungdomsskolen skårer
lavere i forståing av metaforiske uttrykk enn norskspråklige. Ifølge Golden kan en
likevel ikke uten videre si at det er bruken av metaforer som er årsak til at uttryk-
kene er vanskelige å forstå. Det kan også være elevenes generelle ordforråd som
er årsak til god eller dårlig forståelse. Denne antagelsen blir styrket av at alle infor-
mantene hos Golden, både norske elever og minoritetselever, skårer høyere når de
metaforiske uttrykkene handler om ungdom og det som hører til deres verden. På
den andre siden var det noen metaforer som ble godt forstått av både minoritetse-
lever og majoritetsspråklige elever, mens andre ble regnet som vanskelige av
begge grupper. Kjennetegn ved disse skal også omtales nærmere nedenfor. 

Ombegrepsmetaforer og metaforiske uttrykk

Denne studien tar sitt utgangspunkt i en metaforforståelse som er forankret i
kognitiv metaforteori (Lakoff og Johnson 1980, 1999 og Lakoff og Turner
1989). Innen denne tradisjonen blir det hevdet at metaforer er noe mer enn
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språk, og at hele begrepssystemet vårt er bygget opp av konvensjonelle
metaforer (conventional metaphors). Metaforer bruker vi til å forstå de delene
av verden og tilværelsen som ellers vil være vanskelig tilgjengelig fordi de er
abstrakte. Vi snakker for eksempel om tid som noe som beveger seg (tiden går,
julen kommer snart) eller vi kan snakke om den som en gjenstand eller en
ressurs (vi har ikke mer tid, tiden er kostbar). På samme måten er det med
abstrakte fenomen som kommunikasjon. Vi gir og tar ordet, og det er ikke
alltid vi får tak i det folk sier, det hender at det går over hodet på oss. De
kursiverte uttrykkene ovenfor viser at vi tenker på ord som gjenstander som
blant annet kan sendes av gårde og fanges opp av andre. Begrepsmetaforen
kan formuleres som ET ORD ER EN GJENSTAND. I det følgende vil vi
holde begrepsmetaforer (conventional metaphors) og metaforiske uttrykk
(metaphorical expressions) fra hverandre ved at begrepsmetaforen markeres
med store bokstaver, mens de metaforiske uttrykkene som sorterer under
begrepsmetaforen markeres med kursiv. 

Begrepsmetaforer og kulturell likhet og variasjon 
Innen metaforforskningen er det kartlagt en mengde med begrepsmetaforer på
mange områder. Felles for dem alle er at de går ut fra at menneskets forståelse
av seg selv og omverdenen er forankret i egen kropp. Derfor vil menneskets
sanser og kroppsfunksjoner være styrende for hva og hvordan vi oppfatter og
benevner verden rundt oss. I lys av dette faktum vil mange begrepsmetaforer
være felles i de fleste kulturer. Blant annet vil OPP være positivt, mens NED vil
være negativt, som i metaforiske uttrykk om menneskets humør (hun er høyt
oppe, han har vært langt nede). En annen metafor som er felles er MER ER
OPP og MINDRE ER NED (temperaturen stiger, prisene falt). Videre er men-
nesket slik laget at vi kan bruke øyet til å se med. Derfor vil vi finne at mange
kulturer har begrepsmetaforen Å FORSTÅ ER Å SE. Det vi ser, er klart, og der-
for kan vi forstå det. Og det vi ikke ser, er uklart og ikke lett å forstå.

Et annet kjennetegn ved menneskets kropp er at vi kan bevege oss fra sted til
sted i rommet, men andre ord reise. Det viser seg at begrepsmetaforer som har
med reise å gjøre, finnes i alle kulturer en har undersøkt. Det kan være
begrepsmetaforer som: 

LIVET ER EN REISE (vi er kommet langt på livsveien)
KJÆRLIGHETEN ER EN REISE (vi måtte gå hver vår vei)
LESING ER EN REISE (hun har kommet langt i boka, snart er hun i mål)
EN SAMTALE ER EN REISE 
(vi snakket oss gjennom det hele, så kom vi til poenget)

Med et slikt utgangspunkt skulle en tro at metaforer ville være lette å forstå, i og
med at de er felles for de fleste kulturer. Men selv om reisemetaforen er utbredt
i alle kulturer en har undersøkt, har en også funnet at de metaforiske uttrykkene
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for reise kan variere med den aktuelle kulturen. For eksempel vil en i Tyrkia
kunne snakke om at livet er en karavanserai og slik bruke erfaringer fra reiser
gjennom ørkenen, mens slike uttrykk ikke vil være vanlige i et land der en er
uvant med ørkenreiser. En reise med båt kan være et mer typisk og kjent eksem-
pel på reise enn en reise med rattkjelke eller gressklipper. Et uttrykk som å ro
seg i land vil da kunne forstås i alle kulturer som er vant med vann og robåter.

En internasjonalt kjent metaforforsker som har engasjert seg i spørsmålet om
metaforar og kulturell variasjon, er Kövecses, som særlig har forsket på metafo-
rer om følelser. (2002). Han diskuterer om metaforer kan være universelle, eller
om de kan variere mellom og innenfor kulturer, og hevder at det er variasjon i
metaforbruk og metaforforståelse både mellom kulturer og mellom individer
innen en kultur. Han hevder at det er to hovedgrunner til at metaforiske uttrykk
varierer mellom kulturer. Før det første er det natur og fysiske omgivelser som
kan variere. Det er for eksempel forskjell på metaforer blant hollendere i
Nederland og hollendere i Sør-Afrika ved at den første gruppen ikke har meta-
forer baserte på dyr. For det andre kan den bredere kulturkonteksten variere slik
at metaforer som er felles for flere kulturer på et overordet plan, blir ulike når
det kommer ned til konkrete metaforiske uttrykk. Et eksempel på dette er trykk-
beholdermetaforen for sinne (SINNE ER VARM VÆSKE I EN BEHOLDER)
som er å finne i de fleste kulturer. På engelsk blir det konkrete uttrykket He’s
just blowing off steam brukt for å uttrykke en slik metafor. På norsk sier vi Han
er så sint at det ryker av ham, mens dette uttrykket ikke er å finne i for eksempel
zulu. På ungarsk er det mange uttrykk som har med sinne og hode å gjøre, mens
dette er mindre vanlig i engelsk (unntak er å miste hodet). 

Videre er det ikke bare mellom kulturer at metaforiske uttrykk kan variere.
Også innen en og samme kultur vil folk ha ulik språkkompetanse og
metaforisk kompetanse. I denne sammenhengen er det viktig å peke på at
variasjonen er å finne i de spesifikke metaforiske uttrykkene:

[…] cultural variation occurs both cross-culturally and within a culture.
Most cultural variation in conceptual metaphor occurs at the specific
level, whereas […] universality in metaphor can be found at the generic
level (Kövecses 2002:195).

”The specific level” vil her tilsvare spesifikke metaforiske uttrykk, som for
eksempel at en sier hva slags reise livet er. ”The generic level” tilsvarer et
overordnet og mer abstrakt semantisk nivå, som når en sier at livet er en reise. 

Lette og vanskelige metaforiske uttrykk
Hva vet vi om elevers forståelse av metaforiske uttrykk? I norsk sammenheng
er det som nevnt Anne Golden som har gjort den største og mest omfattende
undersøkelsen av minoritetsspråklige og norskspråklige elevers forståelse av
metaforiske uttrykk hentet fra lærebøker. Hennes funn kan kort oppsummeres
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slik: De minoritetsspråklige skåret gjennomsnittlig lavere på forståelse enn de
majoritetsspråklige, mens mange av de minoritetsspråklige hadde god språk-
og metaforbeherskelse og forstod alle oppgavene. Også majoritetsspråklige
elever hadde problemer med metaforiske uttrykk, men de minoritetsspråklige
hadde altså større problemer enn de majoritetsspråklige. 

De oppgavene som var vanskelige både for majoritetsspråklige og minoritets-
språklige elever, hadde flere kjennetegn. For det første var de bildesvake på
den måten at det ikke var lett å se at de var metaforiske (å stole blindt på noe, å
gå i gang med). De bildesterke metaforene ble derimot lettere forstått (når sam-
boerforholdet ryker, å tråkke noen ned i søla). For det andre var det vanskelig å
forstå metaforiske uttrykk som ikke var hentet fra skole og ungdomsverdenen,
mens uttrykk som å skyte handa i været og å avsløre hvem som tagger i skole-
gården, var lettere å forstå. Et tredje kjennetegn på vanskelige uttrykk var at de
var flerordsutrykk (å være i fyr og flamme, å komme noen i møte). Spesielt van-
skelig kunne det være med uttrykk som har bevart en arkaisk form, eller med
uttrykk med bokstavrim (jf fyr og flamme ovenfor). Ettordsuttrykk var lettere å
forstå forutsatt at de ikke var for utypiske eller for spesielle. Med dette som
utgangspunkt skal vi ta fatt på analysen av tekster fra lærebøker i norsk, natur-
fag og matematikk i grunnskolen og i videregående skole. 

Analysen av enkelttekster nedenfor er konsentrert om konvensjonelle
metaforiske uttrykk i tekstene. Videre har vi registrert bildesvake og
bildesterke uttrykk, vel vitende om at graden av bildestyrke vil variere fra
person til person. Alle uttrykkene er imidlertid ført opp, og det er derfor mulig
for leseren å gjøre seg opp sin egen mening om uttrykkenes bildestyrke. For
hver tekst har vi registrert både flerordsuttrykk og metaforiske enkeltord. Vi
har også markert med X de uttrykkene minoritetselevene ikke forstod. I
forbindelse med disse uttrykkene vil vi også drøfte hvilken begrepsmetafor
uttrykket hører til. Det er også viktig å ha in mente at vi her ikke analyserer
alle ord og uttrykk elevene ikke forstod. Det vi her konsentrerer oss om, er de
konvensjonelle, bildesvake og bildesterke uttrykkene.

Analysen er delt inn i tre hovedavdelinger, en for norsktekster, en for
naturfagtekster og en for matematikk-tekster. Først analyseres tekster for
grunnskolen og deretter tekster for videregående skole.

Analyse av norsktekster- grunnskole
De fire tekstene som ble brukt i de fire klassene i norsk i grunnskolen, er kalt
no-tekst 1, no-tekst II, no-tekst III og no-tekst IV. No-tekst I er et utdrag fra
Ord for alt (s 82), no-tekst II er fra Språket ditt (s 82og 83), no-tekst III er fra
På sporet (s 56 og 57), og no-tekst IV er et utdrag fra den før nevnte Ord for
alt (s 11/12). Denne siste teksten er ikke gjenstand for ordinært intervju, men
noen ord ble markert som vanskelige av en elev i en av observasjonstimene.
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Som en ser, er det mange bildesvake uttrykk og bare ett bildesterkt uttrykk. En
kan dessuten diskutere om tidsbryter er bildesterkt eller om det er så godt inn-
arbeidet i norsk at det er i ferd med å bli en klisjé. Vi ser også at mange av de
konvensjonelle uttrykkene, både ettords- og flerordsuttrykk er markerte som
vanskelig av elever. På den andre siden er det også mange flerordsutrykk som
ikke er markerte som vanskelige. Ikke overraskende er det den eleven som har
vært lengst i Norge, som forstår flest både ett-og flerordsuttrykk.

Uttrykk som innslag og binde sammen hører til begrepsmetaforen Å SKAPE
EN TEKST ER Å VEVE, som er en metafor som vil være kjent i mange kultu-
rer. Ord som mottaker og opptak er så innarbeidet i norsk at bildestyrken er
svak. Ikke desto mindre er de metaforiske uttrykk under begrepsmetaforen Å
KOMMUNISERE ER Å SENDE. Idémyldring sorterer under IDEER ER
GJENSTANDER, mens gå på lufta hører til begrepsmetaforen Å KOMMUNI-
SERE ER Å REISE. Reiseaspektet ble også oppfattet av den aktuelle eleven,
som undret seg over overskriften Klassen går på lufta: ”Skal klassen på tur
eller noe sånt?”
Uttrykket smørblid stiller i en klasse for seg, Ifølge Falk og Torps etymologis-
ke bordbok betyr ’smørblid’å være smiskende blid. Smør og smiger har samme
rot, verbet smøre har også betydningen å smiske. De fleste norskspråklige ele-
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Tabell 5 A: Bildesvake og bildesterke metaforiske uttrykk i norsktekstene i grunnskolen.
X= markert som vanskelig av elever

Bildesvake uttrykk Bildesterke
 uttrykk

Nasjonalitet,
kjønn, alder
og antall år i
Norge

No-tekst I Gå på lufta (X)
Idemyldring (X)
Innslag (X)
Mottakere (X)
Gå i gang
Opptak (X)
Bind sammen (X)

Gutt fra
Kosovo,
10 år i Norge

No-tekst II Tekster som vandrer (X)
Fortalt fra munn til munn
Overgå hverandre
Vanvittige overdrivelser

Jente fra
Somalia

1,5 år i Norge
No-tekst III Slå seg til

På jakt etter
Smørblid (X)
Så tvers igjennom
Kaste et blikk
Stormet mot
Oppspore
Kroppens språk

Tidsbryter (X) Jente fra
Somalia

11 år i Norge

No-tekst IV Tekstutdrag (X)
Opprinnelse (X)
Språkfamilier
Indoeuropeisk er stamfaren til (...) alle
Europeiske språk



ver vil neppe kjenne denne sammenhengen, men de vil trolig forstå at smørblid
betyr ’veldig blid’ og dermed få mening ut av teksten. Smørblid er et ord som
burde ha stått forklart i en ordliste som kunne være til nytte både for norskspråk-
lige og minoritetsspråklige elever. Det samme gjelder uttrykket tidsbryter. 

Felles for norsktekstene for grunnskolen er få eller ingen bildesterke uttrykk,
mange flerordsuttrykk og ingen uttrykk hentet fra barne- og ungdomsverde-
nen. De uttrykkene som ikke blir forstått, har det til felles at de enten er for spe-
sielle (tidsbryter, smørblid), er flerordsuttrykk (gå på lufta, binde sammen)
eller er svært bildesvake (opptak, mottakere, idémyldring, innslag). Det er også
viktig å notere seg at det er mange bildesvake metaforiske uttrykk som blir for-
stått. Disse er trolig blitt del av elevens ordforråd.

Analyse av norsktekster – videregående skole
No-tekst V er et utdrag fra Signatur (s 71), no-tekst VI er et utdrag fra Klar
melding. Norsk for yrkesfag (s 60 og 61), no-tekst VII er et utdrag fra Tema I.
Lærebok og tekstsamling. Norsk for grunnkurset (s 36/37), og no-tekst VIII er
et utdrag fra (Stein på stein. Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvan-
drere (s 34/ 35). 
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Tabell 5 B. Bildesvake og bildesterke metaforiske uttrykk  i norsktekstene i videregående skole
X= markert som vanskelig av eleven

Bildesvake
 Uttrykk

Bildesterke
uttrykk

Nasjonalitet,
kjønn, alder
og antall år i
Norge

No-tekst V Klangen i ordene (X)
Når vi blir mer modne (X)
Kaste maskene (X)
Få innsikt (X)
Hva som står mellom linjene
Tanken uttrykker kjernen i (X)
En jeg-person står fram (X)

Dikt er spunnet av
sorg eller glede (X)

Gutt (18) fra
Syria

4 år i Norge

No-tekst VI Å forklare
Å ta ordet
Å holde tilhørerne i åndeløs spenning (X)
Noen stotrer (X)
Dama ble lettet

Jente (16) fra
Afghanistan

15 år i Norge

No-tekst VII Slang
Pausefyll
Fyllord
Følge med
Holde seg orientert
Taletempo
Slå gjennom
Komme til orde
Referere
Spille på
Samhold
Føle seg utenfor

Jente (16) fra
Bosnia
11 år i  Norge

Også gutt (17)
med punjabi
og norsk som
morsmål. Han
forstod alt, og
det ble
bekreftet
gjennom
intervjuet.

No-tekst
VIII

I boka møter vi
Jeg hadde så mye på hjertet
Få ideer
Er dypt uenig med
Hvilke av bøkene setter du høyest
i en gåte (X)
falle mellom to stoler
filosofien er flettet inn i en roman
der traff du et ømt punkt (X)

Mann (22) fra
Libanon

4 år i Norge



Også i norsktekstene for videregående skole er det så å si ingen bildesterke
uttrykk. Unntak er dikt er spunnet av sorg eller glede. Dette er et uttrykk som
sorterer under begrepsmetaforen EN TEKST ER EN VEV AV TRÅDER.
Dette er et uttrykk som er spesielt på den måten at verbet spinne ikke kan
forutsettes kjent verken av norskspråklige eller minoritetsspråklige elever. Et
slikt metaforisk uttrykk ville det være naturlig å ha med i en eventuell
ordliste. 

Ser vi på tekst V, er det interessant å legge merke til at forståelsesproblemene
handler både om et generelt ordforråd og idiomatiske uttrykk. Ord som klang,
moden og kjerne kan være ukjente, og det samme kan være tilfelle med kaste
maskene, få innsikt i og stå fram. I intervjuet gav eleven uttrykk for at teksten
kanskje handlet om teater, og var trolig ikke kjent med uttrykket. Å få innsikt
i er for øvrig et metaforisk uttrykk til Å FORSTÅ ER Å SE, en metafor som
trolig er universell. Her finnes det trolig et tilsvarende uttrykk på elevens eget
morsmål. 

No-tekst VI er lest av en jente på 16 år fra Afghanistan som har vært i Norge
i 15 år. Hennes forståelsesproblemer skiller seg trolig ikke svært mye fra
norskspråklige på samme alder. Hun forstår metaforiske uttrykk som å
forklare (Å FORSTÅ ER Å SE), å ta ordet (ET ORD ER EN GJENSTAND),
bli lettet (PROBLEMER ER BYRDER), men lurer på hva det vil si å holde
tilhørerne i åndeløs spenning og er ukjent med ordet stotre. ’Stotre’ kommer
fra dialekt, ’stota’, som igjen er fra lavtysk. Uttrykket har sammenheng med
’støte’, som betyr å gå med korte og ustøe steg. Begrepsmetaforen til dette
uttrykket er å FORTELLE ER Å REISE. (til fots). Det er trolig en del
norskspråklige elever som vil ha problemer med å forklare hva stotre er, og her
er igjen et eksempel på et ord som kunne stått i en eventuell ordliste.

No-tekst VII er lest av to minoritetsspråklige, med henholdsvis bosnisk og
punjabi som morsmål. Førstnevnte har vært 11 år i Norge, mens sistnevnte er
født og har vokst opp i Norge. Han forstår alt i teksten, og dette ble bekreftet
gjennom intervjuet. Den bosniske jenta stusset litt over uttrykket komme til
orde, men greidde å forklare hva det betydde ut fra sammenhengen i teksten.
Hun greidde også å forklare betydningen av de andre uttrykkene i teksten. Her
er det for øvrig mange uttrykk som hører til reisemetaforer (følge med, holde
seg orientert, taletempo) og beholdermetaforer (føle seg utenfor, tilhørende
metaforen ET VENNSKAP ER EN BEHOLDER). 

No-tekst VIII er hentet fra en lærebok for voksne innvandrere. Teksten handler
om filosofi for ungdom og er et intervju med forfatteren Jostein Gaarder om
bøkene hans, blant annet Sofies verden. En mann på 22 år fra Libanon leste
teksten og forstod det aller meste, selv om han bare har vært fire år i Norge.
En grunn til det kan være at han har studert litteratur i hjemlandet og er
fortrolig med tekstens emne. Det er mange billedsvake metaforiske uttrykk i
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teksten, og disse forstår han godt. Det er uttrykk som I boka møter vi (Å LESE
ER Å REISE), få ideer (IDEER ER GJENSTANDER), sette høyt (MER ER
OPP), flettet inn i en roman (Å SKRIVE ER Å FLETTE). Det som imidlertid
volder problemer er ordet gåte og uttrykket et ømt punkt. Ordet gåte er
beslektet med å gjette og er et ord som godt kunne ha vært med i en eventuell
ordliste. Et ømt punkt er et typisk metaforisk uttrykk som hører til metaforen
MENNESKESINNET ER EN KROPP, en metafor som ser ut til å være
universell. Et slikt metaforisk uttrykk kunne også ha vært med i en ordliste.

For norsktekstenes vedkommende kan en si at de stort sett består av
bildesvake uttrykk, og at disse blir bedre forstått av elever i videregående
skole enn i grunnskolen. Antall år i Norge har stor betydning for hvor godt
tekstene forstås. Det ser ikke ut til å være særlig forskjell på ettords- og
flerordsuttrykk. De ordene og uttrykkene som de beste leserne har problemer
med, vil trolig også forårsake problemer for majoritetsspråklige elever i en
tilsvarende testsituasjon.. 

Analyse av naturfagtekster – grunnskole
Tekstene er her merket Na-tekst I (utdrag fra Naturfag, side 119), Na-tekst II
(utdrag fra Midgard. Samfunnsfag 6, s. 183), Na-tekst III (utdrag fra Yggdrasil
6 (s. 168), og Na-tekst IV (Utdrag fra Terella s 152/153)
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Tabell 6A: Bildesvake og bildesterke metaforiske uttrykk i naturfagtekstene i grunnskolen
X= markert som vanskelig av eleven

Bildesvake Bildesterke uttrykk Nasjonalitet,
kjønn, alder og
antall år i Norge

Na-tekst I Maten må brytes ned (X)
Bølgebevegelser (X)

Tennene dine gjør
grovarbeid (X)
Hamburgeren blir
omdannet til en velling
(X)
Maten blir knadd (X) og
eltet (X)

Gutt
(spansk/albansk)
11 år i Norge

Na-tekst II Temperaturen kan stige
Strender kan bli tilgriset av
oljesøl

Miljødetektiv Gutt, norsk som
morsmål

Na-tekst III Kime
Anlegg (X)
Inneholder (X)

Plantefoster (X)
Frø har nistepakke inni
seg

Jente fra Irak, seks
år i Norge, gutt fra
Somalia, tre år i
Norge

Na-tekst IV Helt opp til våre dager
Kunnskaper ble overført fra
generasjon til generasjon

purpursneglen (X)
skarlagenslus (X)

Jente (11 år) ,
ghanesisk

11 år i Norge (født i
Norge)



Språket i naturfagbøker er ofte mer nøkternt og mindre tydelig metaforisk enn
språk i bøker i humanistiske fag. Likevel finnes det eksempler på metaforiske
uttrykk også i disse tekstene, og faktisk flere bildesterke uttrykk enn en kan
vente seg. De bildesterke uttrykkene blir her ikke forstått (unntaket er miljøde-
tektiv, som hører til metaforen Å ØDELEGGE NATUREN ER EN FORBRY-
TELSE og nistepakke, som trolig blir forstått fordi uttrykket er en del av ele-
venes dagligliv.) En årsak til at de bildesterke uttrykkene ikke blir forstått, kan
være det generelle ordforrådet. Grovarbeid er en spesiell type arbeid, og der-
som en er ukjent med norske ord for brødbaking, vil kna og elte være vanskelig
å forstå. Velling er et arkaisk ord som godt kunne ha vært erstattet med det mer
kjente grøt. Vi ser ellers at ei jente med ghanesisk morsmål, født i Norge, for-
står bildesvake uttrykk som helt opp til våre dager (TIDEN ER EN VERTI-
KAL LINJE), men har problemer med å forstå purpursneglen og skarlagens-
lus. Dette er en tekst om farger og om hvordan en kan bruke ting i naturen til
farging. Her ser det ut til at forfatterne tar for gitt at leseren vet at det finnes en
purpursnegle, i og med at sneglen er nevnt første gang i bestemt form. Det er
nok ikke bare minoritetsspråklige som ville ha lurt på hva slike ord betyr.

Analyse av naturfagtekster – videregående skole
Na-tekst V er utdrag fra ”Sollyset” s 125, og Na-tekst Vi er utdrag fra: Kosmos
2 t. Grunnbok. Yrkesfag s 120/121.
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Tabell 6B: Bildesvake og bildesterke metaforiske uttrykk i naturfagtekstene i videregående skole. X=
uttrykket er markert som vanskelig av eleven

Bildesvake uttrykk Bildesterke uttrykk Nasjonalitet,
kjønn, alder og
antall år i Norge

Na-tekst V Kjernereaksjoner (X)
Solstrålene kalles
elektromagnetiske bølger
EM-bølgene kan sammenlignes
med bølger på havet
Formål (X)
oppfatte
(Å FORSTÅ ER Å GRIPE)
Sollyset reflekteres (X)
(Å REFLEKTERE ER Å KASTE
TILBAKE)
Spekter (X)
(fra latin av spectere, å se)

Mikrobølgene er litt
krappere
I en mikrobølgeovn kan
det være bare noen
centimeter mellom
bølgetoppene.
Mikrobølgene får
vannmolekylene i maten
til å svinge i takt
Hissige, krappe bølger
Dovne, langstrakte bølger

Gutt (16) fra
Kosovo

10 år i Norge

Na-tekst VI Energi går over til varme
Spenning (av norrønt spenna:
spile, strekke ut, dra sammen,
stramme)
Spenningen blir økt til et høyere
nivå
Strømmen fra energiverket skifter
retning med jamne mellomrom.(X)
Fordi strømmen skifter retning,
kalles den vekselstrøm (fra tysk:
endring)

Jente (16) fra
Afghanistan

15 år i Norge



I naturfagtekstene fra videregående skole tegner det seg et interessant mønster.
Na-tekst V har flere bildesterke uttrykk som alle blir forstått, mens Na-tekst
VI har ingen. I Na-tekst V er det bildesvake uttrykk som ikke blir forstått,
mens dette ikke er tilfelle i Na-tekst VI. Her er det trolig det generelle
ordforrådet som er problemet. Eleven er ikke kjent med ordet jamne, som er
sidestilt form til jevne. Dette er en elev som har vært 15 år i Norge, nesten hele
sitt liv, og som behersker norsk godt, men som kanskje ikke er godt kjent med
valgfrie former i norsk. Læreren karakteriserer henne som klassens flinkeste
elev. 

Går vi tilbake til Na-tekst V ser vi at de bildesterke uttrykkene er brukt for å
forklare hva som skjer i en mikrobølgeovn. Bølgemetaforen, som er selvsagt
innenfor naturfag, er her utbrodert og gjort til et pedagogisk redskap, en
pedagogisk metafor velegnet for alle som er kjent med hav og bølger. De
metaforene som ikke blir forstått, er de bildesvake, som kjernereaksjon,
formål, reflektere og spekter. Mange vil kanskje reagere på at slike ord kalles
metaforer. La oss først se på ordet kjernereaksjon. Svare (2002:72 ff) gjør
grundig greie for hvordan solsystemet ble tatt i bruk som metafor for å forklare
atomet. I begynnelsen sa forskerne at atomet er som et solsystem, eller at
atomets elektroner kretser rundt kjernen som om de var satelittene rundt
Saturn. Men etter hvert forsvant de eksplisitte sammenligningene fra de
vitenskapelige tekstene. I stedet bruker de ord som bane, kretse og kjerne uten
ledsagende forklaring:

Metaforene og reglene for hvordan den skal tolkes, er blitt en del av
forskernes tause kunnskap, en kunnskap de tar for gitt og bruker
automatisk uten å tenke over det. For å bruke enda en metafor, kunne vi
si at metaforen er gått under jorden og fortsetter å øve innflytelse derfra,
men uten at man helt er klar over det (Svare 2002: 72)

Det kan se ut til at det er fagord, som kjernereaksjon, reflektere og spekter som
gir forståelsesproblemer i denne teksten. Disse er alle sovende metaforer, som
godt kan vekkes til live om en går til det metaforiske opphavet, som med
kjerne. Mange ville trolig synes det er lettere å forstå atomet dersom de visste
at det var solsystemet som var modell for forskernes beskrivelse. En annen
måte å vekke opp sovende metaforer på, er å gå etymologisk til verks. Å
reflektere betyr å kaste noe tilbake, i dette tilfelle solstråler, mens spekter
kommer fra latin spectere, som betyr å se. Også ordet strøm er en metafor,
hentet fra naturen og vann i bevegelse for å beskrive frakt av energi. Det
samme gjelder spenning og energi. Forklaringer på slike ord kunne gjerne
vært med i en ordliste til hjelp for både majoritetsspråklige og
minoritetsspråklige elever.

Ser en på naturfagtekstene under ett, er det en viktig forskjell på tekstene for
grunnskolen og for videregående. Tekstene for videregående er mer
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billedsterke. De uttrykkene som er vanskelige å forstå, synes å være
metaforiske fagord som er innarbeidet i faget. Her ser det ut til å være et
ubrukt potensial for å lage bildesterke metaforiske uttrykk av slitte metaforer,
slik det er gjort med metaforen bølge i Na-tekst V.

Analyse av matematikk-tekster – grunnskole
I tabellen nedenfor vises forekomsten av metaforer i utdragene fra fire
matematikkbøker i grunnskolen. Ma-tekst I er et utdrag fra Regnereisen (s
105), Ma-tekst II og III er fra Tusen millioner, mens Ma-tekst IV er fra Pluss.
Grunnbok 6 b. Ma-tekst II var bare gjenstand for observasjon, ikke for
intervju. 

Også i matematikkfaget ser det ut til at fagord kan være et problem. Vi ser det
særlig i Ma-tekst I, der fagord som radius og sentrum ikke blir forstått av en
gutt som er født og oppvokst i Norge. Ordene er forsøkt forklart gjennom
tegninger, men de burde kanskje også forklares med hjelp av språk, enten i
teksten eller i en egen ordliste. Det er mulig at etymologiske forklaringer kan
være til hjelp i en slik ordliste. Vi ser at det er flere tradisjonelle matematikk-
ord som teller, nevner og brøk som har metaforisk opprinnelse. Ellers er det
lite tekst i akkurat disse matematikktekstene, og det kan være grunnen til at få
ord er markerte som vanskelige. Noen ord og regnestykker er dessuten forklart
med bilder, slik at illustrasjonene letter forståelsen. Vi ser for eksempel en
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Tabell 7A: Bildesvake og bildesterke metaforiske uttrykk i matematikktekster i grunnskolen
X= markert som vanskelig av eleven

Bildesvake uttrykk Bildesterke uttrykk Nasjonalitet,
kjønn, alder og
antall år i Norge

Ma-tekst I Sirkel (fra latin sirkulus, liten ring)
Radius (X)
(fra latin, hjuleike, stråle)
Sentrum (X) (gjennom latin fra
gresk; brodd, midtpunkt, spiss)

Gutt (12) med
vietnamesisk
morsmål

12 år i Norge
Ma-tekst II Elevrådet skal finne fram til hvilke

nummer som bør kjøpes inn
stigende rekkefølge
median (av senlatin medianus, som
fins i midten)

Ma-tekst III Teller*
Nevner**
Uekte brøk (falsk, imitert)
Blandet tall

Jente med albanske
foreldre, født i
Norge

Ma-tekst IV Brøk (betyr ’brudd’)
forklar

Gutt fra Teheran, to
år i Norge

* teller kommer fra norrønt telja, som betyr å slå fast hvor mange enheter det er av noe i en mengde
** nevner kommer fra norrønt nefna, si navnet, på latin denominator: tall i en brøk som står under streken
og angir hvor mange deler enheten er delt i



illustrasjon der det er syv barn som alle har klær i ulike farger, og spørsmålet
er blant annet hvor stor del av barna som har blå trøye, svarte sko eller blå lue.
Her er det ingen tvil om at illustrasjonene letter forståelsen av teksten.

Analyse av matematikktekster – videregående skole
Tabellen nedenfor viser forekomsten av metaforiske uttrykk i matematikk-
tekster i videregående skole. Her mangler resultat fra én klasse. Da intervjuet
med de minoritetsspråklige elevene skulle gjøres, var ingen av dem til stede i
matematikktimen. 

Tekst V er et utdrag fra Tall i arbeid. Matematikk IM formgivingsfag (s 94),
tekst VI er et utdrag fra Paralleller. Prøveutgave av matematikkbok for
grunnkurs allmenn (s 127 og 142), og tekst VII er et utdrag fra Tall i arbeid.
Matematikk I M byggfagene (s 242/243)

I matematikktekstene fra videregående skole finnes det ingen bildesterke
uttrykk, og det fins mange ettordsuttrykk som må kategoriseres som døde eller
sovende metaforer, og som er en del av fagets repertoar. Det gjelder ord som
sannsynlighet (Å FORSTÅ ER Å SE), utfall (skapt av falle ut), potens (fra
latin: makt, kraft), funksjon, eksponent og logaritme. Går en nøye til verks, er
det mulig å spore det metaforiske ved slike bildesvake ord. Det er imidlertid
ikke en viktig oppgave i denne sammenhengen. Viktigere er det å peke på at
sentrale matematiske begreper som utfall og sannsynlighet ikke blir forstått av
elever som er født og oppvokst i Norge. På dette området hadde det vært
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Tabell 7 B: Bildesvake og bildesterke metaforiske uttrykk i matematikktekster i videregående skole. X=
markert som vanskelig av eleven

Bildesvake uttrykk Bildesterke
uttrykk

Nasjonalitet,
kjønn, alder
og antall år i
Norge

Ma-tekst V Et forsøk der vi kan utforske
tilfeldigheter
Utfall (X)
Sannsynlighet (X)

Jente, urdu,
norsk, 16 år i
Norge

Ma-tekst VI Enhetskostnader
Skitrekk (X)
Funksjon
Eksponent
Logaritme
Potens

Jente,
bosnisk,
11 år i Norge,
pluss
 gutt, punjabi
og norsk, født
i Norge
(han forstod
også skitrekk)

Ma-tekst VII Å komme inn på grunnkurs
Sannsynlighet
Forutsigbart
Utfall
Øyne på terningen

Ingen
elevintervju på
grunn av
manglende
oppmøte



interessant å undersøke om majoritetsspråklige elever hadde problemer med
de samme ordene. 
Det er også interessant å se at en jente som har vært 11 år i Norge, ikke vet hva
et skitrekk er. I intervjuet forteller hun at hun trodde det var mange mennesker
som gikk bortover en slette på ski, og at skitrekket var at de gikk sammen og
hjalp hverandre. Her ser vi et eksempel på at det ikke er metaforer, men
bakgrunnskunnskap og det generelle ordforrådet som er årsak til mangel på
forståelse. Vi ser også at jenta skaper metaforen skitrekk for å beskrive et følge
som går sammen på ski. Tydeligere kan det neppe vises at lesing er en
meningsskapende handling. 

