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Sammendrag

Rapporten Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis er skrevet på
oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektets mandat har vært å kartlegge
hvilke læremidler som benyttes i grunnskolen, hvilken rolle læremidlene
spiller og i hvilken grad det er sammenheng mellom læremiddelpraksis og
intensjonen i læreplanen.

Prosjektet består av tre deler. Den kvantitative studien bygger på data samlet
inn av studenter ved åtte lærerutdanningsinsitusjoner fordelt over hele Norge.
Ved hjelp av et observasjonsskjema har studentene registrert ulike sider ved
læremiddelbruk fra 64 grunnskoleklasser, der de har gjennomført sin praksis.
Prosjektets andre del er en kvalitativ studie bygget på klasseroms-
observasjoner gjennomført i en tredjeklasse, en sjetteklasse og en åttende-
klasse. De tre fagene norsk, matematikk og natur- og miljøfag er observert
over en periode på en uke. I tillegg er klassestyrerne i disse tre klassene
intervjuet om sitt syn på læremidler. Den siste delen av prosjektet er en analyse
av noen trekk ved de læremidlene som ble benyttet i de aktuelle klassene. Her
er det særlig fokusert på hva slags oppgaver læremidlene legger opp til,
hvilken leserolle de inviterer til og hvordan framstillingsmåten legger opp til
at læremidlene skal eller kan benyttes.

Datagrunnlaget er såpass lite at det ikke gir noe representativt bilde av
læremiddelbruken i dagens skole. Både den kvantitative og den kvalitative
delen av studien dokumenterer imidlertid læremidlenes sentrale plass i de
observerte klassene. I kapittel 2 i rapporten sammenholdes disse resultatene
med andre forskningsresultater som viser samme tendens. Når det gjelder
spørsmålet om hvordan læremidlene benyttes, viser både denne studien og
andre studier at elevene bruker mye tid til å arbeide individuelt med oppgaver,
enten hentet fra læreboka eller fra kopier som lærerne henter fra andre
lærebøker. IKT og bruk av andre læringsressurser ser ikke ut til å ha noen
fremtredende plass ut fra denne studien. Observasjonene viser heller ikke at
det benyttes flere og alternative læremidler for å differensiere i særlig grad.
Spesielt når det gjelder elever fra språklige minoriteter, er det grunn til å
problematisere dette. Hvorvidt den differensieringen som er innarbeidet i de
enkelte læreverk utnyttes pedagogisk, svarer denne studien i mindre grad på.

Når det gjelder forholdet til læreplanens intensjon, pekes det i rapporten på
den spenningen som finnes mellom til dels detaljerte krav om et felles
kunnskapsstoff og planens elevsyn med vekt på differensiering, prosjektarbeid
og ansvar for egen læring. Denne spenningen stiller læremiddelutviklerne
overfor en kanskje umulig oppgave. Resultatet blir at lærebøkene presenterer
et ”gjennomsnittsfag” for en ”gjennomsnittselev”. Denne studien og annen
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forskning på læremiddelbruk i skolen gjør det relevant å stille spørsmålet ved
om den heldekkende læreboken snart bør ha utspilt sin rolle. Den langsomme
takten IKT og andre læringsressurser innføres i, og den sterke tradisjonen for
bruk av én lærebok med felles oppgaver i alle fag gjør det nødvendig å
stimulere til utviklingen av mer fleksible, differensierte og universelle
læremidler gjennom bl.a. økonomiske incitamenter som muliggjør utviklingen
av slike læremidler.
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Del I: INNLEDNING

Kapittel 1: Presentasjon av prosjekt og mandat

Prosjektet Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis kan sees som en
videreføring av det treårige prosjektet Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av
lærebøker og andre læremidler som Høgskolen i Vestfold gjennomførte på
oppdrag fra Utdannings- og forskingsdepartementet i perioden 1999 – 2003.
Her ble ulike sider ved hvordan lærebøker velges tematisert, og kvaliteten på
læremidler i ulike fag både i grunnskolen og i videregående opplæring
analysert og beskrevet. Prosjektets hovedfunn er summert opp i en sluttrapport
(Skjelbred 2002), og i boka Pedagogiske tekster for kommunikasjon og læring
(Selander og Skjelbred 2004). 

Prosjektet kan også sees som en oppfølging av den evalueringen av L97 som
Norges forskningsråd gjennomførte i perioden 1998 til 2003. Denne evaluerin-
gen var omfattende, den bestod av 26 delprosjekter, og belyste både imple-
menteringen av og status for L97, og satte også søkelys på konkrete situasjo-
nen i grunnskolen. I vår sammenheng er det interessant at flere delprosjekter
dokumenterte den sentrale plassen læremidlene har, både for å få til endringer i
skolen, og for hva som skjer i de enkelte klasserom (Haug 2004: 61 f).

Det ble imidlertid klart at studiene av den faktiske bruken av ulike læremidler
trengte en videre oppfølging, selv om enkelte av delprosjektene både i ”Valg,
vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler” og
”Evalueringen av L97”, studerte lærebokbruken gjennom for eksempel
intervjuer med elever og lærere (Knain 2002, Eikeland 2002, Støa 2003,
Winje2003) og ved hjelp av klasseromsobservasjoner (Klette 2003, Imsen
2004, Heyerdahl-Larsen 2000). Prosjektet ”Kartlegging av læremidler og
læremiddel-praksis” har derfor et mandat som i sterkere grad skal belyse
læremidlenes status og den faktiske bruken i skolen.

Prosjektets hovedmål er å kartlegge hvilke læremidler som brukes, og hvordan
disse brukes i klasserommet og i læringssituasjonen. Videre skal prosjektet
redegjøre for læremidlenes rolle og hvorvidt det er sammenheng mellom
læremiddelpraksis og intensjonen i læreplanen. De konkrete problem-
stillingene er av oppdragsgiver formulert slik: 

Hvilke læremidler brukes i grunnskole og videregående opplæring?
Hvordan er pedagogisk bruk av læremidlene?
Hva er læremidlenes rolle i skolen?
I hvilken grad er det sammenheng mellom læremiddelpraksis og
intensjonen i læreplanen?
Hva er brukernes (elever, lærer, andre) oppfatning av læremidlene og
bruken av dem?
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I tillegg skulle prosjektet også se på læremiddelsituasjonen innenfor smale
fagområder i videregående opplæring. Siden vårt prosjekt utelukkende er
konsentrert om grunnskolen, faller dette utenfor vår undersøkelse.

Som det framgår av strekpunktene ovenfor, er dette omfattende problem-
stillinger, og det har vært nødvendig innenfor prosjektets ramme å svare mer
utfyllende på noen problemstillinger enn på andre. For å supplere våre data og
funn