Konklusjoner og tilrådinger
Aller først er det grunn til å påpeke at en ikke kan trekke vidtgående
konklusjoner på grunnlag av det spinkle materialet. På den annen side er det
noen tendenser i materialet som synes å samstemme med annen forskning på
området. Ikke uventet er det slik at de elevene som har vært lengst i Norge,
også er de som forstår læreboktekstene best, men samtidig er det noe ved
fagenes særpreg som gjør at de forårsaker ulike typer forståelsesvansker. Fag
som norsk, naturfag og matematikk synes å ha hvert sitt særpreg. Norskfaget
er ordrikt og metaforrikt, og enkelte tekster i dette faget har et mer arkaisk
preg, noe som kan skape problemer for forståelse. Tekstene har bildesvake
metaforer, og disse er av og til vanskelige å forstå. 

Naturfag er mer ordknapt, men likevel rikt på metaforer, men disse er ikke
alltid like godt utnyttet i teksten, kanskje fordi det er metaforer som blir tatt
for gitt. Der disse blir utnyttet og utbrodert, som bølgemetaforen, blir de godt
forstått. På dette området synes det å være et ubrukt potensial i de tekstene
som har vært gjenstand for analyse. Her synes det å være et ubrukt potensial
for dette faget. 

Matematikk er et fag der språket har heller liten plass. En del begreper synes
å bli tatt for gitt, og dette skaper problemer for en del elever, også for dem som
har vært lenge i Norge. Trolig skaper det problemer for majortietselever også.
Matematikk er et gjørefag der operasjonene skal automatiseres. ”Å gjøre
matematikk er som å kjøre bil,” sa en av matematikklærerne vi intervjuet. En
slik oppfatning kan styrkes av at en av elevene sier i intervjuet at det ikke er
noe språklig i teksten som er vanskelig, bare selve mattestykkene. Det er
vanskelig å si om matematikk blir lettere å forstå om en forklarer hva ord og
regneoperasjoner betyr, men vanlig fornuft sier oss at ordforklaringer til
frekvente faguttrykk, også metaforiske uttrykk neppe vil skade
matematikkforståelsen. For dette faget gjelder dessuten at det visuelle kan
forklare mye, i og med at mange regnestykker kan forklares gjennom
tegninger og tall. 
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Felles for alle tre fag er at barns og ungdoms verden ikke er viet mye plass.
Videre er et fellestrekk at det ikke er brukt ordlister til å forklare fagord og
metaforiske uttrykk. Her har alle fag mye å vinne ved å lage slike ordlister,
gjerne med hjelp av etymologi. Og både majoritetsspråklige og
minoritetsspråklige elever har alt å vinne om lærebøkene fikk slike ordlister.
Men for å lage ordlister av denne typen, må en bli mer bevisst på at fagene har
sine metaforer. Dette siste gjelder ikke bare lærebokforfatteren og læreren,
men også eleven selv. Dersom elevene blir gjort oppmerksomme på at det
finnes universelle begrepsmetaforer, som at VENNSKAP ER BEHOLDERE,
KOMMUNIKASJON ER EN REISE eller SINNE ER VARM VÆSKE I EN
BEHOLDER, ville det kunne ligge mye læring i å finne ut hva de metaforiske
uttrykkene for dette (å være utenfor, følge med, være rykende sint, eller være
i fyr og flamme) er på eget morsmål.

Også forlagsansatte trenger større bevissthet om det metaforiske i
dagligspråket og fagenes metaforer. I forbindelse med forarbeid til
doktorgradsprosjektet om metaforforståelse var Golden (Golden 2001) i
kontakt med flere forlagsmedarbeidere som bedyret at metaforer ikke var å
finne i lærebøker fra deres forlag. Metaforene var etter sigende luket ut fordi
de ville være for vanskelige å forstå for elever, og særlig for minoritetselever.
Det kan se ut til at forlagsfolk forstår metaforer som poetiske metaforer
(tilværelsens uutholdelige letthet) eller faste, idiomatiske uttrykk (ta beina på
nakken, snakke rett fra levra), også kalt klisjeer. Forlagsfolk er ikke alene om
å forstå metaforer på denne måten. Denne analysen har forhåpentligvis vist at
vi trenger en utvidet forståelse av hva metaforer er. Vi trenger også å bli klar
over særtrekk ved metaforsystemet i vårt eget språk. Først når vi har denne
kunnskapen, kan vi lage gode ordlister og oppgaver som kan være til hjelp for
minoritetselever som vil lære norsk og fag på norsk.

Den aller viktigste tilrådingen er å bruke morsmålslærere og minoritets-
språklige elever som lærebokforfattere og konsulenter, gjerne som del av et
forfatterteam. Morsmålslærere og minoritetselever vet ofte godt hvilke
språklige uttrykk som vil være vanskelige å forstå og vil kunne gi nødvendige
korrektiv til forfattere som tar metaforiske uttrykk i eget språk for gitt. 

Kapittel 9: Grammatiske metaforer

I dette kapitlet skal det dreie seg om grammatiske metaforer i de
læreboktekstene som har blitt brukt i samtalene med elevene. Først vil det bli
gjort greie for hva grammatiske metaforer er, hvilke som skal tas opp i denne
analysen, og hvorfor akkurat grammatiske metaforer kan oppleves som
vanskelige elementer i en tekst. I denne studien blir grammatiske metaforer
avgrenset til å gjelde nominaliseringer, og den største gruppen vil være såkalte
verbalsubstantiv (jf. lesing, idémyldring, drøfting, fordøyelse, forberedelse).
Slike ord er en del av fagspråket. De medvirker imidlertid ofte til å gjøre
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tekstene mer abstrakte og dermed kanskje vanskeligere å lese. Det er derfor
interessant å se på forekomsten av dette språklige fenomenet i lærebøker for
grunnskole og videregående skole, og om de minoritetsspråklige elevene
faktisk finner dette språktrekket vanskelig. De utvalgte læreboktekstene vil ut
fra dette bli analysert og drøftet med henblikk på denne språklige ressursen,
og ut fra det elevene har notert som vanskelig å forstå i tekstene. Til slutt i
kapitlet vil det bli forsøkt å trekke noen slutninger ut fra analyse og drøfting.
På bakgrunn av dette kan det antydes noen råd til lærebokforfattere og kanskje
også til lærere når det gjelder dette språklige fenomenet. 

Om grammatiske metaforer
Grammatiske metaforer er et begrep vi finner innenfor en funksjonell
språkbeskrivelse. Begrepet er først brukt og utviklet av den australske
lingvisten Michael A. K. Halliday, for eksempel i hans bok Introduction to
Systemic Functional Grammar fra 1994 (revidert sammen med Christian
Matthiessen i 2004), men mange av Hallidays samarbeidspartnere og elever
har arbeidet videre med dette fenomenet (for eksempel Jim R. Martin). Teorien
om og beskrivelsen av grammatiske metaforer er på ingen måte ferdig
utviklet, men den er allikevel anvendelig for å beskrive viktige trekk ved
særlig fagtekster, som jo lærebøker er en del av. Halliday tar i sin beskrivelse
av grammatiske metaforer utgangspunkt i at det finnes to lag i språket, et
kongruent og et metaforisk lag. En kongruent språklig realisering er den
typiske, den vanlige måten å uttrykke noe på, mens den metaforiske er den
utypiske og mindre vanlige uttrykksmåten. Dette ser vi tydelig i leksikalsk
metaforikk (jf. kapittel 8). Det er antakelig vanligere og mer typisk å si Hun
er vakker enn å si at Hun er en rose. Halliday hevder imidlertid at disse to
lagene også finnes i selve grammatikken ved at noen grammatiske
realiseringer kan oppfattes som mer kongruente enn andre, mens andre
grammatiske realiseringer er metaforiske i forhold til disse. For eksempel vil
Læreren instruerer elevene i å bruke pc være mer kongruent enn Lærerens
instruksjon av elevene i bruk av pc, og det samme med Klassen drøfter
problemene og Klassens drøfting av problemene hvor også den første
uttrykksmåten vil være den mest kongruente. De eksemplene som står først, er
realisert verbalt, mens de eksemplene som står sist, er realisert nominalt ved
en utbygd nominalgruppe. Når vi skal formidle noe, kan vi som språkbrukere
velge mellom en typisk og en mindre typisk måte å si tilnærmet det samme på.
Konteksten og mottakerne som skal lese eller lytte til teksten vår, vil være
avgjørende for hvilken realisering vi velger. Noen diskurser vil ha større grad
av grammatisk metaforikk enn andre. Dette kommer vi tilbake til nedenfor. 

Halliday understreker imidlertid at ethvert grammatisk element i språket har
en funksjon og en mening, og derfor vil det alltid medføre en viss semantisk
endring å gå fra en kongruent realisering til en metaforisk. Dette kommer
tydelig fram i følgende sitat (Halliday 1994:342):
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There is a strong grammatical element in rhetorical transference; and once we
have recognized this we find that there is also such a thing as grammatical
metaphor, where the variation is essentially in the grammatical forms although
often entailing some lexical variation as well.

Halliday (1994:34) skiller mellom to typer grammatiske metaforer,
ideasjonelle og mellompersonlige. Dette har utgangspunkt i to grunnleggende
måter å skape mening på som alltid er til stede samtidig og vevd inn i
hverandre i enhver språklig ytring. Halliday snakker om disse grunnleggende
meningstypene som språkets metafunksjoner. Den ideasjonelle
metafunksjonen er mening om fenomener og ting som foregår eller er i oss og
rundt oss, og språket gjør det dermed mulig for oss å konstruere erfaring. Dette
har med språkets representative kraft å gjøre. Den mellompersonlige
metafunksjonen er mening om relasjoner og samhandling mellom
kommunikasjonspartnere. En språklig ytring er alltid også i sin konstruksjon
en kommunikativ akt. Ideasjonelle grammatiske metaforer vil derfor være
alternative grammatiske realiseringer av mening om fenomener og ting som
foregår, mens mellompersonlige grammatiske metaforer vil være alternative
grammatiske realiseringer av tekstprodusentens holdninger og vurderinger
(Siljan 2004:15/16). I denne studien skal det dreie seg om de såkalte
ideasjonelle grammatiske metaforene. Det er særlig de som er interessante i en
undersøkelse om hva som kan oppleves vanskelig i en tekst. Når begrepet
grammatiske metaforer blir brukt nedenfor, refereres det derfor hele tiden til
de ideasjonelle grammatiske metaforene.9

Nominalisering som ressurs
Ideasjonelle grammatiske metaforer konstrueres hovedsakelig gjennom
nominalisering, slik vi så i eksempelet ovenfor. I Hallidays språkbeskrivelse
har setningens ulike bestanddeler en representativ karakter. Sentralt står
prosessen som representerer selve aktiviteten, det som foregår eller er rundt
oss og i oss. Prosessen realiseres gjennom verbalgruppen. I tillegg finnes det
ulike deltakere i prosessen. Deltakerne kan for eksempel sette prosessen i gang
eller være målet for prosessen, og de realiseres vanligvis gjennom nominale
grupper. Prosessene skjer også i ulike omgivelser, under ulike forhold og på
ulike måter. Dette blir kalt omstendigheter og kan realiseres på flere måter, for
eksempel gjennom adverb eller nominale grupper. Slik kan vi si at en setning
gjerne består av en prosess, en eller flere deltakere og en eller flere
omstendigheter. Dette vil være den typiske eller kongruente måten å mene på
(jf. eksemplene Læreren instruerte elevene i å bruke pc; Klassen drøftet
problemet.) Gjennom nominalisering kan imidlertid prosessen bli realisert
metaforisk ved at verbalet i setningen omgjøres til et substantiv (jf. Lærerens
instruksjon av i elevene i bruke av pc hvor verbet instruere har blitt til
substantivet instruksjon; Klassens drøfting av problemet hvor verbet drøfte
har blitt til substantivet drøfting). Det er imidlertid ikke bare prosesser som
kan bli nominalisert. Også egenskaper som realiseres typisk eller kongruent
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som adjektiv, kan metaforisk realiseres som substantiv. Et eksempel er Han er
så snill at det nesten kan gå for langt som metaforisk kan realiseres slik:
Snillheten hans går nesten for langt. Halliday (1994:352) sier:

Nominalizing is the single most powerful resource for creating grammatical
metaphor. By this device, processes (congruently worded as verbs) and
properties (congruently worded as adjectives) are reworded metaphorically as
nouns; instead of functioning in the clause as Process or Attribute, they
function as Thing in the nominal group.

I Norsk referansegrammatikk (Faarlund, Lie og Vannebo 2002) kalles de
substantivene som er dannet av verb for verbalsubstantiv. Et verb omdannes til
substantiv ved å få endelsen –ing, -ning, -else, -sjon, -er og –ar. I moderne
norsk er det bare endelsene –ing og –ning som er produktive. Særlig substantiv
med endelsen –ing og –else betegner selve prosessen (instruering, bevegelse).
Ifølge Vinje (1987:25) foretrekkes imidlertid –else når det er snakk om
sinnstilstander og åndelige fenomen (jf. skuffelse, tilgivelse), mens –sjon
brukes når man vil oppnå en noe mer konkret mening (jf. konstruering og
konstruksjon, organisering og organisasjon). Ved hjelp av de andre endelsene
kan det imidlertid også fokuseres på resultatet av prosessen (bygning) eller den
som utfører prosessen (en springer, en mester, en bryter). Endelsen –het
benyttes ofte når et adjektiv realiseres metaforisk som substantiv (mulighet,
sløvhet, slapphet, snillhet). Siljan (2004) diskuterer om de ulike
nominaliseringene som dannes gjennom de ulike endingene, gir ulik grad av
metaforisk nivå i forhold til den såkalte kongruente realiseringen. Dette er en
svært interessant diskusjon. Det vil imidlertid føre for langt å diskutere dette i
denne sammenhengen. I tekstene som skal analyseres nedenfor, vil
grammatiske metaforer med alle endelsene som er nevnt ovenfor, være med i
analysene.

Hvorfor velger vi å realisere noe metaforisk gjennom nominalisering? 
Som det framgår ovenfor, finnes det i Hallidays språkbeskrivelse ingen
språklige kategorier som ikke har en funksjon i meningskapingen. Siden
nominalisering finnes som ressurs i språket, gjør den på en eller annen måte
en jobb for oss i teksten. Grammatiske metaforer finnes nemlig i så godt som
alle diskurser, men i liten grad i små barns ytringer og i tekster ment for små
barn (Halliday 1994). Det som skjer gjennom nominaliseringen, er som nevnt
at en prosess eller et adjektiv ved hjelp av grammatiske elementer omgjøres til
en ting, et fenomen. Denne tingen eller fenomenet er realisert som et
substantiv som fungerer som kjerne i en nominalgruppe. Denne
nominalgruppa kan bygges ut foran med ulike bestemmere og adjektiv og bak
med preposisjonsuttrykk og relativsetninger. På den måten kan mye
informasjon pakkes inn på lite plass i teksten vår. I enkelte fagtekster er det
nettopp viktig å kunne pakke inn mye informasjon innenfor setningen. Hvor
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mye man i det enkelte tilfellet kan pakke inn, beror på hvem man henvender
seg til i teksten. Det er sannsynlig at en gruppe lesere som alle er medlemmer
av et faglig og nokså inneforstått fellesskap, vil tåle mer informasjon pakket
på denne måten enn for eksempel barn og unge som skal innføres i et nytt
emne i en læreboktekst. 

Selv om en ikke bygger ut nominalgruppa i særlig grad, medfører, som det ble
nevnt innledningsvis, selve nominaliseringsprosessen en økt grad av
abstraksjon i teksten. Selve prosessen omgjøres til et abstrakt fenomen, og
mens dette abstrakte fenomenet trer i forgrunnen, rykker prosessen tilsvarende
i bakgrunnen og blir mer implisitt. Dette er språklig økonomiserende. Man
pakker inn en hel prosess som substantiv. Men grammatiske metaforer på
denne måten krever selvsagt en større tolkningsinnsats av leseren eller
lytteren. Prosessen i den nye setningen tømmes for mye av innholdet og blir
gjerne erstattet av verbene være, bli eller ha, og oppgaven deres er
hovedsakelig å binde to nominalgrupper sammen (N + V + N), for eksempel
Instruering i pc-bruk er skolens største satsing dette skoleåret. Denne typen
abstraksjonen er en ressurs som av og til trengs i fagtekster. Den gjør det mulig
å gjøre et abstrakt fenomen til tema i teksten, og det er jo nettopp slike
abstrakte temaer som beskrives og diskuteres i mange fagtekster, for eksempel
nominalisering i norske lærebøker, læring i matematikkfaget, trening i
forbindelse med vektreduksjon, bygging av internasjonale nettverk,
språkstimulering i barnehagen osv. Eksemplene viser imidlertid at det er
enkelte diskurser som trenger denne språklige ressursen mer enn andre.

Jim R. Martin (1993) peker også på at man trenger grammatiske metaforer
som ressurs for å skape tekniske termer. Han framhever særlig den
naturvitenskapelige diskursen her. I denne diskursen blir ifølge Martin ofte
dagliglivets begreper ”oversatt” til fagspråk gjennom definisjoner og blir
dermed til tekniske termer. Eksempler på dette kan være stråling, ising,
smelting, koking, oppvarming, bleking, utvidelse osv. Andre ganger er de
tekniske termene laget av prosesser som i seg selv tilhører fagspråket, for
eksempel induksjon, injeksjon, komprimering osv.

Grammatiske metaforer i denne studien
Nedenfor skal vi se nærmere på forekomsten av grammatiske metaforer i de
tekstutdragene som ble valgt ut til samtalene med de minoritetsspråklige
elevene. Grammatiske metaforer er tatt lite opp i forbindelse med
minoritetsspråklige elever tidligere. Derimot er nominalisering undersøkt i en
rekke sammenhenger (for eksempel Skjelbred 1975, Johansen 1985, Platzack
1977). Grammatiske metaforer med bakgrunn i Hallidays beskrivelse er blant
annet undersøkt av Halliday og Martin (1993). Med utgangspunkt i
norskspråklige tekster er grammatisk metaforikk undersøkt fysikkbøker og
historiebøker for elever i 3. klasse på videregående skole (Maagerø 1997), i
eksamensbesvarelser i fysikk i 3. klasse på videregående skole (Maagerø

96



1999), i norskstiler skrevet av 10. klassinger (Maagerø 2002), i
litteraturvitenskapelig og naturvitenskapelig diskurs (Aas 2000) og i lærebok
i natur- og miljøfaget i 10. klasse i sammenlikning med to leksikonartikler
(Siljan 2004). Ut fra resultatene i disse undersøkelsene kan vi forvente at det
vil være flere grammatiske metaforer i tekstene skrevet for elever i
videregående skole sammenliknet med tekstene for elever i 6. klasse. Vi kan
kanskje også forvente at de grammatiske metaforene bare i liten grad er
utbygd i læreboktekstene, slik at mye informasjon er pakket inn i
nominalgruppa. Grunnen til dette er at lærebøker er pedagogiske tekster som
er tilrettelagt språklig for barn og unge som er på vei inn i et nytt fagområde,
men som ikke er medlemmer av et faglig fellesskap der mye kan være
implisitt, og hvor tolkningskompetansen er stor (se ovenfor). Allikevel vil
tekstene ganske sikkert inneholde grammatiske metaforer siden det finnes
svært få diskurser som ikke har dette språklige trekket, og fordi det tross alt er
snakk om fagtekster med innføring i mer eller mindre kompliserte emner.
Interessant videre i analysen er om noen av elevene stopper opp ved de
grammatiske metaforene og finner dem kompliserte i sitt møte med teksten.
Hvis dette språktrekket krever større tolkningskompetanse i møte med tekster
på morsmålet, vil det være sannsynlig at minoritetsspråklige elever finner
slike konstruksjoner vanskelig i tekstene de møter på andrespråket..

Analyse av grammatiske metaforer i de ulike tekstene
Som det går fram av beskrivelsen ovenfor, leste enkeltelever fra de åtte
klassene, fire sjetteklasser fra grunnskolens barnetrinn og fire førsteklasser fra
videregående skole, ulike tekstutdrag fra lærebøkene sine med intervjuerne.
Elevene merket av i tekstene hva som var komplisert. Dette skal vi komme
tilbake til i neste underkapittel. I dette underkapitlet skal de tekstutdragene
som ble brukt i intervjuene med de ulike elevene, analyseres med henblikk på
grammatiske metaforer. Resultatene vil bli presentert i tabeller nedenfor.
Tabellene er satt opp ut fra fagene som dannet utgangspunkt for
klasseromsundersøkelsene og for skoleslag, og det vil derfor være to tabeller
for norsk, to for naturfag og to for matematikk.

Det er viktig å avgrense hva som er regnet som grammatiske metaforer i denne
sammenhengen. Grammatisk metaforikk er et komplekst felt, og som vi så
ovenfor, er ikke teorien om dette fenomenet ferdig utviklet. I denne studien er
det gjort noen avgrensninger som synes hensiktsmessig ut fra målet i
prosjektet, nemlig å finne fram til språktrekk og konstruksjoner som minori-
tetsspråklige barn og unge ser ut til å finne komplisert. På grunn av studiens
omfang vil det ikke i særlig grad bli diskutert og problematisert hva som kan
eller ikke kan regnes som grammatiske metaforer ut fra ulike perspektiver når
det gjelder definisjon og beskrivelse. Det er allerede nevnt at bare ideasjonelle
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grammatiske metaforer er med, og dessuten bare nominaliseringer. I analysen
nedenfor er derfor følgende typer grammatiske metaforer tatt med:

Nominaliseringer av prosesser (verbalgruppe) som ender på –ing, -ning, -else,
-sjon, -er. I tillegg vil grammatiske metaforer som består av stammen av verbet
tas med, men bare i de tilfellene der meningen er abstrakt, for eksempel opptak
og innhold. Å avgjøre hva som er abstrakt og mindre abstrakt og ikke abstrakt
i det hele tatt, vil ofte være et tolkningsspørsmål og slett ikke alltid like lett. I
tvilstilfeller er utgangspunktet her pragmatisk. De uttrykkene som tolkes som
en del av en fagdiskurs, tas med, mens de uttrykkene som hyppig forekommer
i dagliglivets diskurs, ikke er med. 
Nominaliseringer av adjektiv som ender på –het.

Ut fra en slik avgrensning vil det være klart at det totale antall grammatiske
metaforer i tekstene vil være høyere enn det som framkommer her. 

I presentasjonen nedenfor blir frekvensen av grammatiske metaforer
undersøkt på to måter. Først skal frekvensen undersøkes etter ’lemma’10, dvs.
alle de aktuelle metaforene blir telt en gang uansett hvor mange ganger de
forekommer i teksten. Dette sier noe om variasjonen av grammatiske
metaforer i teksten. Frekvensen blir imidlertid også vist gjennom å se på
’token’, dvs. at alle blir telt hver gang de forekommer. Her er altså gjentakelse
av en og samme grammatiske metafor tatt med. Dette sier noe om hyppigheten
av grammatiske metaforer i teksten. Frekvensen sees i forhold til det totale
antall ord i hver tekst (antall løpeord). Forholdet mellom lemma og antall ord
i teksten og tilsvarende for token blir presentert i tabellene med absolutte tall
og i prosent.11

Norsk
De fire tekstene som ble brukt i de fire klassene i norsk i grunnskolen, er kalt
no-tekst I, no-tekst II, no-tekst III og no-tekst IV. No-tekst I er et utdrag fra
Ord for alt 6 (s.82), no-tekst II er et utdrag fra Språket ditt (s.82), no-tekst III
er et utdrag fra På sporet (s.56), og no-tekst IV er også et utdrag fra Ord for
alt 6 (s.11/12). Tabellen nedenfor viser frekvens med hensyn til lemma og
token slik det er beskrevet ovenfor.

På neste side vises resultatet for norsktekstene i videregående skole. Her er
tekstene merket fortløpende på samme måte som ovenfor. No-tekst V er et
utdrag fra Signatur (s.71), no-tekst VI er et utdrag fra Klar melding. Norsk for
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Tabell 8 A: Grammatiske metaforer i norsktekstene i grunnskolen

No-tekst I No-tekst II No-tekst III No-tekst IV
lemma/
løpeord

11/130
(8,5 %)

1/238
(0,4%)

2/317
(0,6%)

4/489
(0,8%)

token/
løpeord

15/130
(11,5%)

1/238
(0,4%)

7/317
(2,2%)

4/489
(0,8%)



yrkesfag (s.81), no-tekst VII er et utdrag fra Tema I. Lærebok og tekstsamling.
Norsk for grunnkurset (s.36/37) og no-tekst VIII er et utdrag fra Stein på stein.
Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere (s.34/35).

Naturfag
På samme måte som for norsk blir resultatene for naturfagtekstene satt opp i
tilsvarende tabeller. Tekstene er her merket Na-tekst I (utdrag fra Naturfag
s.119), Na-tekst II (utdrag fra Midgard. Samfunnsfag 6 s.183), Na-tekst III
(utdrag fra Yggdrasil 6s.168) og Na-tekst IV (utdrag fra Terella s.152/153).

I tabell 9 B vises frekvensen av de grammatiske metaforene i tekstutdragene
fra naturfagbøkene i videregående skole. Na-tekst V er utdrag fra Naturfag.
Yrkesfag. Grunnbok 2 timers kurs (s.125), og Na-tekst VI er utdrag fra Kosmos
2t. Grunnbok. Yrkesfag (s.120/121). Her mangler imidlertid tekster fra to
klasser. Bakgrunnen for dette er at de minoritetsspråklige elevene var
fraværende i de timene observasjon med intervju skulle finne sted.
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Tabell 8 B: Grammatiske metaforer i norsktekstene i videregående skole

No-tekst V No-tekst VI No-tekst VII No-tekst VIII
lemma/
løpeord

7/201
(3,5%)

10/302
(3,3%)

11/567
(1,9%)

6/297
(2,0%)

Token/
Løpeord

8/201
(4,0%)

13/302
(4,3%)

18/567
(3,2%)

7/297
(2,4%)

Tabell 9 A: Grammatiske metaforer i naturfagtekstene i grunnskolen

Na-tekst I Na-tekst II Na-tekst III Na-tekst IV
lemma
/løpeord

4/288
(1,4%)

5/429
(1,2%)

5/230
(2,2%)

4/468
(0,9%)

token/
løpeord

4/288
(1,4%)

9/429
(2,1%)

7/230
(3,0%)

4/468
(0,9 %)

Tabell 9 B: Grammatiske metaforer i naturfagtekstene i videregående skole

Na-tekst V Na-tekst VI Na-tekst VII Na-tekst VIII
lemma/
løpeord

3/247
(1,2 %)

11/264
(4,2%)

Xxx xxx

token/
løpeord

4/247
(1,6%)

36/264
(13,6%)

Xxx xxx



Matematikk
I tabellen nedenfor vises forekomsten av grammatiske metaforer i utdragene
fra tre matematikkbøker i grunnskolen. Tekst I er et utdrag fra Regnereisen
(s.105), tekst II er fra Pluss 6b, og tekst III er fra Tusen millioner. Igjen
mangler en tekst, og årsaken er også her at den minoritetsspråklige eleven som
skulle intervjues, ikke var til stede i timen.

Tabell 10 B viser resultatene i matematikk i videregående skole. Tekst V er et
utdrag fra Tall i arbeid. Matematikk 1M byggfagene (s.94), tekst VI er et
utdrag fra Paralleller. Prøveutgave (s.129/130), og tekst VII er et utdrag fra
Tall i arbeid. Matematikk 1 M formgivingsfag (s. 242/243). Også her mangler
det en tekst. Årsaken er den samme som ovenfor.

Drøfting av resultater
Det må presiseres at resultatene som er vist i tabellene ovenfor, bygger på et
nokså tilfeldig tekstutvalg bestemt ut fra visse kriterier som beskrives i kapitlet
om metode og arbeidsmåte tidligere i rapporten. De sier derfor noe om akkurat
dette tekstutvalget og ikke om læreboka som helhet. Innenfor læreboka vil det
alltid være ulike teksttyper, og antall grammatiske metaforer vil sannsynligvis
være større i for eksempel instruerende og beskrivende tekster enn i
fortellende tekster. Det er også viktig å være klar over at bare en av de bøkene
som er brukt i denne studien, er ment for elever med et annet morsmål enn
norsk. Det er boka til Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald: Stein på stein.
Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Det første som slår en, er at antall grammatiske metaforer slik de er definert i
denne studien, ikke er særlig høyt i de fleste av tekstene i de tre fagene. Dette
har ganske sikkert å gjøre med at det her dreier seg om tekster for barn og
unge. Elevene er, som nevnt tidligere, på vei inn i ulike fagfelt, men er ennå
ikke en del av et faglig fellesskap. Som nevnt ovenfor krever det sannsynligvis
større tolkningskompetanse for å tolke tekster der for eksempel prosesser er
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Tabell 10 A: Grammatiske metaforer i matematikktekstene i grunnskolen

Ma-tekst I Ma-tekst II Ma-tekst III Ma-tekst IV
lemma/
løpeord

1/128
(0,8%)

8/187
(4,3%)

2/84
(2,4%)

xxx

lemma/
løpeord

1/128
(0,8%)

10/187
(5,3%)

2/84
(2,4%)

xxx

Tabell 10 B: Grammatiske metaforer i matematikktekster i videregående skole

Ma-tekst V Ma-tekst VI Ma-tekst VII Ma-tekst VIII
lemma/
løpeord

6/202
(3,0%)

7/283
(2,5%)

11/509
(2,2%)

xxx

lemma/
løpeord

15/202
(7,4%)

14/283
(5,0%)

39/509
(7,7%)

xxx



omdannet til nominalgrupper ved hjelp av nominaliseringer. Mer er implisitt i
en slik språklig realisering. En må gå bakenfor det nominale uttrykket for å få
tak i prosessen, og så foreta en ’utpakking’ av den grammatiske metaforen.
Det ser ut til at det i stor grad er tatt hensyn til dette i læreboktekstene. Den
pedagogiske tilretteleggingen av fagstoffet synes å innebære et relativt lavt
antall grammatiske metaforer. 

Vi skal imidlertid merke oss at selv om antallet grammatiske metaforer er
relativt lavt i tekstene ovenfor, er dette språklige fenomenet absolutt til stede.
Siden det dreier seg om læreboktekster som jo også er tilrettelagte fagtekster,
trenger forfatterne denne språklige ressursen for å kunne snakke om abstrakte
fenomen i boka. Vi kan nevne to eksempler, fenomenet fordøyelse som en av
naturfagtekstene dreier seg om, og fenomenet sannsynlighet som to av
tekstene i matematikkfaget dreier seg om. 

At pedagogisk tilrettelagte tekster på norsk slik som lærebøker har et lavere
antall grammatiske metaforer enn en kan forvente i voksen fagdiskurs, støttes
også av funnene i Henriette Siljans hovedfagsavhandling (2004). Hun viser at
det er en markant forskjell mellom frekvensen av grammatiske metaforer i
form av nominaliseringer i framstillingen av energi mellom naturfagboka
Tellus 10. Natur- og miljøfag for ungdomstrinnet (1999) på den ene siden og
to leksikonartikler om samme emne på den andre siden. Lærebokteksten
hadde langt færre nominaliseringer (Siljan 2004:77).

Et annet trekk som er felles for de tre fagene, men som ikke kommer fram i
tabellene ovenfor, er at de grammatiske metaforene som forekommer, sjelden
er utbygd. Vi så tidligere at selve nominaliseringen av en prosess eller et
adjektiv skaper en nominalgruppe som kan bygges ut foran kjernen med ulike
bestemmere og adjektiv, og bak kjernen med relativsetninger og preposisjons-
uttrykk (jf. eksemplene ovenfor Lærerens instruksjon av elevene i bruk av pc
og Klassens drøfting av problemet). Slik kan mye informasjon pakkes inn på
lite plass i teksten, og slik gjøres det ofte i fagtekster innenfor et sterkt
fagfellesskap. I læreboktekstene som er undersøkt her, benytter forfatterne i
liten grad denne språklige muligheten. Nominalgruppene som oppstår
gjennom nominalisering, er i svært liten grad utbygd. Artikler finnes selvsagt
framfor nominaliseringene, og av og til finnes også et adjektiv (for eksempel
ungdommelig usikkerhet, en felles opprinnelse, små forandringer) eller et
preposisjonsuttrykk bak nominaliseringen (forberedelser i klassen, variasjon i
stemmestyrken, ødeleggelse av naturen). Man kan imidlertid på ingen måte si
at muligheten for innpakking av informasjon er utnyttet. I stedet er det typiske
at nominaliseringen står som et ’nakent’ uttrykk uten noen annen form for
utbygging enn en eventuell ubestemt artikkel (for eksempel en idémyldring,
erfaringer, opplevelser, forurensning). Det ser ut som at man i tilrettelagte
fagtekster som dette unngår en for sterk grad av informasjonspakking, og at
man heller løser informasjonsbehovet ved å ha et høyere antall setninger der
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meningen realiseres verbalt. Man har behov for enkelte grammatiske
metaforer for å kunne snakke om ulike abstrakte fenomen og faglige forhold,
men man unnlater å komplisere teksten ytterligere ved utbygging av
nominalgruppene. Dette funnet støttes av tidligere undersøkelser av lærebøker
i naturfag og historie for 3. klasse i videregående skole (Maagerø 1997) og av
elevers egen bruk av grammatiske metaforer ved fysikkeksamen i 3. klasse
videregående skole der også ’nakne nominaliseringer’ blir kommentert
(Maagerø 1999).

Allikevel skiller et par av tekstene seg ut når det gjelder innpakking. Den ene
teksten er et utdrag fra en lærebok i matematikk for videregående skole, mens
den andre teksten er et utdrag fra et norskverk også for videregående skole.
Utdraget i matematikkboka dreier seg om sannsynlighetsregning. Her er en del
av nominaliseringene bygd ut med ganske lange elementer bak kjernen, for
eksempel sannsynligheten for å vinne førstepremien i Lotto, sannsynligheten
for at de kommer inn, sannsynligheten for at noe skal hende eller ikke hende,
sannsynligheten for at den vil lande med spissen opp osv. Utdraget fra
norskverket handler om ungdomsspråk, og her finner vi eksempler som
uttrykk som en bruker for å henvende seg direkte til samtalepartneren og
forsikre seg om at vedkommende følger med og forstår det som blir sagt. Vi
ser at utbyggingen finner sted mot høyre, og det gjør det antakelig enklere enn
om den hadde skjedd foran kjernen. På norsk er vi vant til at ny informasjon
introduseres mot høyre i setningen. Man kan imidlertid diskutere om også
denne formen for innpakking er krevende for mange elever i leseprosessen
deres, og kanskje særlig for de minoritetselevene som ikke har så gode
språkkunnskaper, ved at en først har et mer eller mindre abstrakt metaforisk
uttrykk og så en lang utbygging bak kjernen. Men på den andre siden er slike
utbyggingskonstruksjoner typiske i den voksne diskursen, og det er kanskje
naturlig å bli vant til dem i fagtekster i videregående skole. Læreren bør
imidlertid være oppmerksom på slike konstruksjoner og støtte med
nødvendige forklaringer.

Foreløpig har vi sett på resultatene under ett. Vi skal nå se om det er noen
forskjell i frekvens av grammatiske metaforer i et utviklingsperspektiv, altså
om tekstene for elever i 6. klasse i grunnskolen har færre grammatiske
metaforer enn tekstene for elevene i 1. klasse på videregående. Elevene i 6.
klasse har akkurat begynt på sin vei inn i fagene og nylig fått en mer
fagoppdelt undervisning, mens elevene i 1. klasse i videregående skole er mer
vant til å forholde seg til norsk, naturfag og matematikk og disse fagenes
språkbruk, og vi må dessuten anta at de generelt sett er mer vant til en voksen
diskurs både på skolen og i fritida. Vi kan derfor som tidligere nevnt forvente
at det vil være flere grammatiske metaforer i form av nominaliseringer i
tekstene som er ment for elever i 1. klasse videregående skole. Hvis vi legger
sammen alle resultatene i tabellene ovenfor i tekstene for 6. klasse, får vi 47
lemmaforekomster og 64 tokenforekomster i forhold til 2988 løpeord, altså en
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prosent på 1,0% og 2,1%. I tekstene for videregående skole er de tilsvarende
tallene 72 og 153 i forhold til 2872 løpeord, altså 2,5% og 5,3%. Vi ser da at
det som forventet er en viss forskjell i frekvens mellom nivåene på
læreboktekstene. Det mest interessante her er kanskje den store forskjellen
mellom lemma- og tokenforekomster i tekstene for 1. klasse på videregående
skole. En grunn til dette kan være at disse tekstene i større grad handler om et
abstrakt tema slik som for eksempel sannsynlighetsregning og
enhetskostnader, noe som gjør at begrepene gjentas i teksten, mens
forekomstene i tekstene for 6. klasse er mer tilfeldige og ikke i like sterk grad
knyttet til et tema.

Vi skal nå se på resultatene for de enkelte fagene. Tekstutdragene er hentet fra
to ulike diskurser, en humanioradiskurs representert ved norskfaget og en
naturvitenskapelig diskurs representert ved naturfag og matematikk. Ifølge
Martin (1993) trenger begge fagdiskurser grammatiske metaforer i form av
nominaliseringer. I humaniora (og samfunnsfag) trenger man slike ressurser
for å kunne snakke om ulike abstrakte fenomen, mens man i den
naturvitenskapelige diskursen trenger slike ressurser for å skape teknisk
uttrykk og faglige begrep. Frekvensen av grammatiske metaforer viser seg å
være temmelig lik i tekstene som er hentet fra de tre fagene. Det er åpenbart
at noen grammatiske metaforer trengs for å kunne snakke om de temaene som
tekstene handler om i alle tre fagene, og har dermed en karakter av fagord (for
eksempel fordøyelse, sannsynlighetsregning, språksammenheng osv.). 

Hvis vi går inn i norsktekstene, er det abstrakte begrep som erfaring, opple-
velse, usikkerhet, forberedelse, opprinnelse, forandringer, oppfordring, følelse
osv.) som er de mest vanlige grammatiske metaforene. Disse er ikke typiske
fagord, men ord vi trenger for å reflektere over ulike fenomen. Det finnes få
eksempler på norskfaglige ord som er realisert gjennom nominaliseringer, men
vi har ord som idémyldring og lesing som kan betraktes som en form for
fagord. De grammatiske metaforene vi finner i naturfag og matematikk, kan
også være slike generelle abstrakte uttrykk som hendelse, begivenhet, opplys-
ning, betegnelse , men en langt større del er av en mer teknisk karakter, for
eksempel fordøyelse, bølgebevegelser, sannsynlighet, forkortelse, tilfeldighet,
addisjon, subtraksjon, funksjon, enhet osv. Vi kan derfor si at de grammatiske
metaforene realisert gjennom nominalisering tjener ulike behov i de to fagdis-
kursene, også i disse lærebokutdragene slik Martin har hevdet.

Noen tekster skiller seg særlig ut ved høy frekvens av grammatiske metaforer;
andre ved svært lav frekvens. Det kan være ulike årsaker til dette, og for å
belyse hva som kan være bakgrunnen, skal vi kommentere to slike tekster som
skiller seg ut. Den første er utdraget fra Ord for alt som er et norskverk for 6.
klasse. Den andre er et utdrag fra som er ei naturfagbok for 1. klasse på
videregående skole, Naturfag. Yrkesfag. Grunnbok 2 timerskurs. Den første
teksten har et høyt antall grammatiske metaforer i forhold til antall ord til
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sammen, mens det i naturfagteksten bare er tre grammatiske metaforer på 247
løpeord. Den første teksten er en instruksjon om hvordan en skal lage
radioprogram. Det virker som det nettopp er teksttypen instruksjon som er
bakgrunnen for at nominaliseringene blir så mange. Vi får nominaliseringer
som forberedelser, idémyldring, mottakere, opplesning, telefonoppringning
osv. Den andre teksten handler om et relativt komplisert naturfaglig emne som
solenergi, men allikevel finnes det bare tre tilfeller av grammatiske metaforer
i teksten definert på den måten vi gjør det i denne studien (reaksjon som
gjentas en gang, strålingen og egenskaper). Teksten tar opp elektromagnetiske
bølger og sammenlikner dem med ’vanlige’ bølger i havet. Denne
sammenlikningen opptar mye plass i teksten, og det er tydelig at man ved dette
grepet ikke trenger sterk grad av nominalisering. 

Som nevnt ovenfor er det bare én tekst, nemlig utdraget fra Stein på stein.
Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere som er laget spesielt for
minoritetsspråklige elever, og da spesielt voksne. Utdraget handler om filosofi
for ungdom, og det fokuseres på Jostein Gaarder. En stor del av teksten opptas
av et intervju med ham. Det er få grammatiske metaforer i teksten, men noen
forekommer (blanding, bestselger, forfatter, lærer, undervisning). Dette er
ganske frekvente ord og i liten grad fagbegreper.

Hvor vanskelig er grammatiske metaforer for de
minoritetsspråklige elevene som ble intervjuet?
Da vi intervjuet de minoritetsspråklige elevene, ba vi dem blant annet streke
under hvilke ord, uttrykk og deler av teksten som de opplevde som vanskelig
(jf. kapitlet om metode og arbeidsmåte). Det er selvsagt svært krevende og
komplekst å måle forståelse, noe som også er tatt opp innledningsvis i denne
rapporten. Når elevene streker under vanskelige deler av teksten, er det svært
innfløkt å vite eksakt hva det er de finner komplisert, og hvor komplisert de
synes det er. Det kan det være et sentralt ord som de ikke forstår, men det kan
også være en uventet forbindelse av ord, en grammatisk konstruksjon de opple-
ver som ugjennomtrengelig, eller kombinasjonen av alt dette. Vi kan også tenke
oss at selve emnet er vanskelig, uventet eller umotiverende, og at konteksten
emnet er en del av, er uklar. I kapitlet ovenfor ble grammatiske metaforer telt
opp og sett i forhold til antall ord i teksten. Ikke alle grammatiske metaforer ble
tatt med, men et stort utvalg som det er gjort nærmere greie for ovenfor. Når vi
nå skal forsøke å si noe om hvor vanskelige slike grammatiske metaforer er for
de minoritetsspråklige elevene, kan vi ikke på samme måte telle og finne en
andel av dette fenomenet sett i forhold til antall markeringer for vanskelige ele-
menter i tekstene. Årsaken er som nevnt at det ikke alltid er like klart å tolke
hvilke konkrete språklige elementer som elevene finner vanskelig. Av og til
streker elevene under hele avsnitt i teksten, og andre ganger merket vi samtalen
med elevene at de ikke hadde forstått hva teksten dreide seg om, selv om de bare
hadde understreket et fåtall ord og uttrykk. Det som her blir tatt opp, er derfor
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tilfelle der elevene eksplisitt har streket under grammatiske metaforer i tekstene
og markert dem som vanskelige, og dette blir forsøkt kommentert ut fra de
språklige omgivelsene som understrekingene står i. Resultatene i denne delen
av analysen baseres derfor i mindre grad på frekvensanalyser av materialet, men
det vil selvsagt bli kommentert om grammatiske metaforer ser ut til å være et
gjennomgående vanskelig språktrekk for de minoritetsspråklige elevene.
Resultatene blir presentert i forhold til fag slik som det ble gjort i forrige kapit-
tel. Noen tekster vil få noe mer plass i presentasjonen nedenfor enn andre.
Grunnen er at grammatiske metaforer spiller ulik rolle i de ulike tekstene.
Tekstene tas opp i samme rekkefølge som de er presentert i, i tabellene ovenfor.  

Norsk
Vi skal først ta for oss elevenes understrekninger i de ulike norsktekstene i 6.
klasse på barnetrinnet. Vi vet fra forrige kapittel at frekvensen av grammatiske
metaforer er lavere her enn i tekstene som er beregnet på elevene på videregå-
ende skole. I utdraget fra Ord for alt er det en gutt med albansk som morsmål
som leser teksten. Han snakker flytende norsk, men etter to gangers gjennom-
lesning forstår han fremdeles ikke hva teksten handler om. Teksten er en
instruksjon som viser hvordan klassen kan lage radioprogram. Overskriften er
”Klassen går på lufta”, og denne overskriften får eleven til å tro at det dreier
seg om en reise. ”Skal klassen på tur eller noe sånt?” spør han. Overskriften
blir nærmere kommentert i andre deler av denne rapporten. Her skal det bare
nevnes at overskriften ikke gir denne gutten særlig hjelp til å forstå hvilket
emne det dreier seg om i teksten og liten beredskap til å forstå den temmelig
abstrakte språkbruken i utdraget. Vi så i tabellen ovenfor at denne teksten skil-
te seg ut med et høyt antall grammatiske metaforer. Eleven har også understre-
ket en del av disse forekomstene: idémyldring, mottakere, innslag, opptak og
innhold. Det første ordet er et typisk skoleord som sikkert har vært brukt mange
ganger i klasserommet, men kanskje uten å bli forklart. For elever med norsk
som morsmål ligger det muligens i selve verbalsubstantivet en kilde til forstå-
else, å myldre ideer, og verbet myldre vil antakelig de fleste barn med norsk
som morsmål ha hørt og forstå (maur myldrer ut av tua, barn myldrer i skole-
gården etc.). Men verbet myldre forekommer ikke særlig ofte, og denne gutten
ser ikke ut til å kjenne det. Da blir det mer abstrakte verbalsubstantivet også
vanskelig. Ordene mottakere og innhold er frekvente ord i voksendiskursen,
men forekommer nok ikke like ofte i tekster for barn, mens ordene innslag og
opptak mer er knyttet til mediediskursen og kunne med fordel ha blitt forklart
for denne eleven. Det foregår i liten grad pakking av informasjon med utgangs-
punkt i nominalgruppene i teksten. Vi finner konstruksjoner som mottakere av
programmet og innslag som hver gruppe ønsker å lage, men det er vanskelig å
si om en så forsiktig utbygging har ført til ekstra vansker for eleven. Det er helt
klart at disse uttrykkene har bidratt til at teksten ble uforståelig for eleven. Det
er imidlertid ikke slik at eleven ikke forstår grammatiske metaforer. Han har
for eksempel ikke streket under ord som forberedelse, opplesning og tele-
fonoppringning som også finnes i teksten.
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Utdraget fra Språket ditt handler om skrøner og vitser. En stor del av utdraget
består av to skrøner. Fortellende tekster har få grammatiske metaforer, og
antall forekomster er derfor svært lavt her (se tabellen ovenfor). Den eneste
grammatiske metaforen vi finner i denne teksten ut fra vår avgrensning av
fenomenet, er ordet tegning. Man kan diskutere hvor metaforisk dette ordet er.
Det er klart at det er dannet av verbet tegne, men det betegner mer produktet
av det å tegne og er i liten grad abstrakt. Det er også et svært vanlig begrep i
skolen, og ingen av de to elevene som ble intervjuet i forhold til denne teksten,
fant dette ordet vanskelig. Derimot var det mer det arkaiske ordforrådet som
krevde en særskilt kulturell kompetanse, som disse elevene opplevde som
komplisert. Dette blir tatt opp i et annet kapittel i denne studien.

I utdraget fra På sporet blir leserne tatt med på krobesøk i Mainz i Tyskland.
Utdraget er en del av en gjennomgående fortelling om noen barn og en
tidsbryter. Tidsbryteren har ført barna tilbake i tid til Gutenbergs Tyskland.
Tidsbryteren er derfor svært sentral for å forstå innholdet i dette utdraget og
faktisk i hele den gjennomgående fortellingen om barna som vi følger i boka.
Igjen er teksten fortellende, og den inneholder derfor få grammatiske
metaforer. Ordet tidsbryter er imidlertid en grammatisk metafor ut fra den
definisjonen som er brukt her, og dette uttrykket går igjen seks ganger i
utdraget og dessuten en gang som bryteren. Ordet er på ingen måte abstrakt,
men derimot et uttrykk for en helt konkret ting i teksten, en ting barna mister,
og som på slutten av utdraget blir svingt over hodet av krovertinna. Men denne
tingen har også noe prosessuelt ved seg, nemlig det å bryte tiden. Dette er
antakelig et temmelig transparent uttrykk for elever med norsk som morsmål.
En bryter og verbet bryte er kjent, og her har vi en bryter som gjør noe med
tiden. Dessuten er dette et begrep mange barn kjenner fra tegneserier, bøker og
filmer for barn. Men begrepet er åpenbart ikke like transparent for denne
minoritetsspråklige eleven. Når man ikke forstår dette begrepet, må hele reisen
i tid fortone seg temmelig diffus og kaotisk for eleven. Hvorfor er moderne
barn plutselig mange hundre år tilbake i tiden? Ut fra et minoritetsspråklig
perspektiv er nok dette et begrep som burde forklares. Eleven har også streket
under betaling i teksten og markert dette som vanskelig. Dette er også en
grammatisk metafor. Det er kanskje overraskende at dette ordet faller
vanskelig siden mange vil oppleve det som et svært frekvent ord også i
dagliglivets diskurs. Begrepet har en viss grad av abstraksjon i forhold til for
eksempel ordet penger. Ingen av de to grammatiske metaforene som er
kommentert her, er utbygd med adjektiv, preposisjonsuttrykk eller
relativsetninger i teksten.

Den siste teksten som ble brukt på barnetrinnet, er tatt med i analysen over
fordi den var utgangspunkt for undervisningen i en time som ble observert.
Den er imidlertid ikke blitt brukt i forbindelse med intervju med en
minoritetsspråklig elev. Den blir derfor ikke tatt opp i dette underkapitlet.
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Vi går nå over til tekstene som var utgangspunkt for intervjuene med elever på 
videregående skole. Det første utdraget er fra boka Signatur og dreier seg om
temaet lyrikk. Vi finner til sammen sju ulike grammatiske metaforer i teksten.
Eleven har streket under to av disse, nemlig oppfordring og innsikt. Den første
av disse er til en viss grad bygd ut, nemlig ved en preposisjonsfrase: en
oppfordring til å kaste maskene. Begge disse ordene er abstrakte fenomen.
Begge ordene finner vi nok i de fleste fagdiskurser, og særlig ordet innsikt
finnes nok ikke i særlig grad i dagliglivets diskurs. Uttrykket en oppfordring
til å kaste maskene er dessuten både en grammatisk og en leksikalsk metafor,
en oppfordring til å være ærlig og vise følelser. Denne konstruksjonen er
derfor kompleks på flere måter. Begge uttrykk er med på å gi teksten et
abstrakt preg, og det abstrakte innholdet ser det ut som eleven har hatt
problemer med da han leste teksten. Han har nemlig markert flere avsnitt som
vanskelige, og i disse avsnittene inngår også grammatiske metaforer og andre
abstrakte utrykk (for eksempel Lyrikken er snarere en oppfordring til å kaste
maskene, for den kan få oss til å oppleve og bli kjent med andre menneskers
følelser, erfaringer og innsikt). I tillegg forstår ikke eleven ord som er knyttet
til selve temaet i teksten, nemlig lyrikk og lyrikeren. Et av avsnittene i teksten
handler om teater. Eleven forstår ord som teateret, skuespillerne, roller og
masker. Han tror derfor at teksten dreier seg om å gå i teater. Denne eleven har
bare vært i Norge i fire år, og det er klart at det abstrakte innholdet som
realiseres gjennom nominaliseringer og andre abstrakte ord og uttrykk og
norskfaglige begreper blir for vanskelig for ham.

Det neste utdraget er hentet fra Klar melding. Norsk for yrkesfag. Utdraget
består av en situasjonsbeskrivelse, en fortelling og en redegjørelse for hva en
fortelling er. Siden fortellingen opptar mesteparten av utdraget, er det relativt
få grammatiske metaforer i teksten. Dette er ord som sender, mottakere,
forteller, fortelling, innledning, handling, tredeling, avslutning osv. Bare et par
av nominalgruppene som de grammatiske metaforene danner, er utbygd: en
innledning der mottakerne blir satt inn i situasjonen og hovedpersonen blir
introdusert. De ulike grammatiske metaforene er i sterk grad knyttet til den
norskfaglige diskursen. Eleven som ble intervjuet i forhold til denne teksten,
hadde ingen problemer med noen av disse grammatiske metaforene. Hun er
åpenbart inne i denne måten å snakke fag på, og derfor fører ikke dette til
problemer for henne. De ordene hun stopper ved, er dagligdagse, men mindre
frekvente ord, nemlig byll, kriblet, kravlet og sinnssykehus. Dette blir tatt opp
i et annet kapittel i denne rapporten.

I det neste utdraget som er hentet fra Tema. Norsk for grunnkurset, er
ungdomsspråk temaet. I dette utdraget finnes en del grammatiske metaforer,
for eksempel erfaring, opplevelser, usikkerhet, variasjon, holdning. De er i
liten grad faguttrykk, mer abstrakte uttrykk som finnes i de fleste diskurser,
men nok i mindre grad i dagliglivet. I noen tilfelle har nominaliseringen gjort
det mulig å bygge ut informasjon, for eksempel ungdommelig usikkerhet,
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variasjon i stemmestyrken for å ”slå igjennom”, komme til orde eller under-
streke et poeng, samhold innenfor sin egen vennekrets. Eleven som ble
intervjuet ut fra denne teksten, var en svært dyktig elev. Hun mente hun forsto
alt i teksten og har ikke understreket noe, heller ingen av de mer abstrakte
realiseringene som framkommer ved bruk av grammatiske metaforer.

Den siste norskteksten er hentet fra Stein på stein. Norsk med
samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Teksten har noen grammatiske
metaforer som lesing, blanding, undervisning, bestselger, forfatter, lærer der
de tre første kan betraktes som abstrakte, mens de tre siste er konkrete
betegnelser. Alle er nokså vanlige begreper som finnes i mange diskurser, og
noen av dem særlig i språket man bruker på skolen. Noen av dem er utbygd
som for eksempel en blanding av skjønnlitteratur og faglitteratur, den
forfatteren som solgte flest bøker. Eleven som ble intervjuet, hadde problemer
med en del mer faglige ord som filosofi, filosofiske, skjønnlitteratur og
kommunisere, men har ikke streket under noen av de grammatiske metaforene.
Disse er åpenbart alle innenfor en måte å bruke språk på, som denne eleven
behersker.

Naturfag
Også her begynner vi med tekstene som er hentet fra lærebøker for 6. klasse i
grunnskolen, og rekkefølgen er den samme som vi finner i tabellene i forrige
kapittel. Den første teksten er hentet fra boka Naturfag fra Globus-serien.
Utdraget dreier seg om fordøyelsen, og leseren følger en hamburger på vei
gjennom kroppen. Utdraget har få grammatiske metaforer slik som de fleste
andre tekstene hentet fra bøkene for 6. klasse. Vi finner nominaliseringer som
fordøyelsen, grovarbeidet, åpningen og bølgebevegelser i denne teksten.
Åpningen er nok et ord som forekommer i de fleste diskurser, mens
sammensetningen grovarbeidet neppe er særlig frekvent. De to andre ordene
framstår som mer tekniske. Bare åpningen av disse fire grammatiske
metaforene er utbygd, åpningen til luftrøret. Eleven streker under to av disse
nominaliserte uttrykkene, nemlig grovarbeidet og bølgebevegelser, når han
skal markere det han ikke forstår i teksten. Begge de to ordene er
sammensetninger. Eleven ble i intervjuet ikke spurt om han forsto ordene
arbeid og bevegelse. Dette er frekvente ord, også i dagligtalen, og det hadde
vært interessant å se om det er de sammensatte ordene eleven synes er
vanskelige. Teksten er ganske teknisk, og eleven markerer hele avsnitt som
han syntes var vanskelige å forstå. For eksempel sier han at følgende avsnitt
er vanskelig selv om han kan alle ordene: Men hvorfor havner ikke maten i
lungene? Fordi strupelokket stenger for åpningen til luftrøret. Har du kastet
opp noen gang? Da vet du at magesaften er sur. Den blir produsert i
magesekken og dreper skadelige bakterier som følger med maten. Det ser altså
ut som det er mer den tekniske naturfagdiskursen som er problematisk for
denne eleven og i mindre grad enkeltord og uttrykk. De enkeltordene eleven
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har streket under som vanskelige, er også for en stor del tekniske: brytes ned,
enzymer, spalter, gallesaft.

Det neste utdraget er hentet fra boka Midgard. Samfunnsfag 6. Utdraget er et
sammendrag av et kapittel om forurensning, og teksten inneholder
grammatiske metaforer som sammendrag, forurensning, klimaendringer,
miljøorganisasjon og ødeleggelse. Noen av nominaliseringene er utbygd, for
eksempel ulike typer forurensning som tobakksrøyk og eksos fra biler,
forurensning av luft, jord, vann og havområder, ødeleggelse av naturen. Ordet
sammendrag er vanlig i skolediskursen. De fire andre er typiske innenfor en
naturvitenskapelig diskurs selv om de forekommer på andre områder også.
Eleven som ble intervjuet med utgangspunkt i denne teksten, streket ikke
under noe i teksten som vanskelig, heller ikke noen av de grammatiske
metaforene, og var åpenbart godt inne i denne måten å bruke språk på.

”Det spirer” er overskriften i det neste utdraget som er hentet fra Yggdrasil 6.
Utdraget dreier seg om frøet, hva det består av og hvordan det spirer, og det å
så. I den siste delen av teksten møter vi en skjønnlitterær tekst, nemlig et lite
utdrag av Markens grøde av Knut Hamsun. Det er få grammatiske metaforer
i teksten, men vi finner ord som anlegg, næring, handling, forfatteren. Ingen
av disse ordene har høy grad av abstraksjon. Noen av dem er utbygd slik som
anlegg til rot, stengel og blad, næring som gir den lille spiren noe å leve av
den første tiden, en hellig handling. To elever ble intervjuet med utgangspunkt
i denne teksten. Den ene eleven streker under bare et par ord i teksten, men i
intervjuet kom det fram at han ikke forsto særlig mye av teksten. Han trodde
den handlet om blader som vokser og blir lange. Det er derfor vanskelig å si
noe om grammatiske metaforer er spesielt vanskelig for ham. Den andre
eleven streker også under bare et par ord som vanskelige i teksten. Ingen av
disse er grammatiske metaforer.

Den siste naturfagteksten for 6. klasse er tatt fra Terella. Den dreier seg om å
fargeklær og om ulike farger vi får fra naturen. Teksten har få grammatiske
metaforer, bare ord som gjennombruddet, blanding og oppskrift. Ingen av dem
er spesielt tekniske, og de finnes ganske sikkert i mange ulike diskurser.
Allikevel er nok blanding og oppskrift vanligere ord enn gjennombruddet.
Alle har en viss grad av abstraksjon. Alle tre er utbygd i teksten:
gjennombruddet for fargede klær, en blanding med en sterk lyslilla farge, en
oppskrift for alle ønskelige farger. Eleven som ble intervjuet i forhold til denne
teksten, har ikke streket under noen av disse grammatiske metaforene. Hun har
svært få understrekinger i teksten, og det er bare svært sjeldne ord hun ikke
forstår, slike som purpursneglen og skarlagenslus, noe som sikkert mange
elever med norsk som morsmål også ville hatt problemer med. 

Vi skal nå gå over til tekstene som er benyttet i intervjuer med elever i
videregående skole, og som nevnt tidligere har vi her bare to intervjuer. Det

109



første er tatt fra Naturfag. Yrkesfag. Grunnbok 2-timerskurs og dreier seg om
sollyset og elektromagnetiske bølger. Teksten inneholder få grammatiske
metaforer selv om den er ganske teknisk. Vi kan nevne kjernereaksjonene som
gjentas i teksten, og som særlig er et nøkkelbegrep i begynnelsen av teksten.
Ordet er sammensatt og til en viss grad abstrakt, men det danner ikke kjernen
i utbygde nominalgrupper i denne teksten. Eleven som ble intervjuet i forhold
til denne teksten, hadde nettopp problemer med det tekniske ordforrådet i
teksten. Han streket under ord som hydrogengass, indigo, spekter,
vannmolekylene, og dette er ord som sikkert mange av elevene med norsk som
morsmål også har problemer med. Han streket også under den grammatiske
metaforen kjernereaksjonene. I intervjuet sa eleven at tekstene i naturfagboka
var de vanskeligste tekstene å lese av alle på skolen.

Den andre naturfagteksten som ble brukt i intervju med elev fra videregående
skole, er hentet fra Kosmos. Grunnbok. Yrkesfag. Utdraget har som overskrift
”Hvor kommer strømmen fra?” og forklarer ved hjelp av tekst, bilder og
figurer hvordan vannkraft produseres. Teksten har en god del grammatiske
metaforer som bevegelse i ordet bevegelsesenergi, forbruker, spenning,
kraftledning, innføring i sammensetningen innføringsstasjon, retning osv.
Flere av dem gjentas mange ganger i teksten. De representerer i høyeste grad
en del av det tekniske ordforrådet i utdraget og bidrar til den faglige
framstillinga. Noen av nominaliseringene har blitt utbygd, slik som i
spenningen i huset, de fleste forbrukerne, men dette er ikke typisk for denne
teksten. Eleven som ble intervjuet med utgangspunkt i denne teksten, har bare
få understrekinger. I to tilfeller gjelder understrekingen to hele setninger i
teksten. Den ene av dem inneholder tre grammatiske metaforer, nemlig Når
energien nærmer seg forbrukeren, blir spenningen redusert til et nivå som
passer for husstandene, nemlig forbrukeren, spenningen og husstandene. Det
er allikevel umulig å si noe sikkert om det er akkurat dette språktrekket som
skaper problemer for eleven.

Matematikk
Også når det gjelder grammatiske metaforer i matematikktekstene, følger vi
samme mønster som ovenfor. Vi begynner med tekstene for 6. klasse og
fortsetter med tekstene for videregående skole, og rekkefølgen er den samme
som i framstillingen i tabellene ovenfor. Den første teksten er hentet fra
Regnereisen og dreier seg om sirkler. Utdraget er kort, og vi finner bare en
eneste grammatisk metafor ut fra den avgrensningen som er gjort her, nemlig
åpningen i forbindelse ’åpningen på passeren’. Ordet er utbygd, den åpningen
som du vil ha. Som nevnt tidligere er dette et vanlig ord også i dagliglivets
diskurser, og eleven som ble intervjuet på bakgrunn av denne teksten, har ikke
streket under dette ordet. Det er mer nye tekniske ord som ser ut til å skape
problem for eleven, nemlig linjestykke, sentrum og radius. Dette er nye ord
som hører til et nytt område i matematikkfaget, og er nok begreper som også
er vanskelige for elever med norsk som morsmål før de er tatt opp og forklart.
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Vi kunne kanskje ventet at en elev som forstår så mye av en fagtekst, også ville
forstå ordet sentrum, men her møter vi ordet i andre omgivelser, nemlig
sentrum i en sirkel, og det kan være vanskelig å se forbindelsen til for
eksempel sentrum i en by.

Den neste teksten vi har med i forrige kapittel, er tatt fra Pluss 6b. Teksten er
et utdrag fra begynnelsen på et kapittel om brøk. Den har en del grammatiske
metaforer som tilbakekomst, oppslag, framgang og mer tekniske uttrykk som
addisjon og subtraksjon. Teksten ble brukt i en av de observerte klassene, men
det ble ikke mulig å intervjue en elev ut fra denne teksten. 

Vi går derfor videre til neste tekst som er tatt fra Tusen millioner. Også denne
teksten tar opp brøk, men utdraget er hentet fra et sted midt inne i brøkkapitlet.
Det er grammatiske metaforer som telleren og nevneren i teksten. Disse er
ikke utbygd. Dette er tekniske termer som åpenbart er forklart tidligere i boka
og av læreren, og eleven har ingen problemer med disse. Det er svært lite tekst
i utdraget, og jenta som blir intervjuet, har ingen problemer med selve teksten.
Hun sier hun forstår alt. Det som er vanskelig, er stykkene i utdraget, for de
har ennå ganske lite trening i å regne med brøk. 

Vi skal nå se på tekstutdragene fra matematikkbøkene for videregående skole.
Det første utdraget er tatt fra Tall i arbeid. Matematikk 1M formgivingsfag.
Utdraget har som overskrift ”Gunstige og mulige utfall” og er en del av et større
kapittel om sannsynlighetsregning. Det er noen grammatiske metaforer i tek-
sten. Sannsynlighet forekommer en rekke ganger, og vi finner også ord som til-
feldigheter, utfall, mulighetene, forkortelse. I denne sammenhengen kan vi kan-
skje betrakte sannsynlighet og utfall som tekniske termer, men både de og de
andre ordene nevnt ovenfor forekommer i en rekke diskurser og er ganske all-
menne. Nominalgruppene som nominaliseringen fører med seg, er i liten grad
utbygd, men vi har eksempler som seks mulige utfall, disse seks mulighetene,
sannsynligheten for hvert enkelt utfall, en forkortelse for det engelske ordet pro-
bability, sannsynligheten for å få en femmer osv. Eleven som ble intervjuet i for-
hold til denne teksten, har ikke understreket enkeltord, men derimot en del av
teksten: forutsetter vi at alle utfallene er like sannsynlige. Sannsynligheten for
hvert enkelt utfall er én seksdel. Det er umulig å vite hva eleven finner særlig
vanskelig her. Hun kan forstå alle ordene, men innholdet er allikevel kompli-
sert. Det kan også være ordene og deres sammensetning. To av de grammatiske
metaforene er en del av utdraget, men siden hun ikke har streket under dem i
andre deler av teksten, er det usannsynlig at de volder problemer.

Den neste teksten er hentet fra boka Paralleller. Kapitlet heter ”Enhets-
kostnader”. 

Også i denne teksten er det noen grammatiske metaforer, og vi kan nevne det
sammensatte ordet enhetskostnader og funksjonen som begge forekommer
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flere ganger i teksten. Begge er tekniske termer i denne sammenhengen. De er
imidlertid ikke utbygd i teksten, og teksten er preget av korte forklaringer og
eksempel. Det er ikke dette tekniske ordforrådet som skaper problemer for
eleven som ble intervjuet i forbindelse med dette utdraget. Dette er tydeligvis
blitt forklart i boka og av lærer, og eleven har ikke markert noe av dette som
vanskelig. Eleven har streket under ett eneste ord som vanskelig i teksten,
nemlig skitrekket. Dette har nok sin forklaring i kulturell bakgrunn, og det blir
tatt opp i et annet kapittel i rapporten.

Den siste teksten vi skal ta opp i denne studien, er hentet fra Tall i arbeid.
Matematikk 1M byggfagene. Den er også hentet fra et kapittel om sannsynlig-
hetsregning, og overskriften er ”Sannsynlighet”, altså en grammatisk metafor.
Denne grammatiske metaforen gjentas en rekke ganger i det korte utdraget. I
tillegg møter vi grammatiske metaforer som formgiving, trekning,
forutsetninger, regning, utfall, hendelse, begivenhet, betegnelse osv., med
andre ord en stor frekvens av dette språktrekket. De fleste av disse tilhører
ikke bare matematikkdiskursen, men brukes i mange andre diskurser også.
Flere av nominalgruppene er utbygd slik at vi får uttrykk som sannsynligheten
for at noe skal hende eller ikke hende, sannsynligheten for å vinne
førstepremien i Lotto osv. Dette er en spennende tekst når det gjelder
grammatiske metaforer. Dessverre ble det umulig å intervjue en elev i forhold
til denne teksten. Vi vet derfor lite om tekstens vanskegrad.

Sammendrag
Elevene som har blitt intervjuet i forhold til tekstene, er alle på samme alder,
enten 10 – 11 år eller 15 – 16 år. Men her slutter likheten. De har alle ulik
språkkompetanse og ulik bakgrunn. De representerer ulike morsmål, og vi vet
at morsmålet spiller en rolle i læring av nye språk. Noen har vært kort tid i
Norge, andre er født i Norge. De har svært ulik kulturell bakgrunn. Noen lever
i trygge omgivelser, andre i utrygge, og noen er flinke på skolen og har stor
motivasjon og interesse for det som foregår der, mens andre er svake eller
mangler motivasjon. De er med andre ord en svært heterogen gruppe. Alt dette
gjør det helt umulig å trekke klare konklusjoner om hva som er lett og
vanskelig i en tekst. Intervjuene viser på ingen måte en klar tendens når det
gjelder grammatiske metaforer. Noe går det imidlertid an å si ut fra denne
studien. Hvis man er svak i norsk, er disse konstruksjonene vanskelige. Bruk
av grammatiske metaforer i en tekst medfører ofte en viss grad av abstraksjon.
Abstrakte begreper må ikke være vanskelige, men de byr av og til på mer
diffuse og mindre klart avtegnede referanser som kan skape problemer. Er de
i tillegg utbygd slik at mye eller en del informasjon pakkes inn i
nominalgruppa, øker antakelig vanskene for svake elever. Vi har imidlertid
sett at få av tekstene har slike utbygginger. De er pedagogiske tekster som er
tilrettelagt for barn og ungdom, og tilretteleggingen betyr blant annet lite
pakking av informasjon på denne måten.
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Det ser også ut til at elever som er flinke i norsk, ikke har særlig problemer
med dette språktrekket. De mestrer dette fordi de blant annet har et stort
ordforråd og kan forholde seg til abstraksjonene i teksten. Nominaliseringene
blir i mange tilfeller antakelig transparente for dem ved at de kan dele opp i
stamme og endelse og dermed se verbet eller adjektivet som danner
utgangspunktet. Dette kan framheves som et positivt resultat fra
undersøkelsen. Det som ser ut til å falle vanskelig for de flinke elevene, er i
større grad sære ord som brukes lite fordi de enten er gammeldagse eller
tilhører områder av samfunnet som ikke er en del av disse elevenes liv. Det har
med andre ord med en kulturell kompetanse å gjøre (jf. skitrekk-eksemplet).

Vi har flere ganger vært inne på at grammatiske metaforer er en viktig ressurs
for å skape tekniske termer i fagdiskurser, kanskje særlig i naturvitenskapelige
diskurser. Vi har sett at dette gjøres også i de tekstene vi har sett på her. Vi har
sett at slike tekniske termer skaper problemer for noen av elevene i studien,
men slett ikke for alle. Det virker som de tekniske termene er mulig å mestre
bare de blir forklart. Det ser faktisk ut som de mer diffuse abstrakte begrepene
innenfor særlig humanioradiskursen, men også til dels den naturvitenskapelige
diskursen faller vanskeligere å gripe. De understrekes både i norsktekstene på
den ene siden og i naturfagtekstene på den andre siden. 

Oppsummering og råd
I undersøkelser som er referert ovenfor, er grammatiske metaforer sett på som
et nødvendig språktrekk blant annet for å kunne snakke om abstrakte fenomen
i en tekst og som ressurs for å skape tekniske termer. Vi ser at dette også
gjelder for mange av tekstene vi har sett nærmere på i denne undersøkelsen.
Vi har diskutert hvilke muligheter grammatiske metaforer gir ved hjelp av
nominalisering til å pakke mye informasjon inn i setningen. Vi har også hevdet
at dette krever stor tolkningskompetanse hos leserne. I de tekstene som er
undersøkt her, ser vi at denne muligheten bare er utnyttet i liten grad. Vi har
også kunnet registrere at utbyggingene er noe hyppigere og noe mer avanserte
i tekstene for elevene i videregående skole enn for elevene i 6. klasse i
grunnskolen. Vi har også sett at elevene ikke alltid forstår de grammatiske
metaforene, og at den abstraksjonen som grammatiske metaforer ofte
medfører, kan være krevende for elever fra språklige minoriteter når de har
generelt dårlig språkkompetanse. Ut fra dette kan man komme med en del råd
til lærebokforfattere. 

Grammatiske metaforer er nødvendige i faglige diskurser. Det er umulig å
unngå dem fordi de gjør en viktig jobb for oss i teksten. Allikevel er det viktig
at de ikke forekommer for hyppig i tekster for mindre barn, og at det er
fornuftig med en progresjon etter som man går dypere inn i de ulike fagene og
trenger mer presise fagbegreper. Det øker antakelig vanskegraden hvis mye
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informasjon pakkes inn i nominalgruppene. Igjen er det ikke snakk om å
unngå dette, men også å tenke på en progresjon her. For mye innpakking vil
ikke være god i noen tekst, heller ikke i tekster i tette faglige fellesskap. Fordi
grammatiske metaforer er et viktig trekk ved alle voksendiskurser, vil det være
like vesentlig for minoritetsspråklige elever å møte dem i utdanningen sin som
det er for elever med norsk som morsmål. Men det er viktig å vite både for
lærebokforfattere og lærere at dette språktrekket kan by på ekstra store
vansker hos en del av de minoritetsspråklige elevene.

Også minoritetsspråklige elever må lære seg presise faglige begreper i fagene.
Vi har sett at mange fagtermer nettopp er grammatiske metaforer i form av
nominaliseringer. Både elever med norsk som morsmål og minoritetsspråklige
elever trenger gode forklaringer på slike tekniske termer i læreboka si. Dette
bør skje der termen dukker opp første gang. En mulighet er også å lage en
ordliste over faguttrykk bak i boka. Dette vil være særlig viktig for
minoritetsspråklige elever som ikke alltid har samme kompetanse til å løse
opp et begrep i deler og gjøre det transparent som elever med norsk som
morsmål har.

Vi har også sett at flere av elevene ovenfor har markert som vanskelig
grammatiske metaforer som ikke er fagord, men som tilhører en form for
generell voksendiskurs, og som uttrykker noe abstrakt som det kan være
komplisert å avgrense semantisk. Det kan godt hende at slike ord bør få
forklaringer på en eller annen måte. Kanskje går det an å sette begrepet inn i
ulike kontekster for elevene og vise betydning på denne måten. Kanskje kan
det være nyttig i noen tilfeller å vise til prosessen, altså verbalgruppen, eller
adjektivet nominaliseringen har skjedd ut fra. Dette kan gjøre ordet mer
gjennomsiktig for eleven, altså en mer formell, språklig forklaring. Antakelig
vil dette være god hjelp for en del elever med norsk som morsmål også som
ikke er like vant til å lese slike typer tekster som andre elever. 

Kapittel 10: Andre sider ved ordvalget 

Vi har så langt i denne hoveddelen behandlet metaforer i lærebøkene, både
mer tradisjonelle metaforer og dem som kan kalles grammatiske. Vi vil
avslutningsvis knytte noen kommentarer til ordvalget mer allment, og vi
konsentrerer oss særlig om faglige termer i de ulike lærebøkene og om hvilke
erfaringsområder ord og begreper er hentet fra.

Alle fag benytter seg av en terminologi som er spesifikk for faget, og som må
læres. Til en viss grad er det å lære et fag nettopp å tilegne seg det fagspråket
som gjelder innenfor den faglige diskursen. Lærebøker må derfor selvfølgelig
inneholde faglige termer. Samtidig er det også slik at når en ”kan” et fag, er en
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så fortrolig med dette fagets fagspråk, at en tar det for gitt og ikke ser at det er
like selvsagt for andre. Dette er en stor utfordring i all fagformidling, og noe
lærebokforfattere trolig er ekstra oppmerksomme på. Vi kan derfor forvente at
lærebøkene inneholder forklaring av ulike fagtermer. Spørsmålet er hvor godt
de faglige begrepene forklares og eksemplifiseres slik at teksten og
terminologien blir forståelig, og hvor mye hjelp elevene får til å arbeide med
de faglige begrepene slik at de blir fortrolige med dem. Vi skal i det følgende
gi noen få eksempler for å illustrere denne problemstillingen.

I tillegg til det som oppfattes som fagtermer, kan det være interessant å feste
oppmerksomheten på det som Anne Golden i sin avhandling om elevers
forståelse av metaforiske uttrykk i samfunnsfag for ungdomsskolen omtaler
som ”fagspesifikke ikke-fagord” (Golden 2004: 26.) Dette er ord som de som
kjenner et fag ikke oppfatter som del av fagets terminologi, men som allikevel
stort sett relateres til ett fagområde. Dette kan være ord som grense, jordbruk
og dialog. Golden refererer en dansk undersøkelse som konkluderer med at en
del av de problemene elever fra språklige minoriteter har med å tilegne seg
lærebøkenes tekster kan skyldes ”vanskeligheder med den delen af leksikon
som ikke betragtes som faglig terminologi, men som alligevel er fagbundet ”
((Gimbel 1998:98), her sitert etter Golden 2004: 26). Vi vil også ha et blikk
for denne typen ord når vi nå skal kommentere noen sider ved ordvalget. 

Fagtermer i matematikkbøker
Læreverket Tall i arbeid er skrevet for matematikk grunnkurs, byggfag i
videregående skole. I løpet av observasjonstiden i en av de klassene som
brukte denne boka, ble sannsynlighetsregning introdusert. I underkapittelet
”Grunnleggende begreper” lanseres følgende: sannsynlighet, statistisk
forsøk/eksperiment, utfall, utfallsrommet, hendelse/begivenhet. Disse ordene
er kursivert og forklart ved hjelp av eksempler hentet fra bruk av terning, og
terningkastenes vilkårlighet. Eksemplene er også ledsaget med illustrasjoner.
Det gir god hjelp til å forstå begrepene. Vi finner også at det benyttes doble
sett av begreper (statistisk forsøk/eksperiment, hendelse /begivenhet). Det kan
være en god strategi å forklare et vanskelig begrep med et som en kan forvente
er mer kjent. I det første eksempelet her vil vi tro at det er tilfellet, i det siste
derimot er vi ikke så sikre på det, særlig om vi har minoritetsspråklige elever
i tankene. ’Begivenhet’ er et relativt abstrakt og lite dagligdags ord. Det er
imidlertid et problem at begrepene i liten grad benyttes i teksten og i
oppgavene. Særlig når begreper som her er vanlige ord fra dagliglivet som får
en ”ny” faglig betydning, kan det være nødvendig å gi flere eksempler og øve
på begrepene. 

Vi kaster terningen og får en toer. Det kaller vi en hendelse (eller en
begivenhet). Til hendelsen ”flere enn fire øyne” svarer det to utfall: fem øyne
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og seks øyne. En hendelse kan bestå av ett eller flere utfall. Av og til vil du se
at ordet hendelse brukes som en samlebetegnelse for hendelse og utfall” (Tall
i arbeid, s. 243). 

Dette er et ganske vanskelig avsnitt. Det sier seg ikke selv hva som er en
’hendelse’. Er det det at vi får en toer? Hvordan er sammenhengen mellom
’hendelse’ og ’utfall’? Vi får også vite at ’hendelse’ kan brukes både om
hendelse og utfall, vel å merke om vi forstår begrepet ”samlebetegnelse”.
Dette siste begrepet kan være et eksempel på det som vi ovenfor betegnet som
et fagspesifikt ikke-fagord. 

I en av de observerte 6. klassene var temaet brøk og boka som ble benyttet
Pluss 6. Dette er et emne som elevene har arbeidet med før. Her tas begrepene
”addisjon”, ”subtraksjon”, ”brøk” for gitt., og repetisjonen gjennomføres ved
at elevene får gjøre en del oppgaver som skal aktualisere deres tidligere
kunnskaper og svare på spørsmålet: ”Husker dere hva disse ordene betyr;
divisjon, dividere, delt på [—-] ” (Pluss, s. 6). Det kan være en god strategi å
legge repetisjon til oppgaver. I matematikk som er et kumulativt fag, er det
selvsagt viktig at tidligere begreper aktualiseres før nye begreper introduseres.
I dette tilfellet er det en forutsetning at en lærer hjelper elevene til å repetere
begrepene, og det er kanskje ikke urimelig, det var i alle fall det læreren gjorde
i den klassen vi observerte. Et alternativ hadde vært å gi en kort repetisjon som
innledning til kapittelet, eller kanskje heller som en oppsummering etter
repetisjonsoppgavene. Det nye som introduseres etter at tidligere kunnskap
om brøk er repetert, er at brøk kan skrives som desimaltall. Her benyttes
eksempler og ikke forklaringer til å introdusere begrepet. Her må elevene
slutte seg til den praktiske framgangsmåten ved å tolke eksempelet.

Fagtermer i naturfagbøker
I boka Kosmos 2, grunnbok i naturfag for yrkesfag, har vi sett på et kapittel
som behandler elektrisk strøm. Dette er del av et større kapittel om elektrisitet.
I vårt delkapittel introduseres begreper som turbin, kabler, generator,
bevegelsesenergi, varmeenergi, elektrisk energi, vannenergiverk, spenning,
transformator. Begrepet elektrisk energi er brukt, men ikke forklart tidligere i
boka (s. 113), spenning er definert på side 114. På side 115 blir varmeenergi
omtalt:” I en hårføner er det motstandstråder der den elektriske energien blir
omgjort til varmeenergi”. Her framstår varmeenergi som noe positivt og
nyttig. I vår sammenheng heter det imidlertid at vi ikke kan nyttiggjøre oss
denne energien. Her trengs det etter vårt syn en forklaring og utdyping. Videre
blir vannenergi beskrevet i et tidligere kapittel om ulike energityper (s. 105).
Her blir også bevegelsesenergi omtalt, og dette begrepet blir også forklart i en
margtekst i vårt delkapittel. 
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Denne boka har stikkordregister, noe som må sies å være en fordel. Her finner
vi henvisning til følgende ord: bevegelsesenergi, vannenergi, spenning og
transformator, det siste viser utelukkende til den omtalte siden. Hvert kapittel
har i tillegg et sammendrag hvor sentrale begreper defineres og forklares. For
vårt kapittels vedkommende er bare spenning og elektrisk energi forklart. En
samlet oppslagsdel i slutten av boka der sentrale begreper ble forklart og
eksemplifisert, ville vært til stor hjelp for elevene.

De andre begrepene blir delvis forklart ved hjelp av illustrasjoner. Dette er
hensiktsmessig, men det er et problem at man hels bør kjenne begreper som
turbin og generator for å forstå illustrasjonen. Det er videre et problem at
begrepene i brødteksten ikke alltid samsvarer med begrepene på bildene. Det
heter for eksempel at transporten av elektrisitet skjer gjennom ”kabler i luft og
jord”. Ordet kabel forklares ikke, og det tilhører kanskje også de
”fagspesifikke ikke-fagordene”. Jordkabler er imidlertid avbildet på
tegningen. Det som i brødteksten omtales som ”kabler i luft”, er på derimot på
bildet omtalt som ”kraftledninger”. For elever fra språklige minoriteter kan det
bli mange begreper å holde orden på, og en mer enhetlig begrepsbruk,
eventuelt en forklaring i den hensikt aktivt å utvide ordforrådet, ville etter vårt
syn vært ønskelig. 

Vi skal også kort kommentere en tekst fra boka Yggdrasil. Natur- og miljøfag
6. Underkapittelet heter ”Det spirer” og er del av et større vår-kapittel med
tittelen Det spirer og gror. Da vi leste dette kapittelet med våre informanter,
viste det seg at de ikke forstod overskriften, fordi spirer var et ukjent begrep.
Dette er et typisk eksempel på et av de fagspesifikke ikke-fagordene. Dette var
uheldig fordi ordet stod i overskriften, og derfor ikke gav den førforståelse og
forventning til selve teksten som overskrifter helst skal gi. Andre fagtermer
som her introduseres er frø, frøskallet, kimen, frøhvite og frøblader. Frøhvite
forklares som ”frøets ”nistepakke”. Videre forklares kimen som ”et lite
plantefoster med anlegg til rot, stengel og blad”. Her kan nok plantefoster og
anlegg, kanskje også stengel, volde problemer. Teksten er imidlertid ledsaget
av en illustrasjon hvor alle de omtalte begrepene er forklart, og eleven vil få
god hjelp av denne illustrasjonen, vel å merke om han bruker den. Vår elev
gjorde ikke det før han ble gjort oppmerksom på at han kunne få hjelp til å
forstå begrepene ved å se på illustrasjonen. Trolig må slik leseratferd også
læres.

Fagtermer i norskbøker
I Ordet er ditt som også ble benyttet i en av de observerte sjetteklassene, viste
ordvalget seg å være vanskelig for en av de elevene vi lot lese teksten. Som vi
har kommentert ovenfor, viste selve overskriften seg å være uheldig, fordi
eleven ikke forsto metaforen ”å gå på lufta”. I første linje blir det imidlertid
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avklart at det handler om å lage radioprogram. Likevel fikk eleven problemer
fordi de faglige begrepene idémyldring, innslag, mottakere og opptak viste seg
å være vanskelige. Dette er nok et eksempel på fagspesifikke ikke-fagord.

I en av lærebøkene for 6.klasse handlet det om å fortelle korte historier.
Overskriften er ”Skrøner og vitser”. Ordet skrøne er en term som viste seg
vanskelig for de minoritetsspråklige elevene å forstå. Som i eksempelet
ovenfor med ”spirer” var dette er ekstra uheldig fordi ordet befinner seg på
overskriftsnivå. I brødteksten er imidlertid skrøner og vitser forklart som
”muntlige tekster som vandrer fra sted til sted”, men det er ikke gitt noen
forklaring på relasjonen mellom de to begrepene skrøne og vits. Her kunne
lærebokteksten gjort et poeng av å forklare forskjellen. Ved å betone det
alderdommelige, nesten arkaiske ved begrepet skrøne, kunne dette ha vært satt
i relieff til det mer gjengse og moderne vits, som trolig de fleste elever er
fortrolig med. Når skrøne først er valgt, blir det stående temmelig ureflektert i
teksten. Andre faglige begreper som brukes temmelig synonymt med vits og
skrøne, er ”historier vi forteller” og ”muntlige tekster”. Andre faguttrykk i
denne teksten er overdrivelse og sammenlikning. 

I boka Med egne ord, Norsk for grunnkurs yrkesfaglig studieretninger var
temaet også fortellinger. Her benyttes eksempler til å forklare faglige begreper
i utstrakt grad. Tredje person og første person eksemplifiseres ved at ”hun”,
”han ” eller ”de”, versus ”jeg” føyes til i parentes. Fortellingens komposisjon
med begynnelse, person- og miljøskildring og avslutning forklares med
eksempler hentet fra utdrag fra autentiske tekster. Deloverskriftene gir god
innføring i hva eksempelet skal vise. Når det gjelder rekkefølgen av momenter
i en fortelling, benyttes termen kronologisk rekkefølge, noe som forklares med
”uten sprang fram og tilbake i tid”. I denne sammenhengen benyttes også
begrepet tilbakeblikk. Trolig er dette begreper som en del elever vil ha
problemer med. 

Hvilke erfaringsområder er ordene hentet fra?
Dersom vi skal forbinde noe med ord og begreper, må vi på en aller annen
måte kunne knytte dem det til de erfaringene vi har. Det er derfor viktig at
lærebokforfatteren også har elever fra språklige minoriteter i tankene når de
velger eksempler. I en tekst som vi tidligere har omtalt fra matematikkverket
Paralleller, er emnet var enhetskostnader, og det er valgt et eksempel som skal
knytte an til elevenes egne erfaringer for å forklarer dette. Eksempelet er
hentet fra en skidag, og her forekommer ord som langrenn, slalåmbakke,
dagskort og skitrekk. Elevene skal regne ut pris på busstur med mer. Vi får
opplyst at ”de som skal i slalåmbakken, i tillegg må betale 220 kr. for et
dagskort”. Vi får også opplyst at ”Berit skal i skitrekket”. For å forstå
eksempelet må man vite at skitrekk og slalåmbakke hører sammen, siden Berit
skal i skitrekket og dermed må betale for dagskort. Dersom man ikke er
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fortrolig med ski-aktiviteter, blir dermed dette eksempelt vanskelig å forstå.
Som vist i kapittelet om metaforer ovenfor, voldte da også dette eksempelet
problemer for enkelte elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Vi skal gi et annet eksempel fra en naturfagboka Kosmos for grunnkurs yrkes-
fag, hvor det heter at ”[I] vannenergiverk blir bevegelsesenergien i vannet
gjort om til elektrisk energi”. Her omtales bevegelsesenergien som kjent og i
bestemt form, men for den som ikke er fortrolig med fossefall og norsk
vannkraftproduksjon er det ikke gitt hva som ligger i dette begrepet. Teksten
videre beskriver hvordan energien transporteres til forbrukeren. Vi kan
kanskje regne med at ”forbrukeren” er kjent, men senere i teksten heter det at
spenningen igjen reduseres ”til et nivå som passer for husstandene”, Tidligere
har begrepene ”forbruker” og ”husene våre” vært brukt som begrep for dem
som mottar elektrisiteten, nå introduseres også ”husstandene”. Dette kan føre
til problemer for minoritetselever.

Et siste eksempel på et ordvalg fra en erfaringsverden elever generelt og
kanskje spesielle minoritetsspråklige elever ikke kjenner, er hentet fra den
tidigere omtalte teksten fra sjette klasse som omhandler skrøner og vitser. Den
skrøna som elevene skal øve seg på å fortelle er en gammel skipperskrøne,
som innledes slik: ”Kosten om bord ”, sa skipper Terkildsen, ”var ikke noe å
skryte av”. Alle de tre elevene som leste denne teksten, hadde problemer med
å forstå den fordi de ikke kjente til homonymet ’kost’, og tolket det som et
feieredskap. Da blir poenget i historien selvsagt borte. Ekstra uheldig var det
fordi teksten startet med dette ordet, og elevene dermed ikke kunne slutte seg
til hva det betydde ut fra sammenhengen. Men det er et problem med dette
eksempelet at skipperskrøner fra den tid da man ikke hadde moderne
konserveringsmidler og sjømenns kost var gjenstand for skrøner og
overdrivelser, er ganske fjernt fra de erfaringer dagens barn har. Ingen av de
observerte elevene lo av skrøna selv da de fikk den forklart. Trolig er det ikke
bare elever fra språklige minoriteter som har problemer med å forstå humoren
i denne teksten. 

Oppsummering om ordvalg
Vi har gitt noen spredte eksempler på ord og begreper som har voldt problemer
for minoritetselevene i noen av de tekstene vi har benyttet i dette prosjektet.
Begrepene er først og fremst fagspesifikke eller begreper hentet fra erfarings-
område som kanskje ikke er spesielt kjent for elever fra språklige minoriteter.
Selvsagt finnes det mange eksempler på ord og begreper som både er velvalgte
og godt forklart. Hensikten har imidlertid vært å rette oppmerksomheten mot
hva som kan volde problemer, og som det derfor er vel verd å være spesielt
oppmerksom på. Å lære et fag er å bli kjent med fagets terminologi og måter å
tolke og bruke språket innenfor den faglige diskursen. Det er ikke lett å vite

119



hvilke begreper som skal innføres og hvordan de skal innføres for å skape best
mulig forståelse. I de eksemplene vi har trukket fram her, har en i stor grad
benyttet seg av å gi eksempler i stedet for lange forklaringer. Det er trolig en
god strategi. Imidlertid kan det hende at elevene trenger flere eksempler og
også hjelp til å slutte fra eksempelet og til framgangsmåter de selv skal bruke.
Særlig gjelder dette i matematikkfaget. Vi har også gjort et poeng av at alle fag
har et repertoar av fagspesifikke termer som kanskje ikke oppfattes slik for
dem som er innenfor faget. Disse begrepene er lettere å se for personer som
ikke i utgangspunktet hører til fagfellesskapet. Vi tror derfor det er en god ide å
la lærere og ikke-fagpersoner innenfor et fag lese og kommentere læreboktek-
ster. Det samme gjelder for ord og begreper som er hentet fra erfaringsområder
som kanskje ikke er like selvsagte som for elever med en majoritetsbakgrunn.
Da kan det være en god ide å la lærere og andre med en minoritetsbakgrunn
lese og kommentere teksten. Det vil vi komme tilbake til avslutningsvis. Vi har
også gitt eksempler på at ord som ikke ble forstått av eleven, befant seg på
overskriftsnivå. Det er selvsagt uheldig. Ut fra det vi vet om hvor viktig førfor-
ståelsen er for den som skal lese og tolke en tekst, er det grunn til å legge arbeid
i å finne overskrifter som letter førforståelsen ved å aktualisere skjema som gir
leseren hjelp til å tolke og ”lese mellom linjene” ved hjelp av inferens, noe som
er helt nødvendig i alt tolkingsarbeid. 

Kapittel 11: Tekststruktur og sammenheng

Som anført har vi valgt ut fagene norsk, matematikk og naturfag / natur og
miljø, og ved et slikt valg framkommer distinktive sider ved og mellom fagene
både når det dreier seg som gjengse læremiddelsjangrer og implisitte normer
for fagene. Det er med andre ord åpenbart at tekstkulturelle faktorer er ulike
innenfor hvert av fagene, samt at slike faktorer er vektlagt forskjellig.
Norskfaget kan karakteriseres som et tradisjonelt tekstorientert fag, og
bevisstheten om språkets rolle og betydning skulle derfor forventes å være høy
når det gjelder læremiddelproduksjon i dette faget. Av de to realfagene,
matematikk og naturfag / natur og miljø, er det sistnevnte som har sterkest
tradisjon for lengre tekstforklarende sekvenser. Matematikkfaget har snarere
tradisjon for kortere tekster og en mer oppdelt struktur enn de øvrige.

Er det da naturlig å forvente at språket og språklig uttrykksmåte i et fag som
matematikk har et mer beskjedent fokus blant læremiddelutviklere enn det
som er tilfellet for norskfaget? Siden rapporten om matematikkfagets
læremidler i prosjektet ”Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og andre
læremidler” peker på problemer knyttet til språklig uttrykksmåte, er det i alle
fall en foreløpig antakelse at vi i dette faget står overfor spesielle utfordringer
knyttet til læremidlenes språklige side (Flottorp og Poorgholam 2003). Nå skal
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det imidlertid straks tilføyes at alt språk som hører til læremiddelsjangeren,
har spesielle krav knyttet til seg hva gjelder klarhet og presisjon. Dette er noe
vi spesielt skal omtale i det følgende.

Sjangrer, teksttyper og normer i læremidler
Som vi antydet ovenfor, er de tre fagene vi har valgt å studere nærmere, svært
forskjellige. Likevel finnes det flere tangeringspunkter mellom læremidlene,
og disse punktene har med teksttypologiske og sjangermessige valg å gjøre.
Som kjent er det vanlig å operere med fem forskjellige teksttyper, nemlig
narrasjon, deskripsjon, instruksjon, argumentasjon og utgreiing. (Werlich
1975 og 1976). I vårt materiale finner en veksling mellom alle de fem
kategoriene i samtlige tre fag Nå er det slik at utgreiing er en høyfrekvent
teksttype i læremidler rent generelt. Dette er naturlig fordi det i
utgangspunktet er et asymmetrisk forhold mellom en elev som skal bli forklart
noe og en fagperson som besitter kunnskap innenfor et spesielt felt.
Utgreiende sekvenser blir derfor nødvendige i et slikt perspektiv.

Også narrasjon er brukt i alle tre fag, men her veksler forekomstene fordi det
er norskfaget som merker seg ut ved å ta i bruk det fortellende i størst grad. De
valgte eksemplene fra læreverkene Språket ditt og På sporet (se nedenfor)
handler nettopp om det å fortelle korte, poengterte historier. For øvrig er
norskfaglige læremidler i sin natur preget av høy grad av litteraritet, og
dermed blir narrasjonen en vanlig form. I tillegg inneholder læremidler ofte
argumentative partier. Det er nødvendig å overbevise eleven om at han/hun
skal gå videre med et emnestoff, finne andre kilder etc. 

Deskripsjon er også mye brukt i læremidler i de valgte fagene. I naturfag /
natur og miljø er denne teksttypen helt selvfølgelig til stede fordi emnestoff i
dette faget er relativt ukjent for de fleste elever. Det er derfor nødvendig å
beskrive for senere å forklare. Også instruksjon har sin naturlige plass i dette
faget; noe som ellers kanskje særlig preger læremidlene i matematikkfaget.
Når vi kommer tilbake til norskfaget, er instruksjon der ofte begrenset til de
delene av tekstene som inneholder oppgavestoff. I matematikk derimot er
oppgaver og oppgaveløsning knyttet til disse så vesentlige at denne teksttypen
langt på vei er den dominerende og overordnede.

Nå er det slik at oppgavesjangeren er svært vanlig i læremidler i nær sagt alle
fag. En annen undersjanger som har sin like naturlige plass, er
oppsummeringen. De fleste læremidler, særlig lærebøker i tradisjonell
forstand, er kapittelinndelte. Innenfor kapitlene kan imidlertid undersjangrene
være mange. For eksempel forekommer ’presentasjon’ ofte. Det er naturlig
fordi et læremiddel skal introdusere ny kunnskap til en mottaker som ikke har
denne, eller i alle fall i begrenset grad, har denne fra før. 
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Normer
Med normer knyttet til læremidler mener vi de implisitte kjørereglene en
læremiddelutvikler må forholde seg til under prosessen mot ferdig produkt. Én
slik norm vil for eksempel berøre språklig klarhet. Det er en underliggende
norm i all læremiddelproduksjon at språket skal adapteres til den målgruppen
som er beregnet og forventet. Tekstnormer generelt sett er faste forventninger
vi har til kommunikasjon og tekst. Slik sett er det naturlig å relatere normer til
sjangerbegrepet fordi sjangrer er normkomplekser (Berge 1991). Slike
tekstnormer er både stabile og varige, og dermed kan vi også knytte dem til
begrepet ’konvensjoner’. Selv om tekstnormer over lang tid kan gjennomgå
endringer, er de likevel ganske faste. Når vi kommer til læremiddelsjangeren,
har trolig språklig klarhet vært norm så lenge læremidler har blitt produsert.

At språket i læremidler likevel ikke alltid framstår som klart for eleven, er en
annen sak, men den som skriver med tanke på læremiddelproduksjon, må
alltid ha denne normen med seg i prosessen. Vi skal senere i selve analysen se
eksempler på at denne normen er blitt brutt.

Tekststruktur
Strukturen i læremiddeltekster er av svært stor betydning fordi mottaker-
gruppen er så sammensatt. Innenfor en vanlig klasse eller gruppe i både
grunnskole og videregående skole finnes elever med helt ulike
interessebakgrunn, modningsnivå og evnemessig utrustning. En logisk og
oversiktlig struktur innenfor en lærebok og innenfor et enkelt kapittel er derfor
en nødvendighet. Ofte har læremidler i de senere tiårene hatt preg av
hypertekstualitet og multimedialitet. En beskrivelse av lærebøker er denne:

Teksten består av for eksempel brødtekst, bilder, diagrammer,
sammendrag, faksimiler, rammetekster og oppgaver. I tillegg har bøkene
gjerne mye tilleggsutstyr, som arbeidshefter og nettsteder. Det betyr at
teksten ikke behøver å leses lineært, men at en kan vandre rundt på de
ulike sidene, en lesemåte som dagens unge etter hvert er blitt ganske
fortrolige med. (Askeland mfl. 2003: 169)

Strukturen i læremiddeltekster er av avgjørende betydning i hele skoleverket,
men særlig er den viktig for helt unge elever. Gjenkjennelighet og
forutsigelighet er goder ved læremidlene; det fører til at bøker og annet
materiale er lette å finne fram i og dermed anvendelige.

Ofte betinges struktureringen i læremidlene av rammene for selve skole-
konteksten. Lærestoffet må deles opp slik at det passer til en tradisjonell
skoletime eller en økt, og derfor er ofte skoletimens lengde avgjørende for
tekstens lengde, og hensynet til organisering av skoledagen går kanskje foran
hensynet til selve teksten og tekstsammenhengen.
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Sammenheng
Tekster i læremidler har i tillegg til strukturelle krav på mer overordnet nivå,
strenge fordringer på seg når det gjelder sammenheng i selve teksten. Dette
kravet om koherens (sammenheng på det underliggende innholdsplanet i
teksten) er like vesentlig samme hvor i læremidlet leseren eller eleven befinner
seg. Oppgaver må være bygget opp med tanke på progresjon og logisk
stigning. På samme vis må presentasjonsdelene i brødteksten være bygget opp
etter prinsippet om kjent og ny informasjon. Det er en underliggende norm at
ny informasjon eller nytt stoff i størst mulig grad skal bygge på noe eleven er
kjent og fortrolig med fra før. Dersom det ikke kan forventes at noe slikt
kjennskap finnes, må teksten ha lav progresjon, repetisjoner og stadige
tilbakevendinger for å få eleven med seg i tilegnelsesprosessen. Dersom
teksten skulle lide under manglende koherens, for eksempel i form av for få
kohesjonsmarkører (bindingsmekanismer som er synlige i tekstoverflaten, for
eksempel i form av subjunksjoner og adverb), kan dette lett føre til at mange
elever faller av, gir opp og melder seg ut. I en periode var det en vanlig
oppfatning at tekster ble lette å lese og forstå om ord og setninger var korte.
Men undersøkelser av disse såkalte lett-les-tekstene har vist at teksteer ikke
blir enklere tilgjengelige ved at tekstbånd og tekstmarkører strykes
(Hvenekilde og Golden 1983 o.a.).

I det følgende vil vi trekke fram noen eksempler på tekster fra lærebøker vi har
sett brukt i de aktuelle klasserommene for observasjon og fra tekster som er
brukt i elevintervjuene. For eksemplifisering har vi valgt ut tre norskfaglige
tekster fra 6. klassetrinn. Vi vil også gå inn på tekster fra naturfag i
videregående opplæring og grunnskole samt matematikkfaget fra både
grunnskole og videregående skole.

Norskfaglige analyseeksempler - tekstuell
sammenheng - 6. klasse
Vi viser til vedlagte sider fra underkapitlet ”Skrøner og vitser” (Språket ditt),
fra ”Klassen går på lufta” (Ord for alt) og ”Språkbilder” (På sporet) og gjør
oppmerksom på at enhver analyse av slike utsnitt fra lærebøker ikke yter hele
læreboken som sådan rettferdighet. Imidlertid vil vi hevde at en næranalyse av
tekster fra lærebøker som er brukt i en observasjonssituasjon i en klasseroms-
kontekst, vil kunne belyse viktige sider ved teksten. En analyse som vektlegger
strukturelle og koherensrelaterte trekk, vil dessuten kunne peke på pregnante
teksttrekk også innenfor kortere sekvenser. Elever leser ofte tekster stykkevis
og delt, og av den grunn er struktur og sammenheng på mikronivå viktig.

Vi skal først studere sammenheng og struktur i læreboken Språket ditt. Emnet
”Skrøner og vitser” er her presentert over to boksider. Kapitlet er bygd opp på
den måten at fenomenet ’skrøne’ settes inn i en kontekstuell ramme. Det
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særegne ved sjangeren, nemlig det lattervekkende, framheves først, og etter
det beskrives andre sjangerpreg. Denne innledende sekvensen som vi har valgt
å benevne som ’presentasjon’, er temmelig kort (totalt 7 linjer). Den avrundes
ved noen reflekterende spørsmål og en litt lettvinn avslutning om oppkomsten
til vitsene: ”Hvordan blir de til? Det vet ingen, og det samme kan det være,
hvis skrøna er god.” (s. 82). 
Resten av siden består av fortellingsoppgaver med litt ulik instruksjon: ”Øv på
å fortelle…”, lage en slutt på en skrøne som er uavsluttet, oppfordring til å
fortelle til hverandre samt å ta utgangspunktet i en tegning for så å lage en vits
til den.

Den neste siden handler om ”Overdrivelse”, og dette teksttrekket relateres til
samme sjanger, nemlig ’skrøner og vitser’. Også her finnes en
presentasjonsdel, der overdrivelse blir illustrert. I denne sammenhengen
trekkes det retoriske virkemiddelet ’sammenlikning’ fram. Etter det gis et
eksempel. Resten av siden er viet skriveoppgaver relatert til mønstre: ”Lag
overdrivelser. Skriv slik:” (s. 83). Etter et kulepunkt gis flere eksempler på
overdrivelse, og avslutningsvis blir elevene oppfordret til å skrive av noen
gitte setninger for å fylle dem ut med overdrivelser. En illustrasjon er med på
å understreke poenget ved overdrivelse, der en overdimensjonert fisk
fullstendig dekker fiskeren.

Strukturen på de to boksidene preges av fragmentarisk skrivemåte. De noe korte
innledende sekvensene (presentasjonene) gir rett nok oppmerksomhet til helt
vesentlige teksttrekk ved den valgte sjangeren, men opplysningene er få og vir-
ker litt tilfeldige. Det er heller ikke gitt noen forklaring på relasjonen mellom de
to begrepene ’skrøne’ og ’vits’ Begrepet ’skrøne’ forklares ikke, og som vist
ovenfor, var dette et ord som elevene hadde vansker med å forstå, noe som er
ekstra problematisk fordi dette er det begrepet som konstituerer ett av tekstbån-
dene på den første siden. ’Vits’ settes som sagt opp imot ’skrøne’ uten at man
utnytter det forklarings- og sammenlikningspotensialet som de to ordene rom-
mer. Vi kan hevde at sammenhengen mellom de to sidene i det valgte utsnit-
tet ved første øyekast er relativt god. Underkapitlet om ”Overdrivelse” plasseres
logisk etter at de mest pregnante trekkene ved sjangeren er introdusert.
Imidlertid kan det innvendes at poenget omkring ’overdrivelse’ med hell kunne
ha vært inkorporert som teksttrekk allerede fra starten på s. 82. Da ville sekven-
sen med presentasjon av selve sjangeren ha blitt styrket. Overdrivelsen er jo net-
topp det som særpreger skrøner (og noen vitser). Slik det nå er stilt opp, kan
enkelte elever komme til å trekke den slutning at overdrivelser er noe annet,
kanskje en egen undersjanger. Rett nok trekkes begrepet ’skrøner’ over side-
grensen og innleder første setning: ”Skrøner kan være god fortellekunst”, men
likevel inkorporeres ikke fenomenet ’overdrivelse’ i skrøne-begrepet.

Vi har kritisert dette tekstutdraget for en litt fragmentarisk og oppbrutt
struktur, men den vesentligste innvendingen vil likevel omhandle språklige
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valg på tekstens mikronivå. Det bærende ordet ’skrøne’ utnyttes ikke
leksikalsk; det kler for så vidt de alderdommelige eksemplene som finnes i
teksten. Vi vil imidlertid peke på at det i en moderne norskfaglig bok for 6.
klasse hadde vært mer å spille på i et kapittel om denne sjangeren. I stedet for
norske sjømannsskrøner fra en forgangen tid, kunne man kanskje benyttet mer
moderne og flerkulturelle vandrehistorier? 
Til tross for denne tekstens fokus på humorsjangrer viser den så mange
tendenser til brutt sammenheng at elever kan ha problemer med å følge
framstillingen. Med andre ord lider denne teksten under en fragmentariske
framstillingsmåte. Imidlertid finnes det andre eksempler i vårt material som
gir inntrykk av bedre koherens (utsnitt fra På sporet). Det skal imidlertid vise
seg at koherensbrudd finnes også her selv om teksten totalt sett må sies å
framstå som mer sammenhengende. Sammenhengen er imidlertid
teksttypologisk betinget idet denne teksten utelukkende inneholder narrasjon.

I boken På sporet av Båsland mfl. finnes det gjennomgangsfigurer som virker
som utmerkede koherensmekanismer, dvs. at de binder de ulike emnene
sammen ved at figurene beveger seg gjennom kapitlene. Dette skaper
gjenkjennelighet for elevene, og teksten kan leses som en litterær tekst, for
eksempel en roman eller en novellistisk tekst. Grepet er velkjent i
læreboktradisjonen og har noen klare fordeler, men også ulemper. Imidlertid
kan det være andre språklige trekk som skaper dårlig koherens. 

Utsnittet fra På sporet er hentet fra kapitlet ”Språkbilder” (s. 56). Det er på én
bokside og inneholder en narrativ sekvens der en fortelling om krobesøk i den
tyske byen Mainz står i sentrum. Hele fortellingen er presentert på denne
siden, og i tillegg innledes den med to spørsmål som knytter seg til
gjennomgangsfiguren Marte. Hennes medfigurer omtales som ’de andre’.
Fortellingens tittelen er ”Kort krobesøk i Mainz”. 

Denne narrative sekvensen er med sin fortidige tidsplassering knyttet til et
magisk middel barna har i sin besittelse: tidsbryteren! Med denne nesten
magiske gjenstanden er de i stand til å reise bakover i tiden. Av den grunn er
situeringen til en kro i Mainz for lang tid tilbake mulig å tenke seg. 

Det som imidlertid kan virke som brudd i teksten, er refereringen bakover til
noe som tidligere er introdusert. Vi finner eksempler på dette i tekstens første
replikk: ”Dette er mye lurere enn å rote rundt på jakt etter en rad-mager,
skallete mann, sa Ali […]”. Her finnes med all tydelighet en relatering til et
fortidig fenomen, nemlig jakten på en rad-mager, skallete mann. Dette trekket
skulle imidlertid ikke konstituere noe koherensbrudd dersom tekstene ble lest
noenlunde jevnt utover i undervisningsåret. På den andre siden styrer det
progresjonen sterkt; boka må leses kronologisk. 

Når det gjelder introduksjon av ukjent informasjon, har vi i denne framstilling-
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en et brudd på den normale tema-rema-struktureringen: ”De snudde seg og
møtte blikket til madammen som eide kroen.” (våre kursiveringer). Her har vi
eksempel på to ledd i bestemt form som tidligere ikke har blitt introdusert. I
innledningen til teksten nevnes imidlertid ”vertshuset Den Gylne Hane”, og
dette betydningsfeltet impliserer både ’madammen’ og synonymet ’kroen’.
Imidlertid er nettopp substantivet ’kroen’ understreket av eleven som ble inter-
vjuet (jente fra Somalia, 11 år). I dette tilfellet står vi overfor det som i tekst-
lingvistikken benevnes som anaforisk referanse, det vil si at et språklig uttrykk
(her: kroen) viser tilbake til noe som tidligere er gitt i teksten (vertshuset Den
Gylne Hane). Imidlertid kan dette oppleves som mangel på sammenheng hos
elever med et begrenset ordforråd, slik vi så var tilfelle her. 

Vi har ytterligere et liknende trekk i samme tekst fra På sporet idet
’madammen’ også introduseres i bestemt form. Siden ’madammen’ tidligere
ikke er nevnt, må eleven trekke slutninger ut fra den informasjonen som
allerede er gitt. Følgelig har vi her et tilfelle av mulig kjenthet ut fra inferens
(det som ikke er sagt i teksten). Eleven må kunne trekke slutninger som fører
til forståelse av at et vertshus er det samme som en kro samt at et slikt
etablissement har en madam som bestyrer det og serverer. Da den samme
skikkelsen, ’madammen’, noe senere i teksten refereres til som ’fru Flekk’,
kan ytterligere koherensbrudd oppstå. Rett nok beskrives madammen slik:
”Hun hadde langt, skinnende svart hår - med en diger hvit flekk i!” Også her
må eleven slutte på bakgrunn av inferens, men her er det trolig enklere nettopp
på grunn av beskrivelsen. Det oppstår dermed en korrelasjon mellom
beskrivelse og navngivning. Fru Flekk eller ’madammen’ benevnes midt i
teksten som ’kromadammen’, og dersom denne betegnelsen hadde blitt
benyttet tidligere i teksten, ville denne innholdskjeden ha blitt lettere å følge.
Ved at samme person benevnes på tre måter og i tillegg refereres til som ’hun’,
blir fortellingsstrukturen og sammenhengen unødvendig oppbrutt. Imidlertid
kan illustrasjonen som opptar høyre sidemarg, og viser krovertinnen som
skjærer brød foran gruen bidra til å gjøre teksten mer forståelig

Denne narrative teksten er bygget opp på tidligere kjent informasjon. I tillegg
til de fire gjennomgangsfigurene som reiser omkring ved hjelp av en
tidsbryter, refererer opplevelsen i kroen i Mainz også til hendelser som går rett
forut for besøket. En slik referanse finnes i figuren ’herr Gutenberg’ og
’tyven’. 

Vi har i kapitlet om ordvalg pekt på at forekomster på mikroplanet i tekster kan
skape brudd i tekstuell sammenheng. Vi skal kort trekke inn ytterligere et
eksempel fra vårt material for 6. klassetrinns norskfaglige lærebøker. Det
dreier seg om Ord for alt, der emnet er å la klassen lage et radioprogram. Som
vi tidligere har omtalt, skaper selve overskriften ”Klassen går på lufta”
forståelsesproblemer for minoritetspråklige elever på grunn av sin
metaforisitet. 
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Brødteksten på boksiden (s. 82) er nesten ensidig preget av teksttypen
instruksjon: ”Del dere i grupper […]”, ”Arbeid med opptakene […]”. Bare to
ytringer har preg av konstativer: ”Klassen lager et radioprogram” og ”Dere går
i gang i grupper”. Den siste har imidlertid mye til felles med teksttypen
instruksjon, siden det like gjerne kunne ha vært formulert: ”Gå i gang i
grupper”. Strukturen på siden er ordnet grafisk ved hjelp av to kulepunkter.
Ved hvert punkt følger instruksjonene på hverandre, men rekkefølgen er ikke
alltid logisk. For eksempel brytes instruksjonene av spørsmål til elevene:
”Hvem skal være mottakere av programmet?” og ”Hvor lang tid skal
programmet vare?” Den siste delen ved det andre kulepunktet inneholder
utelukkende instruksjoner.

Ved å flette inn spørsmål i de løpende instruksjonene brytes sammenhengen.
Elevene må stoppe opp her, og trolig ville teksten fungert bedre om den bestil-
te ’idémyldringen’ hadde blitt relatert til innholdet i spørsmålene. Det er nem-
lig et hierarkisk forhold mellom instruksjonen om idémyldring og de etterføl-
gende spørsmålene. I en tenkt idémyldring vil man nettopp komme opp med
syn på hvem programmet er tiltenkt og hvor lang tid man har til disposisjon.

I tekstens siste del (fra andre kulepunkt) er instruksjonene dominerende, men
forbindelsen mellom dem er også her uklar. Én instruksjon gis: ”Fordel
oppgaver”, og den etterfølgende sier ”Bind sammen innslagene deres i den
rekkefølgen dere ønsker.” For 6. klasse er dette krevende både tekstuelt og
praktisk. Å slutte fra fordeling av oppgaver til ferdige innslag viser en
temmelig lang ubeskreven prosess. Av den grunn blir denne boksiden som
snarere har preg av sjangeren bruksanvisning (Gjør slik og slik …),
problematisk å bruke for elevene. Når det i tillegg til magre
forklaringer/instruksjoner er anvendt abstrakte ord som ’innslag’, bidrar dette
til at teksten lett kan lukke seg for forståelse og dermed anvendelse. Vår elev
forstod da heller ikke denne teksten. 

Naturfaglige analyseeksempler - tekstuell sammenheng
- videregående og grunnskole
Ved en videregående skole, yrkesfaglig studieretning (formgivningsfag), ble
læreboken Kosmos anvendt. Eleven, en afghansk jente på 16 år, streket under
få enkeltord, men hadde i stedet problemer med to lengre perioder (se
vedlegg). I underkapitlet ”Hvor kommer strømmen fra?” handler det om hvor
energien kommer fra og hvordan den blir transportert til husstandene.
Dobbeltoppslaget har totalt tre illustrasjoner, to tegnede og en i form av et
fotografi av kraftledninger. De to tegningene er satt inn i boken for å lette
forståelsen idet de angir retning for strømmen/energien. Dessuten forklares
prosessen med å skape energi ved hjelp av vann i en turbin.
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Selve brødteksten preges av teksttypen utgreiing. Her er det med andre ord
lagt vekt på å forklare prosesser. Likevel viser det seg at sammenhengen ikke
er optimal i tekstutsnittet. Dette ses allerede i den innledende sekvensen på to
linjer: ”I Norge får vi elektrisk energi fra vannenergiverk. I vannenergiverk
blir bevegelsesenergien i vannet gjort om til elektrisk energi.” Her
introduseres fagtermen ’bevegelsesenergien’ i bestemt form, og dette tyder
enten på at termen er introdusert tidligere, eller at tekstforfatteren ser på denne
termen som selvfølgelig kunnskap. Nå er det slik at begrepet
’bevegelsesenergien’ er forklart i en margtekst. Denne teksten er imidlertid
plassert ute i venstre marg. Den er knyttet til tegningen som er snittet inn i
brødteksten to linjer under den introduserende sekvensen etter overskriften. 

I tillegg til den interpolerte tegningen finnes det en større tegning på siden. På
denne vises ”Transport av elektrisk energi fra vannenergiverk til forbruker”.
Den som orienterer seg på denne boksiden, har med andre ord flere typer tekst
i tillegg til to komplekse illustrasjoner å forholde seg til. Vi vil hevde at det er
den lay-out-messige løsningen som er valgt, som skaper forståelsesproblemer.
I alle fall bidrar den til at brødteksten splittes opp; blikket trekkes i ulike
retninger, og dermed blir koherensen i teksten lidende. 

I en lengre utgreiende sekvens beskrives så transporten av energi gjennom
kabler fram til forbrukeren. Imidlertid brytes tekstsammenhengen ved at
vesentlig informasjon mangler. Følgende tekstparti viser dette:

I transporten går noe av den elektriske energien over til varmeenergi i
kablene. Denne energiformen kan vi ikke nyttiggjøre oss. For å minske
dette tapet blir spenningen økt til et mye høyere nivå enn det vi kan
bruke i husene våre. Når spenningen er høy, blir det en mindre del av
energien som går over til varme, og mer elektrisk energi kommer fram til
forbrukeren (s. 120).

I utsnittet ser vi at det ikke gis noen forklaring på hvorfor vi ikke kan
nyttiggjøre oss den elektriske energien som går over til varmeenergi i kablene,
men det er kanskje selvsagt? Det sies kun at dette skjer, samt at det betraktes
som et tap (”dette tapet”). Tapet kompenseres ved å øke spenningen, men
samtidig fastslås det at dette ikke er noe som kan brukes av forbrukeren. Ved
høy spenning er det følgelig bare en liten del av den elektriske energien som
går over til varmeenergi (den som vi ikke kan nyttiggjøre oss).

Dette avsnittet er såpass komplisert i sin utgreiende struktur at forklaringen
lett kan falle sammen for eleven. Det hadde trolig vært bedre å si at når
elektrisk energi fraktes i kabler, går noe av den tapt. For å få mest mulig av
energien til å nå fram til forbrukeren må man øke spenningen. Senere må
denne spenningen reduseres slik at den passer i husene våre.

Denne teksten hadde tjent på forenklinger, eller det motsatte: flere interpolerte
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ledd i form av forklaringer. Det springende punktet eller mangelen i teksten
slik den er sitert, er knyttet til bruken av termen ’varmeenergi’. For en vanlig
leser vil varmeenergi interpreteres som noe man kan nyttiggjøre seg. Tidligere
har vi også vist at varmeenergi omtales som noe positivt. Når det så fastslås at
dette ikke er tilfellet, blir det ikke gitt noen god forklaring på hvorfor det
forholder seg slik.

De to boksidene fra Kosmos om strøm/energi inneholder som nevnt stor grad
av utgreiing. Dette skjer ofte i form av konstativer uten tilstrekkelige
tekstbånd mellom. Et slikt manglende bånd finnes mellom setningen eleven
har understreket som uforståelig: ”Denne energiformen kan vi ikke nyttiggjøre
oss” og fortsettelsen: ”For å minske tapet …”. Her ville teksten ha tjent på en
kohesjonsmarkør eller et forklarende tillegg, for eksempel: Energien går i
dette tilfellet til spille og kan betraktes som tapt. Så kunne man fortsette med
”For å minske dette tapet …”. I det hele framstår som så kort og kompakt at
abstraksjonsnivået blir høyt, og mange slutninger må overlates til eleven.

Den andre boksiden (s. 121) bidrar ytterligere til at tekstuell sammenheng blir
dårlig. Siden innledes med å fastslå at det er forskjell på strøm fra et energiverk
og et batteri. Slik forklares vekselstrøm. Det som ikke forklares her, er hvordan
strømmen fra et batteri går. Dette er imidlertid forklart tidligere i boken, men
avstanden er så pass stor, at det er usikkert om eleven husker forklaringen. Etter
denne sekvensen følger tre oppgaver som alle er knyttet til teksten foran. 

Dette tekstutsnittet må sies å ha høy vanskegrad for 1. klasse i videregående
skole. Det er gitt for få og dårlige forklaringer. Dessuten er sammenhengen
uklar og bruddpreget flere steder i teksten. Selv om illustrasjonene er satt inn
for å lette tilegnelsen for leseren, blir de stående som litt isolerte og for lite
knyttet til den tekstlige framstillingen.

Går vi til læreboken Naturfag i natur- og miljøfaget for 6. klasse, får vi et litt
annet inntrykk av tekstuell sammenheng. Utsnittet som har dannet grunnlag
for et elevintervju, er hentet fra bokens side 119 og handler om kroppens
fordøyelsessystem. (se vedlegg).

Teksten om fordøyelsessystemet er bygget opp med seks løpende tekstavsnitt
på sidens venstre side. Til høyre på siden finnes en bred marg, og sidetittelen
lyder ”Av mat får du energi”. Eleven som ble intervjuet om teksten, har vist til
tre partier der han synes sammenhengen er vanskelig å forstå. Det er slik at
han kan alle ord, men at forbindelsen likevel blir uklar.

Teksten som helhet er konsentrert om fordøyelsesprosessen, og den er seman-
tisk sett strukturert etter en opp-ned-modell, der man starter med maten som
puttes i munnen til den ender i do. Maten som er valgt for eksemplifisering, er
hamburger, et produkt som barn og unge skulle være fortrolige med. I brødtek-
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sten er utgreiing og deskripsjon de mest frekvente teksttypene. Strukturen er
grei å følge for unge elever fordi teksten blant annet inneholder pekere: ”La oss
se hva som skjer med en hamburger […].” Teksten stopper også midlertidig
opp ved at det stilles spørsmål som har en liknende effekt: ”Men hvorfor hav-
ner ikke maten i lungene?” og ”Har du kastet opp noen gang?” Slike leserhen-
vendelser i teksten har den effekt at eleven lettere følger argumentasjonen og
resonnementene i teksten. Fra første avsnitt som inneholder faktarelatert stoff
om matens omdannelse til energi for kroppen, blir eleven på et vis tatt i hånden
og ledet gjennom stoffet. 

Denne teksten kan ikke sies å være enkel når det kommer til fagtermer (se
kapitlet om ordvalg). Likevel virker teksten lett tilgjengelig innholdsmessig,
og dette har med en gjennomtenkt strukturering å gjøre. Vi følger matens gang
gjennom munnen, til den passerer spiserøret og havner i magesekken og derfra
nedover i tarmsystemet. Beskrivelsen av hvordan maten endrer karakter ved
hjelp av kjemiske prosesser, følger en koherent linje. Her tas kjente begrep fra
andre betydningsområder i bruk for å lette forklaringen. Som et eksempel kan
vi sitere denne setningen: ”Magesekken trekker seg sammen i
bølgebevegelser, slik at maten blir knadd og eltet godt.” Bevegelsesverb virker
til å skape dynamikk i teksten: putter, dytter, havner, dreper, trekker seg
sammen, blir knadd og eltet, blir sluppet gjennom etc. Teksten har videre en
klar kronologisk struktur ved at maten starter som ferdig hamburger og ender
som ekskrementer. Det understrekes at prosessen ”kan ta mer en ti timer”. 

Manglende sammenheng som generelt fenomen
Vi har til nå i dette kapitlet sett at det vi har benevnt som ’manglende
sammenheng’, ’fragmentarisk skrivemåte’ eller ’dårlig koherens’ har med
presentasjon av kjent og ukjent informasjon i tekster å gjøre. Videre har det
sammenheng med slutninger som må trekkes på bakgrunn av inferens. I tillegg
kan det ha med en for svak logisk organisering i teksten å gjøre. Tekstuell
koherens er et videre problemfelt ved tekster enn forekomster på mikroplanet
(metaforer, leddfølge etc.). Alt til sammen kan imidlertid føre til til at elevene
mister konsentrasjonen om og forståelsen av teksten som helhet. Det er derfor
nødvendig å betrakte læremiddeltekster både på makronivå og mikronivå for
å kunne si noe de kvalitativt gode eller mindre heldige sidene. 

Det er betimelig å spørre om det er nedkortingen av tekst til et minimum som
kan skape manglende sammenheng. Dette gjør vi på bakgrunn av de to
naturfaglige tekstene vi har kommentert ovenfor. 6. klasse-teksten viser det vi
vil benevne som god koherens, mens teksten beregnet på 1. klasse i
videregående opplæring ikke har samme kvaliteter. Der lider teksten av
strukturelle brudd, manglende logisk sammenheng og begrepsvekslinger.
Dette gjør teksten spesielt vanskelig tilgjengelig for minoritetsspråklige elever
fordi en metaforisk uttrykksmåte og manglende sammenhengende
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resonnementer kan gjøre teksten vanskelig å følge for den som leser på et
språk som ikke er morsmålet. Illustrasjoner som er ment å hjelpe til å
interpretere teksten og høyne forståelsen, blir ofte til liten hjelp når også de
inneholder språklig sett reduktive trekk. 

Vi skal i det følgende se at reduktive språklige trekk ofte preger læremiddeltek-
ster i matematikkfaget. Dette faget har som nevnt ovenfor tradisjon for mindre
sammenhengende tekst og høy grad av instruksjon. Dette har igjen sammen-
heng med fagspesifikke trekk som frekvente innslag av tall, formler, grafer, dia-
grammer etc. Faget er dessuten et aktivitetspreget fag, og av den grunn er opp-
gavesjangeren svært sentral. Slik sett blir det naturlig at matematikkfaglige tek-
ster er mer fragmentariske og bruddpregede enn andre mer tekstorienterte fag.

Matematikkfagets tekster - forventet manglende
sammenheng?
Vi skal illustrere matematikkfagets spesielle tekstlige beskaffenhet ved å se på
et tekstutsnitt fra læreboken Tall i arbeid. Matematikk 1M formgivingsfag av
Pedersen mfl. Tekstutsnittet er tatt fra kapitlet om sannsynlighetsregning, og
emnet er ”Gunstige og mulige utfall” (s. 94). Denne teksten var ikke
gjennomgått, og den ble derfor valgt som grunnlag for intervju med eleven.
Teksten ble valgt etter anbefaling fra læreren i faget.

Teksten begynner med en narrativ sekvens der utgangspunktet er fenomenet
spill, nærmere bestemt terningspill. Teksten pretenderer å gi en diakron linje idet
det vises til at ”[A]rkeologene kan fortelle om ulike former for spill som er mange
tusen år gamle.” Den som leser, vil etter denne åpningssetningen forvente at spil-
lets historiske bakgrunn blir belyst. Dette følges bare i liten grad opp idet det
fokuseres på spillets materielle side (”terninger eller benbiter”). I stedet for å gi
historisk tilbakeskuende informasjon vektlegges andre aspekter ved fenomenet
spill. Sekvensen avsluttes med et ganske annet aspekt ved spill, nemlig det å
satse: ”Men ofte kunne det være vanskelig å vite hva det lønte seg å satse på.” 

Leseren vil trolig allerede i første avsnitt av teksten etterlyse logisk
sammenheng. Fra arkeologiske funn av terninger til konstateringen av at det
kan være vanskelig å vite hva man skal satse på, ligger det fordringer som
krever slutninger på bakgrunn av inferens. Det er høyst uklart hva referenten
’det’ viser til i den forangående teksten. Er det tale om spillebrikkenes
materielle beskaffenhet (terning eller benbiter - hva med terninger av ben?),
eller er ’det’ noe som viser tilbake til det å ha sjanse til å vinne i spillet? 

Slike spørsmål dukker uvegerlig opp i leseprosessen, og overgangen til det
etterfølgende avsnittet hjelper ikke på reetableringen av en mulig
sammenheng. Det begynner nemlig slik: ”Her har du et gammelt og om-
diskutert problem: Vi kaster en terning 4 ganger.”
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Etter dette kommer kapitlets hovedpoeng fram: det som har med sannsynlighet
å gjøre. Det spørres: ”Hva er mest sannsynlig: å få minst én sekser eller ikke
å få noen sekser i det hele tatt?” Det tredje avsnittet i teksten tematiserer det
som egentlig er kapitlets fokus: utfall. For så vidt er det logisk sammenheng
mellom andre og tredje tekstavsnitt fordi man går fra sannsynlighet knyttet til
det å oppnå høyeste tall (en sekser) til det å få et annet resultat. Det andre
resultatet er relatert til termen ’utfall’: ”Da sier vi at utfallet er 5.” Så langt
konstaterer leseren en tekstuell koherens. 
I neste avsnitt finner vi en trykkfeil. Der er alltid uheldig med trykkfeil i
lærebøker, og fortsettelsen skaper i dette lyset problemer for eleven: ”Det seks
[sic.] mulige utfall når vi kaster en terning.” Nå kan trykkfeil forekomme i alle
typer publikasjoner, men for minoritetsspråklige elever vil de trolig skape
større problemer enn for elever med norsk som morsmål. I alle fall satte vår
intervjuelev krøllstreker under denne setningen, noe som vitner om at
sammenhengen ble brutt.

Fra forklaring på hva ’utfall’ er, introduseres et tilgrensende begrep: ’utfalls-
rommet’, og dette settes slik på formel: U = {1,2,3,4,5,6}. Selv om denne
formelen skulle være enkel å forstå, blir ikke begrepet ’utfallsrommet’ gjentatt
eller utdypet. Et nytt tilfelle av manglende koherens får vi i stedet ved at man
går tilbake til å omtale sannsynlighet. Avsnittet under formelen skapte
problemer for vår intervjuelev, og her ble disse setningene streket under: ”Når
vi spiller med terninger, forutsetter vi at alle utfallene er like sannsynlige.
Sannsynligheten for hvert enkelt utfall er én seksdel.”

Resten av teksten må sies å være lett tilgjengelig og viser ingen
koherensbrudd. Der introduseres bokstaven P for sannsynlighet, og det
relateres til det engelske ordet ’probability’ for en forklaring. Videre gis en
formelen: P(5) = 1/6. Når P er forklart bare på én måte, nemlig at det handler
om et symbol for sannsynlighet, og at dette har en etymologisk herkomst fra
engelsk, blir framstillingen lett å følge. Eleven hadde da heller ingen
problemer med dette resonnementet. Resten av teksten introduserer det første
elementet i tittelen, nemlig ’gunstige utfall’. Det gjøres ved å be eleven gjøre
et tankeeksperiment: ”Tenk deg at …” At termen ’gunstig’ er koplet til ’utfall’
er imidlertid ikke forklart. Eleven blir i teksten oppfordret til å tenke seg en
situasjon der han bare har ett kast igjen med terningen. Det er gitt at ”[D]u
vinner hvis du får minst en femmer.” Termen ’gunstig’ koples da til tallene 5
og 6, og da blir den til sist forståelig. Imidlertid vil vi innvende at dette kunne
ha vært forklart enklere. Det er i og for seg ikke noe problematisk i selve
forklaringen slik teksten viser den, men det ville trolig ha vært lettere for
elever rent generelt om terminologien knyttet til utfall var bedre konsentrert.
Utfall er semantisk knyttet til området ’sannsynlighet’, og dermed skulle en
presentasjon av den gitte P kommet tidligere i teksten. Slik det nå står, kan
sammenhengen bli uklar for elevene. Dette var tydelig for vår elev, som av
læreren ble karakterisert som klassens beste i matematikk. Eleven, en norsk-
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pakistansk jente på 16 år, ga uttrykk for at hun ikke forsto introduksjonen med
rot i arkeologien. Hun mente for øvrig at ’utfall’ kunne ha vært forklart enklere
uten bruk av spillebrikker eller terninger som illustrasjonsmaterial.

Oppsummerende kan vi si at denne matematikkboka har mye tekst. Men til
tross for relativt omfattende tekstforklarende sekvenser, så er koherensen ikke
av de beste. Flere steder blir det brudd i framstillingen. Teksten virker noe
springende, og det skulle igjen tilsi at vi mangler både tekstbånd og
mellomliggende forklarende setninger. Dette er særlig tydelig i begynnelsen
av teksten og i midtpartiet. 

Matematikkfaget er et fag som i større grad enn tradisjonelle tekstfag krever
evne til abstraksjon av elevene. Derfor krever fagets tekster stor årvåkenhet
hos den som forfatter dem. Her må trolig enda flere aspekter gjennomtenkes
språklig og sammenhengsmessig enn i andre fag. Det er derfor et utfordrende
fag å arbeide med også på tekstsiden.

Oppsummering
Selv om de tre fagene matematikk, norsk og naturfag / natur- og miljø springer
ut av ulike tradisjoner, er fagenes læremidler underlagt de samme normer for
klarhet og språklig presisjon. Vi har i dette kapitlet sett at disse normene til
tider er blitt brutt. Læremiddelprodusenten er ofte begrenset av rammer for
tekst og illustrasjoner, og i en del tilfeller kan dette føre til at brødteksten må
kortes ned eller kanskje sløyfes helt. Dette er realiteter som kan gi manglende
sammenheng. 

Likevel kan vi ikke hevde at en lengre tekstrik sekvens i utgangspunktet er
mer velfungerende enn en kortere. Det man imidlertid må ha for øye er
betydningen av språklig flyt markert ved kohesjonsmekanismer. I tillegg må
man være spesielt årvåken når det gjelder bruk av fagtermer. For en med norsk
som morsmål er det ofte enkelt å forstå synonymbruk i tekster. For elever fra
språklige minoriteter kan den samme variasjonen by på problemer. Vi har sett
tendenser til dette i flere av de analyserte og kommenterte tekstene ovenfor.

Vi vil heller ikke kunne hevde at teksttypen narrasjon i læremidler løser alle
problemer knyttet til sammenheng. Fortelling kan fungere optimalt, men
samtidig vil den oppta stor plass på sidene. En kombinasjon av narrative
sekvenser i veksling med gode utgreiende partier kan for mange fagtekster
være en løsning. Deskripsjon er også nødvendig for å underbygge de
utgreiende partiene i tekstene. Med andre ord bør kombinatoriske løsninger
være en god strategi.
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Kapittel 12: Digitale læremidler - et pluss for
minoritetsspråklige elever?

Innledning
Hensikten med denne delstudien er å se på i hvilke grad digitale læremidler kan
være en ekstra støtte i undervisningen av minoritetsspråklige elever. I studien
vil vi se nærmere på digitale læremidler som er knyttet til de papirbaserte lære-
midlene som blir diskutert ellers i rapporten (altså forlagenes egne nettsider i til-
knytning til verkene, samt CD-rom som er utviklet i tilknytning til verkene). 

Målet med analysen av de nevnte digitale læremidlene er å se i hvilken grad
disse læremidlene tilfører nye dimensjoner som kan forenkle læreprosessen for
minoritetsspråklige elever. Studien vil ta utgangspunkt i Læringssenterets eva-
luering av særskilt tilrettelagte læremidler/multifunksjonelle læremidler for
grunnskolen (LS juni 2003). I den rapporten ble det listet opp mulige fordeler
som elever med spesielle behov kan ha av å bruke digitale læremidler. Vi skal
se på i hvor stor grad disse fordelene er utnyttet i de digitale læremidlene som
analyseres. Vi skal også legge til noen kriterier som er spesielle for læremidler
for minoritetsspråklige elever. Videre skal vi se nærmere på om digitale lære-
midler krever noen form for navigeringskompetanse som kan være eksklude-
rende for minoritetsspråklige elever. 

Digitale læremidler som er med i studien
Ingen av lærerne i de utvalgte klassene brukte digitale læremidler i de timene
hvor vi observerte. Dermed måtte vi bruke et annet kriterium for å velge digita-
le læremidler å se på. Vi valgte da å studere digitale læremidler som det ikke
hadde vært unaturlig for de nevnte klassene å velge, dersom de hadde villet
bruke slike læremidler. Dette vil si digitale læremidler som inngikk i de lære-
middelpakkene som var i bruk i de utvalgte klassene. I praksis dreier dette seg
om forlagenes tilleggssider på nettet, og om egne CD rom.

Et av læreverkene som var i bruk, Stein på Stein, et norskverk for videregående
skole (Cappelen) hadde en tilhørende diskett bakerst i boka. Da vi tok kontakt
med Cappelen, viste det seg at disketten var umulig å få tak i, og den er derfor
ikke med i studien. Derimot vil analysen ta for seg alle de andre digitale lære-
midlene som var knyttet til de papirbaserte læremidlene som ble brukt i de
utvalgte klassene. Det dreide seg om til sammen 5 digitale læremidler. Disse er:

134

Tabell 11

Videregående skole Grunnskole
norsk matematikk norsk matematikk
Klar melding:
http://klarmelding.cappelen
.no/

Paralleller:
http://www.nkiforlaget
.no/forlaget/Paralleller
/index.html

Språket ditt:
http://www.nkiforlaget.n
o/forlaget/Paralleller/ind
ex.html

CD-rom.
Regnereisen 6+

Sarepta – yrkesfag:
http://www.aschehoug.no
/sarepta/bokmal/arbbok/
oppgfram.htm



Kriterier for å bedømme digitale læremidler

Læringssenterets rapport
I læringssenterets rapport Evaluering av særskilt tilrettelagte lære-
midler/multifunksjonelle læremidler for grunnskolen (juni 2003) fremheves
det at digitale læremidler kan være nyttige i forbindelse med undervisning av
elever med spesielle behov. De digitale læremidlene gjør det nemlig mulig å:
Differensiere i forhold til elevenes forutsetninger, f.eks. ved å dele innhold og
oppgaver i nivåer, samt gå i dybden med stoff som elevene har problemer med,
eller gå lett gjennom stoff som eleven har arbeidet mye med på forhånd.

• Understøtte forskjellige læringsstiler fordi det er mulig å formidle på
forskjellige måter (e) (sic).

• Appellere til forskjellige sanser med lyd, bilder, tekst, animasjoner,
osv.

• Støtte elever som har vanskelig for å skrive fordi øvelser og oppgaver
ikke trenger å være skriftlige.

• Gi konstruktiv og positiv tilbakemelding på elevenes arbeid i takt
med at de gjennomfører det slik at elevene ikke behøver å vente på
lærerens rettelser.

• La elevene gjenta innhold og øvelser så ofte de har lyst og behov.
• Systematisere eller skape rammer for elevenes opplæring ved å ta

utgangspunkt i målsettinger for enkelte, overskuelige temaer.
• Aktivere elevene og støtte deres selvstendige arbeid.
• Stimulere språkutviklingen ved å trene f.eks. i å sette sammen ord.
• Stimulere begrepsdanningen gjennom simulering osv.
• Motivere elevene, f.eks. ved å legge elementer av spill inn i

læremidlene.
• Gjøre opplæringen avvekslende fordi det er så mange muligheter for

formidling.
(Pedersen, Christensen, Holmberg, Skogen, Tetler 2003: 52)

De ovennevnte punktene er altså direkte sitat fra rapporten. Disse punktene
står ukommentert. De representerer altså ikke noen oppsummering av en
drøfting; de er rett og slett det eneste som står om emnet i den omtale
rapporten. Et par av punktene er litt uklare, noe vi skal komme inn på senere.
Likevel er det såpass mange nyttige innspill her at det er verd å bygge videre
på dem.

Lista viser altså hvilket potensial digitale læremidler kan ha for gi ekstra hjelp
til elever med spesielle behov. Vi skal nå se på hvorvidt spesifikke digitale
læremidler utnytter de mulighetene som finnes. I en idealsituasjon burde et
hvert digitalt læremiddel utnytte alle disse mulighetene. Vi kan derfor si at den
aktuelle lista spesifiserer en rekke krav som må oppfylles for at et digitalt
læremiddel skal fungere optimalt for elever med spesielle behov. Videre i
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rapporten vil si se på hvor mange av disse kravene som faktisk oppfylles i de
analyserte læremidlene.

Hvilke tilpasninger er sentrale for minoritetsspråklige elever?
De kravene man får ved å ta utgangspunkt i den ovennevnte lista, er krav som
er knyttet til læremidler for elever med spesielle behov. I denne rapporten skal
vi imidlertid se nærmere på læremidler for minoritetsspråklige elver.
Minoritetsspråklige elever er selvsagt svært forskjellige. De har imidlertid ofte
ekstra behov når det gjelder de språklige formuleringene, men behøver slett
ikke være svake i de ulike fagene eller ha konsentrasjonsproblemer, slik en del
andre grupper med spesielle behov har. Dermed vil ikke alle kravene være like
relevante. Vi skal nå drøfte hvilke krav som bør være med i evalueringen av
digitale læremidler for denne elevgruppen.

Det første punktet som blir nevnt i læringssenterets rapport er altså:

• Differensiere i forhold til elevenes forutsetninger, f.eks. ved å dele
innhold og oppgaver i nivåer, samt gå i dybden med stoff som elevene
har problemer med, eller gå lett gjennom stoff som eleven har arbeidet
mye med på forhånd.

Dette kriteriet er helt klart svært relevant dersom man skal bedømme digitale
læremidler for minoritetsspråklige elever. Jo større muligheter for
differensiering, jo større sannsynlig er det at oppgavene har et nivå som passer
den enkelte minoritetsspråklige elev.

• Understøtte forskjellige læringsstiler fordi det er mulig å formidle på
forskjellige måtere (sic).

Det at digitale læremidler anvender ulike typer virkemidler, kan sikkert
understøtte flere ulike læringsstiler. Dersom man skal gjøre det om til et
kriterium som skal anvendes på digitale læremidler, må det vel bli å se på
hvorvidt de anvender ulike typer virkemidler, og det blir berørt i punktet
nedenfor. De to punktene vil derfor bli slått sammen.

• Appellere til forskjellige sanser med lyd, bilder, tekst, animasjoner, osv.

For elever fra språklige minoriteter vil det selvsagt være en styrke om de både
kan lese en tekst og lytte til den, da ikke alle kan lese norsk like godt.
Animasjoner og bilder kan eksemplifisere og klargjøre innholdet, og punktet
er derfor svært relevant i en evaluering av digitale læremidler for
minoritetsspråklige elever.

• Støtte elever som har vanskelig for å skrive fordi øvelser og oppgaver
ikke trenger å være skriftlige.
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For minoritetsspråklige elever som har problemer med å lese og skrive norsk,
men som kanskje forstår en god del av muntlig tale, vil selvsagt det at de kan
lytte til oppgavene fremfor å måtte lese dem, være et stort pluss.

• Gi konstruktiv og positiv tilbakemelding på elevenes arbeid i takt med at de
gjennomfører det slik at elevene ikke behøver å vente på lærerens rettelser.

Minoritetsspråklige elever vil ofte være mer usikre i norsk, og vil derfor i en
del sammenhenger være mer avhengige enn norske elever av at en lærer
sjekker at de har forstått oppgaven rett før de fortsetter videre. Et digitalt
læremiddel som gir umiddelbar tilbakemelding på rett og galt vil kunne gjøre
at behovet for hjelp fra læreren blir noe mindre. Dersom tilbakemeldingene er
av en slik art at de sier noe mer enn rett og galt, men også forklarer hva som
er feil og hvorfor, samt hvorfor et alternativ er rett, vil de kunne være svært
nyttige for minoritetsspråklige elever.

• La elevene gjenta innhold og øvelser så ofte de har lyst og behov.

Det er et fåtall oppgavetyper som er av en slik art at de kan gjentas flere
ganger. Er listen over oppgaver kort, noe som ofte er tilfellet for digitale
læremidler, husker man svarene fra gang til gang. Dette kriteriet er derfor
sjelden relevant og vil bli kuttet.

• Systematisere eller skape rammer for elevenes opplæring ved å ta
utgangspunkt i målsettinger for enkelte, overskuelige temaer.

Dette punktet er litt vanskelig å forstå. Både papirbaserte og digitale
læremidler tar gjerne for seg ett emne av gangen, og papirbaserte læremidler
burde ikke være mindre oversiktlige enn digitale. Tvert i mot er det jo slik at
papirbaserte læremidler til en viss grad opererer med ingresser, mens man ikke
kan ha det i digitale læremidler. Uansett er det ingenting som tyder på at
minoritetsspråklige elever har større problemer med å skape oversikt og
struktur i læringen sin enn norskspråklige elever, så kriteriet vil derfor ikke bli
anvendt.

• Aktivere elevene og støtte deres selvstendige arbeid.

Selvstendig arbeid er viktig for alle elever. Kriteriet blir derfor ikke tatt med.

• Stimulere språkutviklingen ved å trene f.eks. i å sette sammen ord.

I og med at læringssenterets rapport kun inneholder oppramsingen, og ikke
kommenterer de ulike punktene, er det ikke alltid like lett å forstå hva som
menes. Dette punktet er uklart. Skal alle digitale læremidler, uansett fag, trene
på å sette sammen ord? I og med at punktet er uklart, er det kuttet.
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• Stimulere begrepsdanningen gjennom simulering, osv

Dette kriteriet ligner svært på kriteriet om å bruke flere sanser. Det er derfor
unødig å ha det som eget punkt

• Motivere elevene, f.eks. ved å legge elementer av spill inn i læremidlene.

Alle elever trenger å motiveres, og minoritetsspråklige elever er ikke spesielle
i så måte. Kriteriet blir derfor ikke tatt med.

• Gjøre opplæringen avvekslende fordi det er så mange muligheter for
formidling.

Igjen dreier det seg om et kriterium som gjelder for all læring, og ikke spesifikt
for minoritetsspråklige elever, så kriteriet vil ikke bli tatt med.

Andre kriterier
Ettersom vi skal se spesifikt på minoritetsspråklige elever, er det kriterier som
bare er relevante for læremidler for denne gruppa. Dette gjelder særlig kravet
om at læremidlet skal inneholde ordlister. I papirbaserte læremidler kan det
være et problem at man ikke har plass til ordlister, eller at man i hvert fall ikke
har plass til like omfattende ordlister. Kanskje inneholder teksten i boka så
vanlige ord at det ikke vil trengs ordforklaringer for elever med norsk som
morsmål. Da er det vanskelig å bruke mye plass i boka på en ordliste. Ordlista
vil både fordyre en bok og gjøre den tykkere. I digitale læremidler trenger man
ikke å ta dette hensynet. Der gjør det ingen ting for andre elever om det finnes
en egen lenke som inneholder en ordliste som er mest relevant for
minoritetsspråklige elever. Dermed bør et naturlig krav til et digitalt
læremiddel være at det skal inneholde en ordliste

Operasjonalisering
Vi har nå valgt ut hva slags kriterier digitale læremidler bør bedømmes etter
dersom man vil se hvor godt de egner seg for minoritetsspråklige elever.
Hvordan skal så disse kriteriene operasjonaliseres?

Differensiere i forhold til elevenes forutsetninger, f.eks. ved å dele innhold og
oppgaver i nivåer, samt gå i dybden med stoff som elevene har problemer med,
eller gå lett gjennom stoff som eleven har arbeidet mye med på forhånd.

For å se om et digitalt læremiddel oppfyller dette kriteriet, må man undersøke
hvorvidt det finnes tekster som er skrevet med ulikt språklig nivå (for
eksempel ulike lettlestversjoner av tekstene), samt hvorvidt det finnes
oppgaver på ulike nivå. Videre er det interessant å se hvorvidt man må svare
på oppgavene i en bestemt rekkefølge, eller om man kan svare på de
oppgavene man selv ønsker når man måtte ønske det. I det sistnevnte tilfellet
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ligger det muligheter for å arbeide lite med noen emner og mye med andre,
noe som ikke gjelder om man må svare sekvensielt på oppgavene.

Appellere til forskjellige sanser med lyd, bilder, tekst, animasjoner, osv.

Dette punktet kan undersøkes ved at man ser på hvilke ulike medier som blir
benyttet. Det er også viktig å se i hvor stor grad teksten er illustrert ved hjelp
av tegninger, fotografier eller animasjoner. Det er imidlertid viktig å vurdere
hvorvidt illustrasjonen og animasjonen utdyper innholdet i tekstene, eller om
de bare er der for å ha en motiverende effekt. Levie og Lenz (1982) presenterer
en oversikt over 55 ulike eksperimenter angående hvilken virkning
illustrasjoner har på forståelsen av tekster. De skriver:

With a few exceptions, the results showed that illustrations had a significant
positive effect on learning illustrated text information and no effect on
learning nonillustrated text information. (Levie og Lentz 1982: 198, min
utheving)

Det er altså et poeng at illustrasjoner som er ment å være motiverende (ved for
eksempel å benytte seg av humor), men som ikke direkte illustrerer innholdet
i teksten, ikke hjelper på elevens forståelse av teksten. Gjennomgangen tyder
også på at den eventuelle økte motivasjonen man kan få til å lese teksten ved
å kikke på bildene, ikke oppveier det at bildet ikke er relevant. Illustrasjoner
som ikke understøtter innholdet i teksten, kan derfor kuttes.
Det neste kriteriet for hvordan et digitalt læremiddel kan fungere optimalt for
minoritetsspråklige elever, er:

Støtte elever som har vanskelig for å skrive fordi øvelser og oppgaver ikke
trenger å være skriftlige.

Dette punktet er lett å undersøke. Er det slik at man kan lytte til tekster og
oppgaver? Spesielt interessant er det å se hvorvidt det er mulig å lytte til en
tekst i tillegg til å lese den. Det vil kunne hjelpe mange minoritetsspråklige
elever om de både kan lese en tekst og høre korrekt uttale av teksten samtidig.

Gi konstruktiv og positiv tilbakemelding på elevenes arbeid i takt med at de
gjennomfører det slik at elevene ikke behøver å vente på lærerens rettelser.

Under dette punktet er det interessant å se hvorvidt elevene kan taste inn
svarene sine og få tilbakemelding elektronisk, eller om de kun kan skrive
svaret på et ark og gi til læreren. Videre er det nyttig å vite hva slags type
tilbakemelding man får. Dersom man bare får beskjed om hva som er rett og
hva som er galt, er dette et dårligere redskap for forståelse enn dersom man i
tillegg får en forklaring av hva som trolig er rett og galt. De som har utviklet
de digitale læremidlene, kan nødvendigvis ikke kjenne til alle feilslutninger
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som elevene gjør. De kan imidlertid påpeke at ”dersom du har valgt alternativ
x (innefor multiple choice), kan det hende du tenkte slik og slik”.
Det siste kriteriet vi kom fram til, stammet ikke fra selve punktlista. Det var
kriteriet om at et digitalt læremiddel bør inneholde en ordliste for å fungere
optimalt for minoritetsspråklige elever. Vi skal derfor se nærmere på om det
finnes ordlister, samt hva slags type ord som blir forklart i listene.

Oppsummert ser operasjonaliseringen av kravene ut slik:

Funn

Differensiering
De fleste læreverkene har en eller annen slags form for differensiering. Det
eneste nettstedet som ikke har det i det hele tatt, er Klar melding.
Matematikkverket Paralleller skiller mellom lette og vanskelige
matteoppgaver, men det er ikke forsøkt å gjøre språklige tilpasninger, så det er
ikke mye hjelp for minoritetsspråklige elever. 

Bare ett av verkene der det er differensiert, Sarepta, har egne lettlestversjoner
av alle tekstene i læreboka. Også arbeidsboka har en egen lettlestversjon. En
sammenligning mellom lettlestversjonen og originalversjonen av
lærebokkapitlet ”Kommunikasjon” viser at forfatterne har gjort følgende typer
tilpasninger:
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Kriterium Hva skal undersøkes for å belyse dette?
Differensiere i forhold til elevenes forutsetninger Se om det finnes tekster av ulike vanskegrad, for

eksempel lettlestversjoner. Og finnes det
oppgaver der vanskegrad er markert?

Appellere til forskjellige sanser med lyd, bilder,
tekst, animasjoner osv.

Er det mye fotografier/tegninger, animasjoner,
lydklipp og lignende? Er illustrasjonene relevante
i forhold til teksten, eller er de ment som
motivasjon?

Støtte elever som har vanskelig for å skrive fordi
øvelser og oppgaver ikke trenger å være
skriftlige.

Må man skrive svar på oppgavene, eller holder
det for eksempel å krysse av? Og hvor mye tekst
må man lese for å forstå oppgavene? Finnes det
muligheter for å lytte til oppgavene istedenfor å
lese dem?

Gi konstruktiv og positiv tilbakemelding på
elevenes arbeid i takt med at de gjennomfører
det slik at elevene ikke behøver å vente på
lærerens rettelser.

Får eleven beskjed om hvor mange rett
vedkommende har? Blir det forkart hva som er
feil og hvorfor? Og blir rette svar også
kommentert?

Finnes det ordlister? Man bør se etter ordlister, og også se hvilke ord
som er forklart. Finnes det bare ord som er antatt
å være nye for norske elever?

Andre kommentarer Her er det åpnet for alle innspill som ikke får
plass andre steder.
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En del grammatiske metaforer er erstattet med verbkonstruksjoner. For
eksempel har ”avvisning, tristhet og angst” blitt til ”at du ikke vil snakke med
noen, at du er trist eller redd”.

Erstattet sjeldne ord med ord som er mer høyfrekvente i norsk, for eksempel
er ”formidle” erstattet med ”vil si til deg”, ”betegne” er blitt ”betyr”, ”det vi
omtaler som språk” er byttet ut med ”det vi mener med språk”.

Enkelte pekere til makrostrukturen er lagt inn. I originalteksten må leseren
selv skjønne at en del opplysninger utdyper hverandre eller står i motsetning
til hverandre. I lettlestversjonen er dette gjort mer eksplisitt. Et eksempel på
dette er på s. 117 i originalteksten. Der har forfatterne nettopp avsluttet et
avsnitt som omhandler betingelser for kommunikasjon. Det neste avsnittet tar
for seg hva som kan forstyrre kommunikasjonen. I originalteksten starter
avsnittet med ”Mange forhold kan forstyrre når et budskap skal overføres fra
én person til en annen”. I lettlestversjonen starter avsnittet med en setning som
binder avsnittet tydeligere sammen med forrige avsnitt, nemlig: ”Selv om man
følger disse reglene kan det bli mange problemer når et budskap skal overføres
fra en person til en annen”.

Alle de nevnte endringene vil trolig gjøre teksten mer lettlest for
minoritetsspråklige elever. Jo mer frekvent ordforråd, jo mer sannsynlig er det
at minoritetsspråklige elever skjønner ordet. Lavere abstraksjonsnivå fører til
at flere forstår. Bruken av flere pekere i teksten øker også koherensen. Dette
er noe Monica Reichenberg er inne på i sin avhandling, der hun har sett
nærmere på hvordan en bearbeiding av koherens og røst12 i læreboktekster
virker inn på forståelsen til grunnskoleelever med svensk som første og andre
språk (Reichenberg 2000)

Når det gjelder Språket ditt 6 og Regnereisen 6+, så finnes det ikke egne
versjoner av de tekstene som finnes i boka, men utvalgte emner fra boka
presenteres på helt nye måter. I Regnereisen 6+ er for øvrig en del av ordene
markert med blått. Disse kan du klikke på slik at du kan få ordforklaringer. Det
er altså snakk om helt nye tekster, ikke andre versjoner av de samme tekstene.
I nettsidene til Språket ditt 6 er det heller ikke slik at alle deler av boka er
dekket. I lærerveiledningen på nettstedet står det at oppgavene er differensierte
i 3 ulike vanskegrader, en slik differensiering er i hvert fall ikke synlig per
20.09.04.

I matematikkverkene er det en klar tendens til at nettstedene differensierer ved
å lage enklere matematikkoppgaver. På baksiden av CD- rommen til
Regnereisen 6+ blir dette også gjort eksplisitt, ved at det står ”er et læremiddel
for elever som trenger tilpasset opplæring i matematikk”. En slik
differensiering er selvsagt fin for matematikklærere. Dersom man ser dette ut
fra perspektivet til lærere til minoritetsspråklige elever, ser man at det også er
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andre behov. Minoritetsspråklige elever kan trenge ordlister, slik som for
eksempel Regnereisen 6+ har, men de kan likevel være gode i matematikk.
Det blir her en kobling mellom språksvake elever og fagsvake elever som ikke
er helt god. Det er lett å skjønne bakgrunnen for at forlagene har gjort
koblinger mellom fagsvake og språksvake elever. Det er dyrt å lage
spesiallærebøker, og når man først lager en, lager man for alle spesielle
grupper på en gang. Dette er det trolig lite å gjøre med, med mindre man
bevilger midler til egne læremidler som kun er beregnet på minoritetsspråklige
elever. Det er imidlertid viktig at lærerne som bruker læremidlene, er klar over
at minoritetsspråklige elever kan trenge større matematiske utfordringer enn
de får i spesialverkene. Er læreren bevisst, kan læreren supplere med oppgaver
fra vanlige matematikkverk.

Oppsummert ser det ut til at flere av forlagene har kommet et stykke på vei når
det gjelder dette med å bruke digitale medier til å differensiere. Flere løsninger
eksisterer, og de kan være gode på ulike vis. Det å ha lettlestversjoner av
samme bok gjør at minoritetsspråklige elever kan følge med på de samme
emnene som de norskspråklige, og samtidig få tekster som er mer på deres
eget nivå. 

Samtidig med at lettlesttekster kan være en fordel, er det mye som tyder på at
det kan være lurt å ha egne tekster om de emnene som tas opp i hovedboka,
slik noen av forlagene har valgt. Lager man en ny fremstilling av et emne,
slipper man å bruke en mer komplisert tekst som ”mal”, og man kan heller
spesialsy hele fremstillingen til de som har språkvansker. Da kan man også
forklare en del kulturelle forhold som man ikke får forklart i den vanlige
teksten. Man kan videre få forklart metaforer.

Tilrådinger: Alle verk bør enten ha egne lettestversjoner av tekstene i
hovedboka, eller de bør ha tekster som er spesiallaget for det digitale mediet,
og som omhandler de samme temaene som hovedboka, men som krever
mindre av leseren. De spesiallagde tekstene bør også inneholde kulturelle
forklaringer. Dersom det er snakk om læreverk som kun er digitale, bør det
være to sett med tekster av ulike vanskegrad.

Virkemidler som utnytter at bøkene er digitale
De analyserte læremidlene utnytter i liten grad de virkemidlene som er
tilgjengelige i det digitale medium. Det som utnyttes mest, er lyd. En av
bøkene, Klar melding, har egen lydbok. Den kan kjøpes separat. Nettsidene til
dette verket har ikke lyd. Regnereisen 6+ har egen lydspor som man kan spille
av dersom man vil høre lyd i tillegg til å lese teksten. Det at man har mulighet
til å kunne lytte til teksten samtidig som man leser den, er en klar fordel for
minoritetsspråklige elever og kunne godt vært utnyttet i de øvrige
læremidlene.
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Det eneste analyserte læremidlet som i vesentlig grad utnytter det digitale
mediet, er Språket ditt 6. Vi skal gå grundig inn på dette nettstedet for å se på
hvilke muligheter animasjoner gir for minoritetsspråklige elever. Tekstene på
nettsiden til Språket ditt 6 er helt klart laget for å fungere digitalt. På nettstedet
treffer man to ravner (som man også finner igjen i læreboka). Disse snakker
sammen innledningsvis innefor hvert nytt tema. Innledningene deres virker
som om de er ment som en slags motivering for å arbeide med de enkelte
emnene. Etter innledningene følger ulike fortellerstemmer som tar elevene
gjennom hovedinnholdet innefor emnet. Også i disse presentasjonene brukes
det flittig animasjoner. Når ravnene snakker sammen, brukes det kun lyd. I
selve hoveddelen innenfor hvert emne hører man en fortellerstemme samtidig
med at det stemmen sier, kommer skriftlig. Dette siste er en god støtte for
svake lesere.

Det er mange spennende elementer i Språket ditt 6. Innefor emnet ”Fagtekst”,
for eksempel, forklarer en fortellerstemme hva en fagtekst er. Samtidig
kommer det opp bilder av ulike fagtekster. I slike tilfelle støtter animasjonene
opp om innholdet i teksten, og kan være en god hjelp for minoritetsspråklige
elever.

Dessverre virker flere av animasjonen ganske meningsløse. Innlendingene
med ravnene er vanskelige å få noe ut av. La oss se på teksten i en slik
innledning:

Innledende dialog om katalogtekst. To ravner A og B, snakker sammen:
A: Vet du hva en katalogtekst er?
B: ØØh
A: Hadde du klart å skrive en kata .. (blir avbrutt)
B: Kata hva?
A: Katalogtekst
B: OK. Katalogtekst. Skrive en sånn tekst. Jeg vet ikke hva det er, jo.
A: Se her, her kommer et romskip. Det lander her på søppelplassen vår.
B: Ja, og her kommer en kis med glassbeholder på hodet.
Fortellerstemme: Nå skal du reise 1000 år inn i framtida. Du skal bli med på

dette romskipet her (først flere replikker senere blir det hele knyttet til
ordet katalogtekst).

Det store spørsmålet er hva en slik innledning skal tjene til. Den er
sannsynligvis ment å være motiverende, men er den det? Den sier ikke noe om
hvorfor man bør lære om katalogtekster. Dersom den hadde vært morsom,
kunne den ha tjent som et humoristisk ”pauseinnslag” for eleven innimellom
det faglige. Humor er relativt, men det virker ikke som om innslaget er ment
spesielt morsomt heller, og da blir innlendingen desto mer uforståelig. De
innledende samtalene mellom ravnene oppleves derfor som veldig
tidssløsende. Det er heller ikke mulig å avbryte disse animasjonene for å gå
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rett på det faglige. Her virker det som om forlaget har blitt for fokusert på å
lage ”flashy” animasjoner og for lite fokusert på hva innholdet egentlig er.

I flere av tekstene i den digitale versjonen av Språket ditt 6 virker det som om
animasjonene faktisk hindrer valgmuligheter som kanskje ellers ville ha vært
der. La oss se på et eksempel: Innefor emnet ”En god forteller” finner man
underemnet ”Skriveråd”. Der kommer fortellerstemmen inn på hvordan man
skal finne noe å skrive om. En animert figur spør om det ikke er noen som kan
hjelpe ham med å finne ut hva han skal skrive om. Straks dukker det opp andre
animerte figurer på skrivebordet hans som forteller hvordan de finner frem til
stoff. En etter en står de frem og forteller at de samler på gode ideer, at de bare
begynner å skrive eller at de bruker tankekart. Innholdet her er på mange måter
en ren oppramsing av punkter. Dersom det ikke hadde vært animasjon, hadde
trolig produsentene av nettstedet hadde sett at det mangler noen muligheter til å
fordype seg her. Hva er for eksempel et tankekart? I en rekke med punkter hadde
det trolig vært mulig å trykke på punktet om tankekart for å få mer informasjon.
I den animerte versjonen er nok fokuset mer på de tåpelige figurene. For få hørt
gjennom alle de ulike stemmene (og dermed få med seg noen små vittigheter),
må brukeren av nettstedet vente til hele lista er ferdig. Og da er det kanskje ikke
så lett å se at det burde vært flere valgmuligheter tidligere i teksten.

En konklusjon angående animerte figurer som støtte til minoritetsspråklige
elever må være at animasjonen kan være en god støtte der de underbygger
innholdet i noden. Animasjonene kan imidlertid ta fokuset vekk fra innholdet,
og deler av animasjonene kunne med fordel vært fjernet. Dette er trolig noe
som vil skje i neste generasjon med digitale læremidler, når både produsenter
og brukere blir litt mer vant dette virkemidlet. Språket ditt 6 er første
generasjons læremidler som er mer genuint digitalt baserte. Erfaringene
derifra kan bli nyttige videre.

Tilrådinger: Alle digitale læremidler burde inneholde lydspor i tillegg til tekst,
slik både Regnereisen 6+ og Språket ditt 6 gjør. Animasjoner kan også styrke
brukerens forståelse av innholdet i en bestemt node, dersom de brukes til å
illustrere poeng i som nevnes i teksten i noden. Animasjoner som bare skal
illustrere eller motivere bør man trolig være mer forsiktige med. Man må også
vurdere bruken av animasjoner opp mot behovet for å la brukeren selv få velge
rekkefølgen på innlæringen.

Oppgaver og retting
Når man har med digitale læremidler å gjøre, er spørsmålet hvordan produsen-
tene av læremidlet har tenkt seg at brukerne skal svare på oppgavene. I de ana-
lyserte læremidlene finnes det ulike varianter. Alle læremidlene bortsett fra
Regnereisen 6+ har noen oppgaver som man kan svare på elektronisk. Det van-
ligste er da en eller annen form for multiple choice oppgave som så blir rettet
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automatisk. Denne typen oppgaver kan være spesielt nyttige for minoritets-
språklige elever, fordi de får testet sin forståelse uten å være avhengige av å
vente til læreren har tid til å se på prestasjonen deres. Hva slags type tilbake-
melding man får, varierer, noe vi skal se nærmere på senere.

Når det gjelder Regnereisen 6+, så har produsentene valgt en annen strategi.
Elevene må her skrive svarene sine inn i et eget dokument. Så skal de skrive ut
dette dokumentet og vise til læreren. Det er tydelig at produsentene legger opp
til at det skal være dialog mellom lærer og elev i tilknytning til oppgavene.
Samtidig er det tydelig at produsentene har forsøkt å legge til rette for at eleven
skal få skrevet ned svaret sitt. I programmet åpnes en egen dialogboks for skri-
ving, og i tilknytning til flere av oppgavene er deler av teksten fylt ut fra produ-
sentenes side. Det er også et tydelig symbol for å skrive ut, slik at eleven kan
klare dette uten hjelp fra læreren. En slik bevisst strategi som det her legges
opp til, kan ha mange fordeler. Automatisk retting gir ofte ikke nok informa-
sjon alene, og ved at eleven tvinges i dialog med læreren kan det bli god læring.

I flere av de digitale læremidlene er det en blanding av oppgaver som rettes
elektronisk og oppgaver der en kan svare på papir. Det er imidlertid bare i
Regnereisen 6+ at det vises på hvilken måte man skal svare dersom det ikke
er elektronisk retting. Flere av produsentene hadde trolig hatt godt av å tenke
gjennom dette spørsmålet. Når elevene skal sitte ved datamaskinen, er det ikke
alltid plass til penn og papir ved siden av.

Når det gjelder den elektroniske rettingen, er det organisert litt forskjellig fra
verk til verk. En type retting er den du har i Klar melding. Der har man noe
som heter ”tippekupongen”. Det er multiple-choice-oppgaver. Dersom man
trykker på ”løsning” får man en oppsummering av hvor mange rette man har.
Man får videre se fasiten (hjemme, uavgjort eller borte). Det er imidlertid ikke
markert hva man hadde rett og feil på. Dette må man se ved å sammenligne
egne kryss med fasiten. Svarene er heller ikke kommentert.

I andre verk får man vite hvilke feil man har, men man får ingen kommentarer
på hvorfor de var feil. Den mest avanserte elektroniske rettingen finner man i
Paralleller. Der får du beskjed om hvilke feil du har gjort, samt forklaring på
hvordan det burde vært gjort. I tillegg er det en kommentar som forklarer
hvordan en kan ha tenkt feil. Et eksempel er 

Du må forstå at ifølge ombyttingsregelen (lærebok s. 11) er a(b + c) og (b +
c)a likeverdige uttrykk. Det spiller heller ingen rolle hva disse tre variablene
heter eller om de har en bestemt verdi når vi regner med dem.

En retting av den typen som finnes i Paralleller, er trolig det mest ideelle.
Imidlertid har også Paralleller noen svakheter som bør utbedres. Blant annet
er enkelte av samlingene med test- deg-selv-oppgaver veldig lange. Man kan
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fort bli lei av å holde på, og man kan ønske å vite om det man har gjort hittil
som er rett. Gjør man det, får man feil på alle de oppgavene man ikke har svart
på. Det ser dermed ut som om man har masse feil. Man får dessuten oppgitt
det korrekte svaret på disse oppgavene også. Det ideelle hadde vært om man
kun fikk rettet det man hadde svart på. 

Tilrådinger: Produsentene av læremidlene bør ha tenkt igjennom hvordan de
stiller seg til lærerens rolle i tilbakemeldingen til brukeren. Dersom de ønsker
at eleven skal la lærerne se på det de har gjort, bør de tilrettelegge for dette ved
å legge inn en skriveblokk med utskriftsmuligheter i selve programmet.

Dersom man legger opp til elektronisk retting (eller en blanding av elektronisk
retting og skriving på papir), bør fasiten for det første vises bare i de tilfellene
man faktisk har prøvd seg på oppgavene. I tillegg bør rettingen vise tydelig
hva som er rett og feil, og det bør kommenteres hvorfor oppgaven skulle løses
på den måten. Ideelt sett bør det også kommenteres hvordan man tror en som
har svart feil kan ha tenkt. Dersom alle disse funksjonen er på plass, burde
elektronisk retting kunne være et godt supplement til læreren, og altså ekstra
viktig for de som strever med å finne ut om de har forstått oppgavene.

Ordlister
To av de analyserte læremidlene har ordforklaringer. I Sarepta er noen av
ordene uthevet med blått. Disse ordene kan man få forklart dersom man
klikker på dem. Det er ikke snakk om noen generell ordliste, for den eneste
tilgangen man har på forklaringen av ordene, er dersom man klikker på de blå
lenkene i den fortløpende i teksten. Det er heller ikke spesielt mange ord som
er forklart. Totalt sett telte jeg 4 slike uthevede ord i hele lettlestversjonen av
boka, nemlig: sagn (definert), muntlige fortellinger (blir forklart med
kjennetegn), sammenbindere (forklart med eksempler), lyrikk (blir
eksemplifisert). I tillegg var 3 ord uthevet fordi de viste til figurer. De ordene
som er uthevet, virker dessuten som om de er valgt ut fra at elever med norsk
som morsmål vil kunne få problemer med dem (som for eksempel å vite hva
definisjonen på et sagn er). Det er selvsagt en hjelp for minoritetsspråklige
elever å få forklart noen ord, men 4 forklaringer i en hel bok monner lite.

Det læremiddelet som virkelig har en god ordliste, er Regnereisen 6+. Her
finner man ordlista hvis man klikker på et symbol øverst på siden som heter
”ordliste”, og som har en bok som symbol. Ordlista er dermed alltid
tilgjengelig. Den inneholder mange matematiske begreper, men har i tillegg
forklaringer av en rekke ord som nok er kjente for elever med norsk som
morsmål, men som kan være problematiske for minoritetsspråklige elever.
Dette gjelder ord som for eksempel tid, vekt, temperatur og terning. I tillegg
til ordlista er visse ord i teksten uthevet med blått. Klikker man på disse
ordene, får man opp et bilde av gjenstanden. Eksempler på gjenstander som er
tegnet, er kokeapparat, sjøkart, styrehus. Andre ord er forklart, som for
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eksempel Panama-kanalen og valuta. Disse ordene finnes ikke i ordlista,
trolig fordi de er såpass spesielle, og de bare brukes i en bestemt kontekst.

Når det gjelder formen på forklaringene i ordlista, så er alle forklaringene
forsynt med tegninger. Dette gjelder også matematiske begrep. Et eksempel på
dette er ordet oddetall, om er forklart slik: ”Oddetall kan ikke deles i to like
deler. Eksempel: 13 = 6 + 7”. Forklaringen er etterfulgt av en tegning av to
rekker med klosser, der den ene består av 7 klosser og den andre inneholder 6
klosser. Slike forklaringer burde være enkle å forstå også uten et stort
ordforråd i norsk fordi tegningen utdyper innholdet i teksten.

Tilråding: Alle digitale læremidler bør ha en ordliste av et visst omfang som
ikke bare inneholder et fagvokabular, men også en del dagligord i norsk som
kan være problematiske for minoritetsspråklige elever. Ordlista bør være lett
tilgjengelig for enhver tid. Forklaringene bør inneholde både ord og tegninger.

Andre forhold
Gjennom analysene kom det frem en del forhold som ikke er dekket av de
ovennevnte punktene, men som trolig er relevante for minoritetsspråklige
elever.

Det ene punktet er knyttet til bruk av engelsk. Flere av de digitale læremidlene
viser til andre nettsteder. En av del av disse nettstedene er på engelsk. Dette
gjelder særlig læremidlene for videregående skole. Det mest ekstreme
eksempelet her er Paralleller, der alle lenkene, så nær som oppgavelenkene,
fører til engelske sider. Det betyr at en elev som prøver å finne en annen
fremstilling av et emne enn det den papirbaserte læreboka gir, må forstå
engelsk for å få utbytte av lenkene. Hva slags engelskkunnskaper
minoritetsspråklige elever har, vil selvsagt variere, men i mange tilfelle er
disse kunnskapene dårligere enn de kunnskapene de norskspråklige elevene
har. En slik bruk av engelsk kan derfor øke forskjellen mellom de norsk-
språkliges og de minoritetsspråkliges forståelse av emnet.

Det andre punktet som bør påpekes, er at en del av tekstene i de ulike
læremidlene trolig vil være vanskelige for minoritetsspråklige elever fordi de
mangler bakgrunnskunnskaper om norsk kultur. Selv om en bruker skulle
forstå alle ordene som tekstene består av, er det ikke sikkert at vedkommende
vil forstå alle tekstene likevel, fordi personen ikke har bakgrunnskunnskaper
nok til å få med seg innholdet. Et utdrag fra en av nodene i Sarepta burde
kunne belyse dette. Under overskriften “Nasjonalt fellesskap gjennom
fortellinger” finner vi bl.a. følgende tekst:

I Norge lærer barn på skolen om vikinger som dro på spennende reiser – eller
om 1814 – året da Norge ble selvstendig, og de lærer om Henrik Wergeland
og 17. mai. 
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Slike fortellinger lever sitt eget liv, selv om historikere ofte sier at
virkeligheten kanskje ikke var akkurat slik som det blir fortalt. Vi ble kanskje
ikke egentlig så veldig selvstendige i 1814, og Wergeland var kanskje ikke så
viktig for 17. mai-feiringen. Men som nasjon trenger vi noen slike felles
fortellinger. De er med på å gi folk en slags kulturell og nasjonal fellesskaps-
følelse. 

Dette blir uforståelig om man ikke har hørt om Wergeland eller kjenner
bakgrunnen for 17.mai feiringen. Og selv om de aller fleste barn som går i
norsk skole, etter hvert møter både Wergeland og 17. mai, er faktisk ganske
mye underforstått i denne teksten.

Det å gjøre produsenter av læremidler mer bevisste på slike forhold bør også
være en del av arbeidet med å gjøre digitale læremidler mer egnet for
minoritetsspråklige elever. Det er imidlertid såpass avansert at man nok i
første omgang bør satse på enklere tiltak, som for eksempel å kreve ordlister.

Et siste trekk ved de digitale læremidlene som bør nevnes, er den store andelen
av tekniske feil som finnes i forbindelse med nettsidene. Regnereisen 6+ er
her litt annerledes, siden det dreier seg om en CD rom, som på en måte er
ferdig en gang for alle. Alle nettstedene som er tilleggsider til papirbaserte
læremidler, har store tekniske problemer. I Paralleller er for eksempel enkelte
tall uleselige, noe som fører til at man ikke kan svare på oppgaver fordi man
enten ikke kan lese oppgaven eller ikke kan lese svaralternativene. Og i
Sarepta har alle oppgavesidene vært nede i et halvt år.

I tillegg til at alle nettstedene har større og mindre grad av tekniske problemer,
er det heller ingen nettsteder som er ferdige. På langt de fleste oppgavesidene
knyttet til Språket ditt finner man (per 20.9.04) følgende melding: 

Her er det ingen oppgaver. Hvis du er lærer kan du gjerne gi redaksjonen et
oppgavetips – (etterfulgt av en e-postadresse)

Så uferdige produkter hadde selvsagt aldri blitt utgitt i papirform. Om noen få
år er det trolig ikke lenger så akseptabelt for digitale læremidler heller.

Krav til navigeringskompetanse
Forskning på lesing av hypertekst har vist at leserens bakgrunnskunnskaper
om et emne kan ha stor betydning for hvordan vedkommende klarer å utnytte
hyperteksten. Foltz (1996) skriver:

Readers with background knowledge will already have the correct conceptual
structures for the domain. The hypertext structure may therefore be very
familiar for them. However, a reader with little knowledge of the domain of
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the text will not be familiar with the structure of the hypertext. Because one of
the concepts of hypertext is to permit the reader more flexibility in choosing
where to go, a low knowledge reader may not be able to accurately choose the
relevant text sections. Thus, low knowledge readers may have additional
problems of navigating through the hypertext structure. (Foltz 1996: 117-118).

Ettersom minoritetsspråklige elever i mange tilfelle har dårligere
bakgrunnskunnskaper om et emne enn det norskspråklige elever har, er det
viktig å se på struktureringen av emnene på de analyserte nettstedene. Hva er
de overordnede kategoriene? Er det lett å forstå hvor man finner hvilken type
informasjon? Med andre ord: Hva slags navigeringskompetanse krever
nettstedene?

De ulike nettstedene stiller ulike krav til elevenes navigeringskompetanse. Det
nettstedet med den enkleste strukturen, er Klar melding. Hver node på forsiden
referer til hvert sitt kapittel i den papirbaserte boka, og det finnes bare en node
innenfor hvert kapittel. Det er altså først og fremst det at nettsiden er så lite
omfattende som gjør at strukturen er enkel.

De andre nettstedene har en mer kompleks struktur. De fleste har da en egen
funksjon som heter ”hjelp” eller ”hvordan bruke dette nettstedet”. En slik
funksjon letter selvsagt navigeringen. I all hovedsak ser det ut til at
navngivingen av lenkene gjør de analyserte nettstedene rimelig greie å forstå.
Et unntak er ”hummer og kanari” som man finner som en lenke på nettstedet
til Sarepta. For en leser med norsk som morsmål er det ikke spesielt vanskelig
å gjette seg til at det finnes litt av hvert under en slik overskrift, men det er
tvilsomt hvor mange elever med minoritetsbakgrunn som vil skjønne dette
uttrykket.

Enkelte digitale læremidler blander dessuten lenker som er beregnet på
læreren med lenker som er beregnet på elevene. Det er ikke unaturlig å ha en
egen lenke som nettopp heter ”for læreren”. I Paralleller finner man imidlertid
flere lenker som ikke klart markerer at de er for læreren. Dette gjelder for
eksempel lenkene ”periodeplan” og ”årsplan”. En skulle kanskje tro at disse
lenkene førte til periodeplaner og årsplaner som læreren har lagt ut, men de
fører til foreslåtte periodeplaner og årsplaner som læreren kan laste ned og
tilpasse selv. Når de står som egne lenker sammen med elevrelaterte lenker i
margen på venstre side av noden blir de med på å forvirre leseren med hensyn
til hva vedkommende må lese og hva som kan kuttes.

Det læremidlet som på mange måter fungerer best når det gjeldet struktur, er
Språket ditt 6. I tillegg til en fyldig omtale av hvordan man bruker nettstedet,
finner man et eget punkt som heter ”nøkkelord”. Der kan brukeren gå inn og
trykke på lenken til et begrep vedkommende vil ha forklart, og så kommer
hun/han rett til den delen hvor emnet er omtalt. Det fungerer svært godt.
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Tilrådinger: De som utformer læreverkene bør være bevisste hva slags
overskrifter de lager til den enkelte node. Overskriftene bør gjøre det enkelt å
forstå hvilke type informasjon man finner innenfor hver lenke, noe en
overskrift som ”Hummer og kanari” ikke gjør. Videre bør lenker som er
beregnet på læreren holdes samlet under et eget punkt som heter ”for læreren”
og ikke spredd på flere ulike lenker.

Det bør være en lenke på nettsiden som forklarer hvordan nettstedet skal
brukes, og det bør videre være en lenke som heter ”nøkkelord” der en kan
finne emner fra pensum alfabetisk. Trykker man på en slik lenke, bør man
komme til det stedet der emnet står omtalt.

Tiltak
I analysene er det foreslått flere tiltak som kan iverksettes for å bedre digitale
læremidler for minoritetsspråklige elever. Disse tiltakene blir oppsummert her.
Det anbefales at dersom et forlag skal få støtte til å utgi digitale læremidler,
må forlaget følge disse punktene uansett om læremidlet er spesiallaget for
minoritetsspråklige eller ikke. Dersom man ikke ønsker en slik ordning, må i
de minste forlag som får støtte til å utgi digitale læremidler for
minoritetsspråklige elever pålegges å gjennomføre disse tiltakene.

For å få støtte til å utvikle digitale læremidler bør et forlag forplikte seg til å:
Enten ha egne lettestversjoner av tekstene i hovedboka, eller de bør ha tekster
som er spesiallaget for det digitale mediet og som omhandler de sammen
temaene som hovedboka, men som krever mindre av leseren. De spesiallagde
tekstene bør ha med kulturelle forklaringer og forklaringer av metaforer.
Dersom det er snakk om læreverk som kun er digitale, bør det være to sett med
tekster av ulike vanskegrad.
La læremidlet inneholde lydspor i tillegg til tekst. Animasjoner kan også
brukes, men animasjoner som bare er ment å fungere motiverende, har trolig
liten funksjon. Derimot bør produsentene gjerne bruke flere animasjoner som
illustrere poeng som er nevnt i teksten. Man må også vurdere bruken av
animasjoner opp mot behovet for å la brukeren selv få velge rekkefølgen på
innlæringen.
Ha tenkt gjennom hvordan de stiller seg til lærerens rolle i tilbakemeldingen
til brukeren. Dersom de ønsker at brukerne skal la lærerne se på det de har
gjort, bør de tilrettelegge for dette ved å legge inn en skriveblokk med
utskriftsmuligheter i selve programmet.
Dersom læremidlet legger opp til elektronisk retting (eller en blanding av
elektronisk retting og skriving på papir), må fasiten for det første vises bare i
de tilfellene man faktisk har prøvd seg på oppgavene. I tillegg må rettingen
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vise tydelig hva som er rett og feil, og det bør kommenteres hvorfor oppgaven
skulle løses på den måten. 
Læremidlet må inneholde en ordliste av et visst omfang, en liste som ikke bare
inneholder et fagvokabular, men også en del dagligord i norsk som kan være
problematiske for minoritetsspråklige elever. Ordlista må være lett tilgjengelig
for enhver tid. Forklaringene bør inneholde både ord og illustrasjoner.
Lenker som er beregnet på læreren holdes samlet under et eget punkt som
heter ”for læreren” og ikke spredd på flere ulike lenker.
Det må være en lenke på nettsiden som forklarer hvordan nettstedet skal
brukes, og det må videre være en lenke som heter ”nøkkelord” der en kan
finne emner fra pensum alfabetisk. Trykker man på en slik lenke, bør man
komme til det stedet der emnet står omtalt.

Observasjonene og intervjuene kom til å vise at det er svært vanlig at
minoritetsspråklige elever benytter de samme læremidlene som elever med
norsk som morsmål. Dette virker umiddelbart som en inklusjonsmekanisme,
men kan også være resultat av noe annet. I noen grad fant vi at læreren i
enkelte fag var lite orientert om forekomsten av alternative og andre
læremidler for de minoritetsspråklige elevene. Dermed var det faktum at hele
klassen benyttet de samme læremidlene, mer å betrakte som resultat av vane
og mindre vilje til nytenkning enn inklusjon. 
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DEL IV: AVSLUTNING

Kapittel 13: Avsluttende drøfting og tilrådinger

I denne studien har vi ved å observere åtte klasserom og intervjue elever og
deres lærere fått syn på både hvilke læremidler som brukes, hvordan de brukes
og hva slags oppfatning brukerne har av dem. Vi må nok en gang understreke
at vårt material er så vidt begrenset at tungtveiende konklusjoner ikke kan
trekkes. Likevel vil vi hevde at studien har gitt oss viktig informasjon om noen
sider ved dagens skolesituasjon og flere kontekster knyttet til denne. 

I mange klasserom i Norge går det elever med en annen språkbakgrunn enn
den vanlige norske. Vi har benevnt disse elevene som ’minoritetsspråklige
elever’ eller ’elever fra språklige minoriteter’, og dette er betegnelser som
anvendes i offentlige dokumenter og nyere forskningslitteratur.13 Imidlertid
rommer betegnelsen(e) en rekke kategorier elever, og dette skal vi kort
kommentere her. Mange av elevene vi har møtt, observert og intervjuet, er
flerspråklige. Det vil si at de både behersker norsk og ett eller flere språk i
tillegg. Mange av dem er dessuten født i Norge, men har foreldre som er født
i utlandet. I hjemmene er derfor ofte omgangsspråket et annet enn norsk. Noen
av elevene har aldri gått i norsk barnehage, og det kan derfor antas at
språkferdighetene i norsk har vært begrensede før de kom i skolepliktig
alder.14 Disse elevene har i sine første leveår i Norge i hovedsak lært å
kommunisere på et annet språk enn norsk. De har dermed ikke fått samme
norskspråklige impulser som sine jevnaldrende som har gått i barnehage.
Studier har vist at det å gå i barnehage kan være en vesentlig faktor i barns
norskspråklige utvikling (Øzerk 1992).

Noen av elevene vi kom i kontakt med for intervjuer, behersket norsk godt.
Likevel kom det til å vise seg at forståelsen av enkeltord, sammensatte uttrykk
og sammenhengende tekstsekvenser ikke ble forstått fullt ut. Til tross for
perfekt uttale og en tilsynelatende funksjonell to- eller flerspråklighet hos
disse elevene er det følgelig tale om en type språkbeherskelse som for
eksempel ikke inkluderer den kulturelle kompetansen som fordres for å forstå
ulike typer språklige metaforer. Resultater fra kapitlene 8 og 9 i denne studien
som omhandler både begrepsmetaforer og grammatiske metaforer, kan
nettopp tyde på dette. Selv om det selvsagt også blant majoritetselevene finnes
forståelsesproblemer knyttet til ordvalg og sammenheng i tekst, er det grunn
til å anta at problemene er av mindre omfang (Golden 2004). 

Under observasjonene i klasserommene la vi dessuten merke til at
kommunikasjonen for enkelte minoritetsspråklige elever kunne oppleves som
problematisk. Det gjaldt særlig en type kommunikasjon som impliserte
beskjeder fra lærer til elevene som storgruppe. I tillegg kunne det gjelde
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enkeltbeskjeder eller henvendelser. Slik kommunikasjon har ofte preg av
korthet, stikkord eller lignende, og dermed mangler den situasjonelle
konteksten som mye annen språklig kommunikasjon innebærer. Som et
eksempel kan vi nevne at en elev ved en av de besøkte skolene ble bedt om å
hente en gradskive. Han hentet fram en linjal i stedet, og dette gjentok han
også senere i samme skoletime. Ved en annen skole ble en beskjed om å sette
på plass brukt skiutstyr etter en skoleutflukt misforstått av en gruppe
minoritetsspråklige elever. De forstod ordene læreren brukte, men oppfattet
meningen med budskapet til å være at de skulle ha ny utflukt og bruke samme
type utstyr. Disse eksemplene nevner vi her for å minne om det faktum at det
vi oppfatter som nesten perfekt norsk språkbeherskelse, ikke behøver å bety
dypere språkforståelse. Mange nyanser, konnotasjoner og metaforer kan
overses/overhøres eller misforståes.

I det følgende skal vi ekstrahere noen av de rådgivende sekvensene som finnes
i denne studien. I den forbindelse ser vi hen til begrepet ’universelle
læremidler’ som impliserer at det skal utvikles læremidler som kan anvendes
av alle elever i skolen. Spesielt tilrettelagte læremidler for ulike grupper blir
derfor motstykket til denne type læremidler. Behovet for og ønsket om å
utvikle universelle læremidler kan relateres til et annet overordnet mål, nemlig
målet om å gi ’tilpasset opplæring for alle’.15 Mange av de rådene som
eksplisitt og mer implisitt kommer til uttrykk i denne studien, vil falle inn
under visjonen om det å utvikle universelle læremidler. Det er dessuten også
slik at vi i hovedsak har observert og analysert læremidler som har vært brukt
i felles klasse. Det er følgelig ikke i særlig grad innreflektert betraktninger
knyttet til læremidler spesielt designet for én bestemt elevgruppe. Det er
nemlig i omgangen med læremidler ’for alle’ at svake punkter i læremidlene
kan oppdages. Vi har konsentrert oss om de minoritetsspråklige elevenes
erfaring med og bruk av slike læremidler, men samtidig ønsker vi sterkt å
understreke at alle elever, uavhengig av språkbakgrunn og språkbeherskelse,
vil kunne tilgodeses dersom framtidige læremidler tar hensyn til de rådene
som her framkommer.

Tilrådninger som gjelder ordvalg i læremidler
Ordvalg vil i denne studien omfatte flere fenomen. Vi har sett på begreps-
metaforer og metaforiske uttrykk og det som benevnes som ’grammatiske
metaforer’. I tillegg har vi sett på fagtermer.

Rådene som omhandler ordvalget i læremiddeltekster, kan både sies å være
fagspesifikke og mer generelle. Fagene vi har valgt ut, er ulike med hensyn til
teksttradisjoner, og dermed møtes fagtekstene i de tre fagene norsk,
matematikk og naturfag / natur og miljø med ulike forventninger på leser- og
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brukersiden. I noen grad skal vi derfor differensiere når det kommer til
omtalen av tilrådingene. 

Bruk av begrepsmetaforer i læremidler
Som en kuriositet kan vi gjenta det som framkom da Anne Golden kontaktet
forlagsmedarbeidere om metaforbruk i læremidler (se kapittel 8). Metaforer
skulle være ”luket ut”; de var følgelig ikke å finne i læremidler fra de
representerte forlagene. Dette rommer en metaforforståelse som er
utilstrekkelig og konvensjonell. Metaforer er mer enn det som benevnes som
poetiske metaforer eller som klisjeer, og det er her forståelsen ofte faller
sammen for elever fra språklige minoriteter.

Av de læremidlene som er analysert fra de tre valgte fagene, er det et felles
trekk at barns og ungdoms verden ikke er viet mye plass. Trolig ville
metaforisk språk falle lettere for minoritetsspråklige elever om ord, uttrykk,
kulturelle koder og gjenstander som er kjente for barn og ungdom flest, ble
tilstrebet brukt i læremiddeltekstene. Dette impliserer selvsagt stor årvåkenhet
og refleksjon hos den som utvikler læremidlene. Samtidig kan det støte mot
oppfatningen av at barn og unge også skal orienteres historisk og i relasjon til
voksenverdenen.

Ordlister er et læremiddelfenomen som oftest har vært relatert til
undervisningen i fremmedspråk. Det er imidlertid mye som tyder på at
ordlister, gjerne med etymologiske forklaringer, hadde vært tjenelig i alle fag
i skolen. Etymologi og etymologiske resonnementer og forklaringer er noe
som vi som undervisere har erfart vekker interesse hos elever og studenter.
Dessuten kaster etymologien lys over diakron utvikling samtidig som den
relaterer et ord eller et begrep til samtidskonteksten. Alle fag har sine spesielle
metaforer (for eksempel atomkjernen eller brøk). Disse vil kunne forklares i
slike lister, og elevene vil slik sett kunne bli mer bevisste på at fagene har slike
metaforer. De universelle begrepsmetaforene som VENNSKAP ER
BEHOLDERE, KOMMUNIKASJON ER EN REISE eller SINNE ER VARM
VÆSKE I EN BEHOLDER, vil dersom elevene blir gjort oppmerksom på
deres eksistens, kunne tjene som redskaper for å utvide elevenes generelle
språkkunnskap. Som det reflekteres i tilrådingsdelen av kapitlet om
begrepsmetaforer: ”[Det] ville […] kunne ligge mye læring i å finne ut hva de
metaforiske uttrykkene for dette (å være utenfor, følge med og være rykende
sint) er på eget morsmål.” 

Denne studien peker på det faktum at ikke bare forlagsfolk og andre
læremiddelutviklere trenger bevisstgjøring omkring hva som er metaforer i
språket, men at vi alle trenger en utvidet forståelse av hva metaforer er og kan
være. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne lage gode ordlister og
oppgaver til hjelp for minoritetsspråklige elever som ønsker å lære bedre
norsk, og som må studere andre fag på norsk. Slike ordlister kan plasseres på
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ulike steder i læremidlene. Ofte er det hensiktsmessig med margtekster i form
av bokser eller tekst på farget bakgrunn. Det kan også være mulig å samle
ordforklarende lister mot slutten av et kapittel. Det vesentligste er at
informasjonen slike lister gir, er lett tilgjengelig, og det skulle tilsi at listene
ikke samles bak i boken eller heftet slik det tradisjonelt har vært gjort.

Den aller viktigste tilrådingen når det gjelder språklig tilgjengelighet knyttet til
ordvalg i vid forstand og metaforer i noe snevrere forstand, er å slippe mors-
målslærere og minoritetsspråklige lærere til som forfattere av læremidler. Slike
lærere kunne med fordel være del av et forfatterteam. Eventuelt kan de brukes
som konsulenter, noe vi er kjent med en del forlag allerede praktiserer. Lærere
med en slik språkbakgrunn vil ofte ha kunnskaper om hvilke språklige uttrykk
som vil være vanskelige å forstå for elever. Av den grunn vil de kunne gi verdi-
fulle korrektiv til forfattere som ofte tar metaforiske uttrykk i eget språk for gitt.

Som observasjonene i de 8 klasserommene har vist, benyttes i stor grad de
samme læremidlene for alle elever uavhengig av språklig bakgrunn. Dette kan
ses på som en styrke fordi det tyder på at de minoritetsspråklige elevene er
naturlig med i klassens faglige fellesskap og ved det har mulighet til å lære det
samme som elever med norsk som morsmål. Hvis dette er vanlig praksis i
skolen, setter det imidlertid store krav til læremidlene. Lærebøker og andre
læremidler må ha et språk, et bildestoff og en design som inkluderer alle
elever, også de som har andre kulturelle erfaringer og færre kunnskaper i det
norske språket enn majoritetselevene. Observasjonene har vist at
aktivitetsnivået er lavere hos en rekke minoritetsspråklige elever enn hos
medelever med norsk som morsmål. Dette kan ha sammenheng med så vel
læremidlenes språklige tilgjengelighet som med generell kulturell og språklig
kompetanse. Manglende aktivitet i for eksempel klassesamtaler kan tyde på at
det er språkvansker, problemer med begrepsforståelse og forståelse av
enkeltord og uttrykk som er årsak til dette. Det kan derfor med fordel nok en
gang understrekes at bevissthet om språkets metaforisitet, betydningen av
forklaring av fagtermer og en insistering på språklig klarhet bør være normer
for framtidig utvikling av læremidler. Dette vil ikke bare komme
minoritetsspråklige elever til gode, men trolig i like utstrakt grad være til hjelp
for elever med norsk som morsmål.

Bruk av grammatiske metaforer i læremidler
Denne studien har sammen med annen forskningslitteratur vist at grammatiske
metaforer er nødvendige i læremidler av flere grunner. Denne type metaforer,
som ofte er bedre kjent blant annet under betegnelsen ’nominaliseringer’, er
velegnede til å snakke om abstrakte fenomener i en tekst. Dessuten er de
ressurser for skaping av tekniske termer. 

Bruken av grammatiske metaforer krever på sin side mye av leseren eller
brukeren av læremidler. Fordi mye informasjon pakkes inn i setningen ved å
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anvende grammatiske metaforer, kreves en viss grad av tolkningskompetanse
hos leseren. Tolkningskompetansen hos elever er selvsagt stigende med alder,
og derfor finnes denne type metaforer hyppigere representert i læremidler for
videregående skole enn for læremidlene vi har sett på til bruk i 6. klasse. Den
abstraksjonen som bruken av grammatiske metaforer medfører, kan være
svært krevende for elever med minoritetsspråklige bakgrunn. Det er imidlertid
ikke mulig å trekke generelle slutninger på bakgrunn av denne studien, men
mye tyder på at dersom slike elever har generelt svak språkkompetanse, kan
forståelsen av grammatiske metaforer falle sammen.

Rådene med hensyn til framtidig utvikling av læremidler må være at det ikke
gjelder å unngå bruk av grammatiske metaforer, men at man her må tenke
progresjon. Det er viktig at grammatiske metaforer, som ofte tilhører en
voksendiskurs, ikke forekommer for hyppig i tekster for yngre elever.
Ettersom man går dypere inn i fagene og trenger mer presise fagtermer, kan
forekomstene av grammatiske metaforer økes. For stor grad av innpakking av
informasjon vil generelt sett ikke være tilrådelig for noen type
læremiddeltekst. Det avhenger av lærestoff og elevgruppe hvor høy
abstraksjonsgraden kan være. 

Siden grammatiske metaforer som nevnt tilhører voksendiskursen, er det
viktig at også læremidlene har passende innslag av dette. For
minoritetsspråklige elever er det like vesentlig som for norskspråklige å bli
kjent med dette diskursive trekket gjennom sin utdanning. Alle som skal
fungere i samfunnet trenger fagtermer og generell ordkunnskap. Det vil tilsi at
både majoritetsspråklige og minoritetsspråklige elever har behov for gode
forklaringer på teknisk terminologi i sine læremidler. Siden mange fagtermer
nettopp har form av grammatiske metaforer, trengs gode forklaringer i
læremidlene. Dette bør skje der termen dukker opp første gang, og i tillegg kan
slike termer og forklaring av dem samles i ordlister (se ovenfor). Dette kan
være et hjelpemiddel for minoritetsspråklige elever som ikke alltid har samme
kompetanse til å løse opp et begrep i deler og gjøre det transparent slik elever
med norsk som morsmål har. Generelt kan vi si at ordlister / ordforklaringer
også normalt vil være til stor hjelp for majoritetsspråklige elever.
Ordforklaringene kan for eksempel utledes etymologisk (se ovenfor), eller de
kan vise et ord eller et begrep brukt i ulike kontekster. Slike forklaringsmåter
kan bidra til å gjøre språket mer transparent for elevene, enten de har
minoritetsspråklig eller majoritetsspråklig bakgrunn.

Tilrådinger som gjelder sammenheng (koherens) i
læremidler
Som denne studien har vist er det ved siden av problemer med enkeltord,
begreper og sammensatte uttrykk manglende sammenheng i tekster som
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skaper vansker for minoritetsspråklige elever. Det er tale om tekstuell
sammenheng på flere nivåer, alt fra sammenheng mellom overskrift og
brødtekst til sammenheng på tekstens mikroplan, som forbindelser mellom
setninger og mellom forskjellige setningsledd inne i setningene. Det er videre
tale om sammenheng både av leksikalsk-grammatisk karakter, noe vi kan
betegne som formell sammenheng, og sammenheng som berører tekstens
innhold (semantisk sammenheng). 

Det vi har benevnt som koherens angår tekstens underliggende
innholdsmessige sammenheng, og vi har i denne studien sett eksempler på at
slik sammenheng mangler. Vi viser i denne forbindelse til kapitlet som
omhandler intervjuer med elever. Sammenheng kan tapes ved at termer byttes
ut med synonymer, ved at tekstens endrer retning eller ved at teksten brytes
opp, for eksempel med figurer eller illustrasjoner av annet slag. Det er
tilstrekkelig å peke på de naturfaglige tekstene i denne studien i den
forbindelse. 

Lærebøker og læremidler har ofte blitt kritisert for å inneholde for mange
elementer pr. bokside. Det kan føre til at elevene har vansker med å navigere
på sidene, eller sagt annerledes: blikket finner ikke feste fordi så vidt mange
ulike tekstforekomster står side om side og forsøker å tiltrekke betrakterens
eller leserens oppmerksomhet. Vi vil på ingen måte hevde at kun rene
tekstsider er å foretrekke, men det er viktig å se på rent lay-out-messig
sammenheng i tillegg til den rent tekstuelle. For fag som er avhengig av
illustrasjoner i form av figurer, grafer, diagrammer, tegninger og foto, er det
vesentlig å se på samspillet med brødteksten. En bør også være klar over at
mange vanskelige ord kan forklares via illustrasjoner.

Generelle råd om framtidige læremidler
Intervjuer av både lærere og elever har vist seg nyttige når det gjelder syn på
hva som kan gjøres bedre i framtidige læremidler. Her er tilrådingene
temmelig komplekse, og vi vil derfor samle dem i noen mindre emneområder.

Råd om oppgavestoff i læremidler
Både L97 og planene for Reform 94 har vektlagt muntlige aktiviteter, og flere
av de intervjuede lærerne vektla betydningen av muntlig opplæring. Forslag
om å ta inn korte tekster som er enkle å lære utenat, var ett råd. Slike tekster
kan brukes til oppgaver som på én side impliserer drøfting og på den andre
siden ulike skriveaktiviteter. Tekster av denne kategorien kan også brukes til
høytlesning. Utenatlæring har i lang tid vært ansett som gammeldags og
overflødig. Imidlertid vil vi hevde at nettopp utenatlæring av korte tekster,
gjerne rytmiske tekster med ulike typer rim, vil virke stimulerende rent
språklig. Språkets metaforer og andre retoriske virkemidler kan gjennom
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denne typen læring tre mer fram for eleven. Med andre ord kan utenatlæring
virke språklig bevisstgjørende. Ved utvikling av nye læremidler bør man ha i
tankene at tekstene kan læres utenat. Kjennetegn ved tekster som er lette å lære
utenat, er diskutert i artikkelen ”Forteljinga og det poetiske i lærebøkene”
(Askeland 1995). 

Noen av rådene som framkom i intervjuene, impliserer lytteøvelser. Dette kan
gjøres ved å velge lyriske tekster eller andre korttekster der elevene må lese
mellom linjene. Slike lytteøvelser basert på korttekster egner seg godt for
samtaler i grupper der målet er en felles forståelse av teksten. Vi viser til
intervjuene med minoritetsspråklige lærere i denne sammenheng fordi den ene
av lærerne der pekte på det potensialet som ligger i å anvende sjangeren lyrikk
i undervisningen i grammatikk og som generell språktrening. Lyriske teksters
spill og lek med språket i vid forstand er velegnet både for bevisstgjøring og
praktisk trening.

Matematikkfaget har som vi har sett, en spesiell fagdiskurs som skiller seg fra
fag som har større tradisjon for lengre tekster. Rådene flere av lærerne i
intervjuene kom med, går i retning av å fjerne irrelevante opplysninger i
matematikkoppgaver. I stedet etterlyses flere relevante eksempler som kan
hjelpe elevene til å løse oppgaver. I tillegg savner lærerne i dette faget flere
lette oppgaver som kan automatisere ferdighetene. Det kan se ut til at
matematikkfaget krever en annen type språklig og terminlogisk årvåkenhet
enn fag som har tradisjon for å bruke lengre, kanskje fortellende tekster. Igjen
tilsier dette at normen om språklig klarhet og presisjon er overordnet i
utvikling av nye læremidler.

Naturfag og natur og miljø er et fag som i større grad enn matematikk tar i
bruk lengre tekster for utgreiinger/forklaringer. I dette faget etterlyser lærerne
flere illustrasjoner fordi dette ofte kan virke støttende for den faglige
forståelsen. Imidlertid må det understrekes at selv om illustrasjonene økes i
antall og kvalitet, er det nødvendig med et spesielt blikk for sammenhengen
mellom illustrasjon og brødtekst. Det er videre påkrevet at bildetekster og
illustrasjonstekster gjennomtenkes og adapteres til den løpende teksten slik at
tvetydigheter og utstrakt anvendelse av synonymer unngås. I denne
forbindelse minner vi om teksten som ble gjenstand for et elevintervju
(videregående, formgivningsfag), der illustrasjonene ikke i tilstrekkelig grad
samspilte med den løpende teksten. 

Det kan se ut til at norskfaget med sin lange teksttradisjon danner en faglig
kontrast til de to realfagene. Imidlertid er det mye som er overlappende når det
kommer til oppgavestoffet i læremidlene. Også norskfaget er tjent med
ordforklaringer, både av fagord og mer hverdagslige ord. I dette faget er det
dessuten et ønske fra lærerne at tekstene er engasjerende slik at elevene synes
det er vel verdt å diskutere innhold og form. Slik kan lærebøkene og
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læremidlene igjen bli en viktig del av tekstkulturen. I denne forbindelse
minner vi om den ene av de intervjuede minoritetsspråklige lærerne som
framhevet betydningen av å ha så mange gode forfattere til rådighet. Selv likte
denne læreren å lese norske klassikere, særlig Tarjei Vesaas, og det skulle gi
en pekepinn om at gode tekster, faglitterære og skjønnlitterære, eldre som helt
nye, er av største betydning for å skape faglig interesse og språklig bevissthet.

Råd om framstillingsform i læremidler
Med framstillingsform i denne konteksten mener vi avspeilingen av spesielle
kulturer i læremidlenes innhold. Intervjuene og også observasjonene har vist
oss at det såkalt typisk norske er et problematisk begrep. Eksemplene i
læremidlene velges ofte utelukkende fra kjent, norsk kultur, og dette får i
dagens flerkulturelle skole et temmelig uheldig utslag. I stedet for å vektlegge
det vi oppfatter som typisk norsk, eksempelvis vinteraktiviteter med skitrekk,
skøyteløp og varm sjokolade eller symboler på det nasjonale som bunader og
vaffelhjerter, bør framtidige læremidler satse mer på å bruke eksempler og
symboler fra mange kulturer. Det som da måtte avvike fra det vi forbinder med
norsk kultur og som kanskje ikke er like kjent for alle, kunne forklares i selve
brødteksten eller i ordlister (se ovenfor). 

Et generelt råd vil være å ikke betone forskjellene mellom minoritetsspråklige
og majoritetsspråklige elever. Disse gruppene har ofte flere felles interesser
enn interesser som virker skillende. I dette perspektivet kan det være til hjelp
å ta elever med som konsulenter for faggrupper som skal utvikle læremidler. I
tillegg har vi pekt på betydningen av å inkludere lærere med
minoritetsspråklig bakgrunn i forfatterteam. Både lærere og elever med
minoritetsspråklig bakgrunnen har kunnskaper om hvilke språklige og
kulturelle erfaringer som er vanlig å ta for gitt i Norge. I tillegg har de
kunnskaper om hvilke ord, begreper og kulturelle koder som må forklares for
majoritetsspråklige elever. 

Visjonen om å utvikle universelle læremidler impliserer med selvfølgelighet at
alle elever i norsk skole, minoritetsspråklige som majoritetsspråklige, skal ha
mulighet for gjenkjennelse og bekreftelse av egen identitet i omgangen med
læremidlene. Da kan ikke læremidlene avspeile det mye diskuterte skillet
mellom ’oss’ og ’de andre’. Universelle læremidler må i stedet vise fram det
multikulturelle samspillet i skolen og samfunnet for øvrig og understreke
betydningen av flerkulturell kompetanse for alle elever. 

Råd om bruk av digitale ressurser
En sekvens i denne studien har spesielt studert digitale ressurser knyttet til de
benyttede læreverkene. Studien fastslår at forlagene har kommet i gang med å
utvikle digitale komponenter, blant annet for å skape differensierings-
muligheter for lærerne. Dette er spesielt aktuelt i et fag som matematikk, men
også norskfaget peker seg ut her. 
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Våre tilrådinger går i retning at læremiddelutviklere bør gå flere skritt videre
når det gjelder å utvikle lettlestversjoner av tekster i hovedbøkene. De bør
videre gå inn for å utvikle tekster spesiallaget for det digitale mediet; tekster
som tar opp de samme temaene som hovedboken, men som er mindre
krevende for leseren. For læremidler som bare skal produseres som digitale,
bør man utvikle to sett av tekster med ulik vanskegrad. Som anbefalingene for
alle typer læremidler går ut på, bør også digitale læremidler inneholde
kulturelle forklaringer (se ovenfor). 

Digitale læremidler kan by på tilleggskomponenter som kan være til støtte for
minoritetsspråklige elever, og ett råd går ut på å ha lydspor i tillegg til tekst,
slik noen av de analyserte læreverkene har. Animasjoner kan også styrke
elevenes forståelse av innholdet i bestemte noder dersom de skal brukes for å
illustrere poeng som nevnes i teksten i nodene. Animasjoner kun til
illustrasjon eller for motivasjon alene får ikke samme anbefaling.

Dersom digitale læremidler eller digitale tilleggskomponenter til læreverk skal
kunne anvendes for å gi tilbakemelding til eleven, bør læremiddelprodu-
sentene nøye gjennomtenke lærerens rolle i en slik prosess. Dersom eleven
skal se det læreren har gjort i form av tilbakemeldinger, bør det for eksempel
legges inn en skriveblokk med utskriftsmuligheter i selve programmet.
Dersom det legges opp til elektronisk retting, bør man bare få fasit hvis man
faktisk har prøvd seg på oppgavene. Slike elektroniske rettinger bør dessuten
tydelig vise hva som er rett og galt. Det behøves videre kommentarer til
spesielle måter å løse oppgaver på. Ideelt sett bør det også gis kommentarer til
hvordan man tror en som har svart feil, kan ha tenkt. 

Ordlistekomponenter har vi vært inne på i flere sammenhenger (se ovenfor),
og også for digitale læremidler behøves ordlister av et visst omfang. Slike
ordlister bør ikke kun inneholde fagtermer, men også ha ordforklaringer på en
del dagligdagse ord og begreper som kan oppleves problematiske for
minoritetsspråklige elever. Ordlister av dette slaget kan i tillegg til ord-
forklaringer også inneholde tegninger.

Av mer spesielle tilrådinger knyttet til digitale læremidler vil vi peke på
betydningen av sammenheng mellom overskrift og innholdet i de enkelte
nodene. Overskriftene bør gjøre det enkelt å forstå hva slags informasjon som
finnes innenfor hver lenke. Overskriftene bør med andre ord inneholde
nøkkelord knyttet til innholdet. Man bør dessuten samle lenker beregnet ”for
læreren” på ett sted og ikke spre dem. Når det gjelder lenker, bør det også
finnes en lenke på nettsiden som forklarer hvordan nettstedet brukes. Også en
lenke som heter ”nøkkelord” bør finnes, der man kan finne emner fra pensum
alfabetisk. Ved å trykke på en slik nøkkelordslenke bør man så komme til det
stedet der emnet er omtalt.
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Oppsummering

Vi har i dette sluttkapitlet kommet med noen betraktninger omkring framtidig
læremiddelsituasjon i Norge. Dette har nedfelt seg i ganske konkrete
tilrådinger som gjelder utvikling av nye læremidler. Med innføring av nye
læreplaner og en bevisst og utvidet satsing på ikt i skolen skulle det ligge til
rette for utvikling av nye læremidler som i sin grunnkarakter er universelle og
inkluderende. Skillene mellom elever med minoritetsspråklig bakgrunn og
elever med norsk som morsmål burde kunne bli reduserte og på sikt elimineres
ved dette. Læremidlene vil i alle fall gi et vesentlig bidrag til å bygge ned
skiller og i stedet betone det som er felles.

Minoritetsspråklige kunnskaper og multikulturell kompetanse vil framover
være helt avgjørende verdier også for elever med norsk som morsmål. Det er
nødvendig for å kunne ta del i skolehverdagen og arbeidslivet. For å få til
’likeverdig utdanning i praksis’ tror vi det kan være viktig å nyttiggjøre seg de
ressurser som personer med minoritetsspråklig bakgrunn besitter. Dette
gjelder spesielt gruppen lærere med minoritetsspråklig bakgrunn, men også
elever fra språklige minoriteter. Først da kan formuleringen i Stortingsmelding
nr. 49 om at ”Flerspråklighet er en ressurs” (KRD 2003: 92) realiseres.

161



Litteratur:

Primærlitteratur: 

Grunnskole:

Norsk: 
Beck, Heggen & Kverdokken (1998): Språket ditt 6, Gyldendal
Båsland, Havnelid, Havnelid & Hovland (1998): På sporet. Språkbok 6.
Aschehoug
Tørjesen &Eide Aas (1998): Ord for alt 6. Cappelen

Matematikk: 
Hærnes og Kvalheim: Pluss. 6b (1998) NKS-forlaget
Rasch- Halvorsen, Eskeland og Aasen (1998): Tusen millioner. 6. Cappelen
Venheim, Johansson, Nilsson & Skog (1998); Regnereisen. Aschehoug

Natur, samfunn og miljø:
Bakeli, Gran og Nordbakke (1998): Yggdrasil 6. Aschehoug 
Breitnes Johansen & Steineger (1998): Naturfag 6. Cappelen 
Aakre, Flatby, Grønland & Lunnan (1998): Midgard 6. Aschehoug
Terella

Videregående skole:

Norsk: 
Andersen, Kimestad & Wergeland (2000): Signatur I. Det NorskeSamlaget 
Andersen, Berge & Stein (1991): Spor. Cappelen
Arnessen, Fedelr & Soltvedt (2000): Med egne ord. Grunnkurs norsk
yrkesfag. NKI-forlaget
Ellingsen & McDonald (2000): Stein på stein. Norsk med
samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Cappelen
Hellan, Håland & Moum (2001): Klar melding. Norsk for yrkesfag
Cappelen
Jansson, Hognestad, Krogh & Michelsen (2001).: Tema. Grunnkrus norsk
allmennfag. Det Norske Samlaget

Matematikk: 
Bue/Engeseth/Solvik (1994): Tall i Arbeid. Matematikk for yrkesfag
Aschehoug
Pedersen/Ingjer/Stengrundet (2000): Tall i arbeid. Matematikk 1 M
formgivingsfag Aschehoug
Ekern/Guldahl/Holst: Paralleller. Prøveutgave av matematikkbok for

162



grunnkurs allmenn. NKI_forlaget. Utgitt med forfatterne Ekern, Grip &
Holst bind I og II i 2004
Oldervoll m. fl. (2000): Sinus. Matematikk for hotell- og næringsmiddelfag.
Cappelen

Naturfag: 
Halvorsen &Helgesen : Kosmos 2. Grunnbok, yrkesfag. Cappelen
Leif Galten m. fl. (2000): Naturfag. yrkesfag. Grunnbok. 2 timers kurs.
Gyldendal

Sekundærlitteratur:

Aristoteles. 1991. Retorik. Museum Tusculanums Forlag
Askeland, Norunn. 1995. Forteljinga og det poetiske i lærebøkene. I: Johnsen,

Egil Børre (red.) Virkelighetens forvaltere. Norsk sakprosa. Første bok.
Oslo: Universitetsforlaget 

Askeland, Norunn, Hildegunn Otnes, Dagrun Skjelbred og Bente
Aamotsbakken. 2003. Tekst i tale og skrift. Innføring i tekstarbeid. Oslo:
Universitetsforlaget

Askeland, Norunn. 2004. “Mat og metaspråk. Metaforar om kommunikasjon i
lærebøker i norsk.” I Pål Hamre m.fl. (red.) Fag og fagnad. Festskrift til
Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004. Volda:
Høgskulen i Volda

Askeland, Norunn. Konvensjonelle og nyskapande metaforar om
kommunikasjon i lærebøker i norsk for ungdomsskolen 1997-99. Avhandling
under arbeid for dr.art.-graden i språkvitenskap, Universitetet i Oslo

Bachmann, Kari. 2004. Læreboken i reformtider – et verktøy for endring? I:
Gunn Imsen (red.). Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og
læringsmiljø i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget

Black, Max.1962. Models and metaphors. Studies in languages and
philosophy. Ithaca/New York: Cornell University Press

Berge, K.L. 1990. Tekstnormer diakroni. Stockholm: Mins
Bokmålsordboka. http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html
Engen, Tor Ola 2003Levie W. H. og Lentz, R (1982) Effects of text

illustrations: A Review of Research” Educational Communication and
Technology Journal 30:195-232

Engen, Tor Ola. 2004. Samiske og minoritetsspråklige elever under L97. I:
Solstad, Karl Jan og Thor Ola Engen (red.) En likeverdig skole for alle? Om
enhet og mangfold i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget

Flatseth, Merete. 2003. Metaforenes makt. I Kjell Lars Berge m.fl.(red):
Maktens tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk

Flottorp, Vigdis og Elyas Poorgholam. 2003. Flerkulturelle perspektiver i
matematikkbøker? Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Rapport 17/2003

Foltz, P. 1996. Comprehension, Coherence, and Strategies in Hypertext and

163



Linear Text. I: Roulet et al.1996. Hypertext and Cognition. Lawrence
Erlbaum Associates: Mahwah, New Jersey: 109-137.

Faarlund, Jan Terje; Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo. 2002. Norsk
referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget

Gibbs, Raymond. 1994. The Poetics of Mind: Figurative thought, language
and understanding. Cambridge: Cambridge University Press

Gibbs, Raymond. 1997. Taking Metaphor Out Of Our Heads And Putting It
Into The Cultural World i Gibbs, Raymond and Gerard Steen. 1997.
Metaphor in Cognitive Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins

Gibbs, Raymond. 1998. The fight over metaphor in thought and language. I:
Albert N. Katz m.fl. (red.) Figurative language and thought. New York
/Oxford: Oxford University Press

Gjerstad, Magne. 2004. Flerkulturell samfunnslære. Tønsberg: Høgskolen i
Vestfold, Rapport 1/2004

Golden, Anne og Anne Hvenekilde 1983 Rapport fra prosjektet
Lærebokspråk, utgitt av Sentret for språkpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Golden, Anne. 2001. To agree or not agree – expressed metaphorically. I:
Hvenekilde. Anne og Jacomine Nortier (red.) Meetings at the Crossroads.
Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht. Oslo:
Novus forlag

Golden, Anne.2001. Metaforene er luket ut av lærebøkene. Ulike oppfatninger
av betegnelsen metafor. I: Lise Iversen Kulbrandstad og Gunvor Sjølie
(red.) På Hamar med norsk: rapport fra konferansen ”Norsk på
ungdomstrinnet”, 18-19. januar 2001. Rapport/Høgskolen i Hedmark; nr
12-2001 

Golden, Anne. 2004. Om å gripe poenget med metaforer. Minoritetselevers
forståelse av metaforiske uttrykk fra lærebøker i samfunnskunnskap i
ungdomsskolen. Avhandling for graden dr. philos ved Universitetet i Oslo.
Levert til vurdering.

Halliday, Michael A.K. 1994. (revidert 2004) An Introduction to Functional
Grammar. London and Melbourne: Edward Arnold

Halliday, Michael A.K. og Jim R. Martin.1993. Writing science. Literacy and
discursive power. London: The Falmer Press

Haug, Peder 2004: Resultat frå evalueringa av Reform 97 Oslo: Norges
Forskningsråd

Hvistendahl, Rita. 2004. Oversikt over forskning på flerkulturelle perspektiver
i lærebøker i norsk og norsk som andrespråk. I: Skjelbred, Dagrun og Bente
Aamotsbakken (red.). 2004. Seks artikler om det flerkulturelle perspektivet
i læremidler. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Notat 1/2004

Imsen, Gunn. 2004. (red.) Det Ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid
og læringsmiljø i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget

Imsen, Gunn 2003: Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. En empirisk studie
av grunnskolens 4., 7. og 10. trinn. Trondheim: Tapir

Jørgensen, Marianne Winther og Louise Phillips 1999. Diskursanalyse som

164



teori og metode. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag
KUF 1993. Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og

voksenopplæring. Generell del
KUF 1996. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen
Lakoff, George og Mark Johnson. 1980. Metaphors we live by. Chicago: The

University of Chicago Press
Lakoff, George og Mark Turner.1989. More Than Cool Reason. A Field Guide

To Poetic Metaphor. Chicago: The University of Chicago Press
Lakoff, George og Mark Johnson. 1999. Philosophy in the Flesh. New York:

Basic Books
Kulbrandstad, Lise 2003: Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske

perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget
Kvale, Steinar 1997. Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad Notam

Gyldendal
Kövecses, Zoltan. 2002. Metaphor- A Practical Introduction. New York:

Oxford University Press
Maglio, P and T. Matlock. 2001. The Conceptual Structure of Information

Space. Manuscript submitted for publication. IBM Almaden Research
Center

Martin, Jim R. 1993. Life as a noun. I: Michael A.K. Halliday og Jim R.
Martin: Writing Science. Literacy and discursive power. London: The
Falmer Press

Matthes, Eva og Carsten Heinze (Hrsg.) 2004. Interkulturelles Verstehen und
kulturelle Integration durch das Schulbuch? Die Auseinandersetzung mit
dem Fremden. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt

Metodisk veiledning. Grunnkurs Hotell- og næringsmiddelfag. 1994.
Nasjonalt læremiddelsenter

Metodisk veiledning. Grunnkurs Formgivingsfag. 1994. Nasjonalt
læremiddelsenter Maagerø, Eva.1997. Life as a noun in Norwegian.
Grammatical metaphors in modern Norwegian academic prose. I: Lassen,
Inger (red.): Interactional perspectives on LSP. Language and Cultural
Contact 22. Aalborg: Aalborg University Press 

Maagerø, Eva. 1999. Developing Grammatical Metaphors in Scientific Texts
in Upper Secondary School. I: Eva Maagerø (red.): Nordic Contributions to
the 25th International Systemic Functional Congress, Cardiff University
1998. Kristiansand: Agder University College. Publication Series No. 51.

Maagerø, Eva. 2002. Developing Grammatical Metaphors in Secondary
School. I: Eva Maagerø og Birte Simonsen (red.): Learning Genres.
Learning Through Genres. Kristiansand: Forskningsserien nr. 32.
Høgskolen i Agder. Høyskoleforlaget 

Maagerø, Eva. 2004. Minoritetsbarn og innholdet i skolen og i norskfaget. I:
Skjelbred, Dagrun og Bente Aamotsbakken (red.). 2004. Seks artikler om
det flerkulturelle Perspektivet i læremidler. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
Notat 1/2004

Pedersen, M., Christensen, A, Holmberg, J. Skogen, K og Tetler, S. (2003)

165



”Læringssenteret Evaluering av særskilt tilrettelagte læremidler/multifunk-
sjonelle læremidler for grunnskolen Juni 2003”

Platzack, Christer. 1977. Substantivsjuka – ett frishetstecken? Lund:
Lundstudier i nordisk språkvetenskap, serie D, meddelandet nr 12

Reichenberg, Monica. 2000. Røst och kausualitet i lärobokstexter. En studie av
elevers förståelse av olika textversioner. Gøteborg studies in educational sci-
ences 149.

Riceour, Paul. 1986. The Rule of Metaphor. Multi-disciplinary studies of the
creation of meaning in language. London: Routledge & Kegan

Siljan, Henriette. 2004. Grammatiske metaforer og metaforisering av gram-
matikken. En diskusjon om fenomenet og en analyse av språktrekket i fag-
tekst. Hovedoppgave. Nordisk Institutt. Universitetet i Bergen

Skjelbred, Dagrun. 2003. Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og
andre Læremidler. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. Rapport 12/2003

Skjelbred, Dagrun og Bente Aamotsbakken 2003: Det flerkulturelle perspekti-
vet i lærebøker og andre læremidler. Sluttrapport. Tønsberg: Høgskolen i
Vestfold. Rapport 16/2003

Skjelbred, Dagrun og Bente Aamotsbakken (red.). 2004. Seks artikler om det
flerkulturelle perspektivet i læremidler. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
Notat 1/2004

Skjelbred, Dagrun, Trine Solstad og Bente Aamotsbakken. Kartlegging av
læremidler og læremiddelbruk. skriftserien ved Høgskolen i Vestfold (under
utgiv. )

Stortingsmelding nr. 49 (2003-2004). Mangfold gjennom inkludering og delta-
kelse. Ansvar og frihet. Kommunal- og regionaldepartementet. 2003.

Stortingsmelding nr. 30. Kultur for læring. Undervisnings- og forskningsde-
partementet. 2003.

Svare, Helge. 2002. “Livet er en reise” Metaforer i filosofi, vitenskap og dagli-
gliv. Oslo: Pax Forlag A/S

Torvatn, Anne Charlotte. 2003. Tekststrukturens innvirkning på leseforståelsen
– en studie av Fire læreboktekster for ungdomstrinnet og sju elevers lesing
av dem. Avhandling for dr.art.graden, NTNU

Undervisnings- og forskningsdepartementet. 2003. Strategiplanen Likeverdig
utdanning i Praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språk-
lige minoriteter i Barnehage, skole og utdanning 2004 – 2009

Vagle, Wenche. 1995. Kritisk tekstanalyse? I: Svennevig, Jan, Margareth
Sandvik og Wenche Vagle. 1995. Tilnærminger til tekst. Modeller for språk-
lig tekstanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag / LNU 

Vinje, Finn-Erik.1987. Moderne norsk. Råd og regler for praktisk språkbruk.
Oslo: Universitetsforlaget

von der Lippe, Berit. 1999. Metaforens potens. Essays. Oslo: Forlaget Oktober
Werlich, Egon. 1975. Typologie der Texte. Entwurf eines textlinguistisches

Modells zur Grundlegung einer Textgrammatik. Heidelberg: Quelle & Meyer
Øzerk, Kamil. 1992. Tospråklige minoriteter. Sirkulær tenkning og pedago-

gikk. Oslo: Oris forlag

166



Noter:
1 For en nærmere oversikt se Selander og Skjelbred 2004
2 Betegnelsen ’fremmedspråklig’ ble kort etter utgivelsen av metodiske veiledninger knyttet til

Reform94 erstattet av ’minoritetsspråklig’. Denne siste termen er med på å øke
inklusjonsgraden i offentlige dokumenter og i samfunnets tekster generelt.

I strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av
språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009 (UFD 2003) fastslås det at
”[I] grunnopplæringen brukes begrepet elever fra språklige minoriteter. […] I tiltaksplanen
brukes begrepet språklig minoritet om elever i grunnopplæringen som ikke har norsk eller
samisk som morsmål (førstespråk), og voksne som ikke har dansk, norsk, samisk eller svensk
som morsmål, som har behov for ekstra språkopplæring” (s. 10).

3 Det svenske prosjektet skal ferdigstilles høsten 2005, og leder for prosjektet er professor
Staffan Selander, Lärarhögskolan i Stockholm. Lenke til prosjektet finnes på:
http://www.didaktikdesigne.nu/finlandssvenska . html.

4 Internationale Gesellschaft für historische und systematische Schulbuchforschung e.V.
arrangerer årlige forskningskonferanser, der læremiddelspørsmål står sentralt. I 2003 var
konferansen i sin helhet viet multikulturalitet. Konferanseantologien Interkulturelles Verstehen
und kulturelle Integration durch das Schulbuch? Die Auseinandersetzung mit dem Fremden
tematiserer og problematiserer en rekke aspekter knyttet til læremidlenes rolle som
integrerende elementer (Matthes & Heinze (Hrsg.) 2004).

5 Det foreligger to rapporter (Flottorp og Poorgholam 2003, Gjerstad 2003) og seks artikler
samlet i en antologi (Skjelbred og Aamotsbakken (red.) 2004) i tillegg til prosjektets
sluttrapport (Skjelbred og Aamotsbakken 2003).

6 I St.meld. nr. 49 (2003-2004), Mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Ansvar og frihet
pekes det på at ”[M]ange kommuner, ofte i samarbeid med frivillige organisasjoner, gjør i dag
en viktig innsats i forhold til å tilby leksehjelpsordninger. Etter regjeringens vurdering er det
viktig at dette arbeidet videreføres og utvides slik at flest mulig av elevene som har behov for
det kan få et tilbud om leksehjelp. […] Det er viktig å samarbeide med
innvandrerorganisasjonene/miljøene selv i dette arbeidet. Ressurspersoner fra disse miljøene
kan være gode rollemodeller for den oppvoksende generasjonen” (KRD 2003: 94f).

7 I strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse
av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009 vises det til undersøkelser
som fastslår at det er skjedd en betydelig forbedring i progresjonen blant minoritetsspråklige
elever, spesielt på allmennfag. Imidlertid gjelder denne forbedringen i liten grad for yrkesfaglig
studieretning, noe som ses av følgende formulering: ”Innenfor yrkesfagene har ikke
progresjonen blant minoritetsspråklige elever blitt vesentlig bedre sammenlignet med tidligere
år. Noe av dette kan komme av at minoritetsspråklige yrkesfagelever med ikke-vestlig
bakgrunn har større vansker med å få læreplass enn hva tilfellet er for majoritetselever (Støren
2003)” (UFD 2003: 23).

8 For en mer utførlig gjennomgang av ulike teorier om lesing, se Kulbrandstad 2004
9 De mellompersonlige grammatiske metaforene kan man lese mer om i Hallidays bok An

Introduction to Functional Grammar (2004:626).
10 Lemma er ifølge Bokmålsordboka et ord med alle dets bøyningsformer.
11 Denne måten å analysere grammatiske metaforer på i en tekst er inspirert av Siljan (2004).
12 Å gi en tekst en ”røst” betyr her ”att inte distansera sig så kraftigt från läsaren utan istället tala

direkt til honom/henne” (Reihenberg 2000:54)
13 I Strategiplanen Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse

av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009 klargjøres begrepet slik:
”I grunnopplæringen brukes begrepet elever fra språklige minoriteter. Denne definisjonen er
basert på elever som i kortere eller lengre tid har behov for særskilt tilrettelagt norskopplæring,
og inkluderer ikke hele innvandrerbefolkningen, slik SSBs definisjon gjør” (UFD 2003a: 10).
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Denne definisjonen grunngis i samme plan slik: ”Både i internasjonale og nasjonale
undersøkelser er det vanlig å definere minoritetsspråklige elever ut fra bakgrunnskjennetegn
som elevens fødested, foreldrenes fødested eller språk som snakkes hjemme, for å kunne
sammenligne minoritets- og majoritetselever og for å finne årsaker til forskjeller internt i
gruppen” (ibid.).

14 I den nevnte strategiplanen fra UFD gis det tall på minoritetsspråklige barn som gikk i
barnehage i Norge: ”I 2002 var det omtrent 33000 minoritetsspråklige barn i førskolealder fra
1 til 5 år. Det store flertallet av disse hadde foreldre fra ikke-vestlige land. Om lag 33 prosent
av alle minoritetsspråklige barn i denne aldersgruppen gikk i barnehage i 2002. Tilsvarende tall
for alle barn i aldersgruppen er 66 prosent” (UFD 2003: 15).

15 I St.meld. nr. 30 Kultur for læring sies det at ”[T]ilpasset opplæring innebærer at alle sider av
læringsmiljøet ivaretar variasjoner mellom elevens forutsetninger og behov. En inkluderende
opplæring krever at også elever med behov for spesiell tilrettelegging skal tilhøre et
inkluderende fellesskap og møte utfordringer tilpasset deres behov og forutsetninger” (UFD
2003b: 86).
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Vedlegg 1:

I. OBSERVASJON AV LÆREMIDDELBRUK

Når er observasjonene gjort? (dato og time) ………………

Fag og emne: …………………

1. Hvilke læremidler benyttes den observerte timen?:

Sett 1 ved det alternativet som er mest i bruk. Dersom flere læremidler brukes, sett 2 ved det
som er nest mest i bruk osv.

a. Én eller flere lærebøker   …..

b. Oppgi i så fall tittel på

lærebok/lærebøkene:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…..

Arbeidshefter til elevenes lærebøker …..

b. Fotokopier: …

Antall anvendt denne timen: …...

Kopiene er hentet fra andre lærebøker: …..

Kopiene er laget  av læreren selv   …..

 Kopiene er satt sammen fra ulike kilder   …..

Kopiene er hentet fra internett  …..

Kopier hentet fra nettsteder utarbeidet til det brukte læreverket   .….

Kopier hentet fra nettsteder til andre læreverk …..

Kopier hentet fra nettet og ikke i utgangspunktet tilrettelagt for pedagogisk bruk  …..

c. Andre trykte medier

Aviser……..  oppslagsverk ….. andre bøker  …..

Oppgi i så fall hvilke………………………………..

d. IKT og internett

cd-rom  …..  nettsted utviklet til læreverket …  spill  …..

andre måter …..  Gi i så fall en kort beskrivelse:  ………………………………………….

….….………………………………………………………………….

Hvor mange av elevene benyttet PC denne timen?  …..

e. Andre  læremidler som ble benyttet? …..  Oppgi i så fall hvilke:   …………….

……………………………………………………………………………………….

VEDLEGG
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II. SPESIELT FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

1. Hvilke læremiddel ble benyttet?

Sett 1 ved den beskrivelsen som er mest dekkende for det som skjedde, og eventuelt 2 ved den

som nest best beskriver det som skjedde osv:

a    Elevene benyttet de samme læremidler som resten av klassen  …..

c.  Elevene benyttet læremidler tilpasset elever fra språklige minoriteter  …..

      Oppgi i så fall hvilke læremidler…………………………………………………….

       ……………………………………………………………………………….

d.  Elevene benyttet læremidler beregnet for et lavere klassetrinn …..

      Oppgi i så fall hvilke læremidler og klassetrinn…………………………………….

e.  Elevene benyttet egne arbeidsoppgaver og tekster tilrettelagt av læreren  …..

Legg i så fall ved en kopi av disse.

2. Hvordan arbeidet de minoritetspråklige elevene med læremidlene?

Sett 1 ved den beskrivelsen som er mest dekkende for det som skjedde, og eventuelt 2 ved den

som nest best beskriver det som skjedde osv:

Elevene fra språklige minoriteter:

a    arbeidet på samme måte som de andre elevene med læremiddelet      …..

b.  arbeidet sammen med andre elever fra språklige minoriteter    …..

c.   fikk ekstra hjelp av en lærer eller annen voksen                       …..

d    arbeidet individuelt med læremiddelet                                    …..

e.    arbeide med individuelt tilpassede læremidler      …..

f.   arbeidet med et annet fag eller emne enn det klassen holdt på med    …..



Vedlegg 2: 

Intervjuguide 

I. ELEVENE:

1. Generelle opplysninger
Fornavn, kjønn, alder, morsmål. 
Hvor lenge har du vært i Norge?
Hvilket språk snakker du hjemme?
Hvilket språk snakker du når du er sammen med venner?

2. Om det aktuelle faget og den observerte timen
Liker du xxfaget? (Eventuell begrunnelse)

Nå har vi nettopp sett på hvordan du og de andre elevene arbeider med
xxfaget. Hva synes du om den timen vi har vært og sett på? (Likte du
deg? Var den typisk?) 

Hvordan pleier dere å arbeide med xxfaget i klassen?
Hva pleier læreren å gjøre når dere arbeider med xxfaget?

3. Generelt om læreboka
Hva synes du om læreboka/lærebøkene dere bruker i xxfaget?
Hvordan pleier du å arbeide med læreboka?

4. Arbeid med en spesiell tekst
(her finner vi en ukjent tekst, ca 2 ”lekser” fram i boka. Ca. 1 side. Vi har
ikke bestemt om vi skal be elevene lese høyt eller stille. Høytlesing vil gi
oss gode indikasjoner på hvor teksten butter om vi tar opp på band)

Nå skal du få en tekst som du ikke har lest før. Jeg vil gjerne at du skal
lese den. Jeg er ikke ute etter å se hva du kan, men vil gjerne vite hva du
mener om lærebokteksten

a. Førforståelse
Se på overskriften og bildene. Hva tror du teksten handler om?
Hva vet du fra før om dette emnet?

b. Elevens vurdering av teksten
Les teksten en gang.
Synes du denne teksten er veldig vanskelig, litt vanskelig, middels, 
ganske lett eller veldig lett?
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Les teksten en gang til. Strek du under ord som du synes er 
vanskelige å forstå.
(her bør vi sikkert samle inn tekstene slik at vi har understrekningene.
I tillegg vil vi sikkert i samtalen følge opp de ordene som eleven sier
han ikke forstår.)

c. Elevens forståelse av teksten
Kan du kort si hva teksten handlet om. 
Her må vi stille oppfølgingsspørsmål ut fra de enkelte tekstene 

II: LÆRERNE

• Generelle opplysninger
• Kjønn, utdanningsbakgrunn og undervisningspraksis
• Hvor lenge har du arbeidet ved x skole?
• Hvor lenge har du undervist x klasse?
• Hvilke fag underviser du i?

Om faget og timene for observasjoner
• Hva slags læremidler bruker du i faget?
• Er du fornøyd med læreboken/-bøkene?
• Hva er styrke, evt. mangler ved boken/bøkene?
• Hvis du skulle velge nye læremidler i faget, hva ville du ha valgt?
• Hvordan skulle de nye læremidlene være i forhold til det du nå bruker?

Om faget og timene for observasjoner i relasjon til minoritetsspråklige elever
• Bruker du ekstra læremidler eller spesielt tilrettelagte læremidler for

elever fra språklige minoriteter?
• Synes du det er spesielle problemer for de minoritetsspråklige elevene

knyttet til læremidlene?
• Kan du si noe om eventuelle problemer knyttet til språknivået i

læremidlene?

Om faget og mulige råd for utvikling av nye læremidler
• Hvilke råd kunne du tenke deg å gi til de som skal utvikle nye læremidler

i faget?
• Er det noen komponenter / emner du har savnet i faget som du ønsker

skal tas med i eventuelle nye læremidler?
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Vedlegg 3: Eksempler fra lærebøker
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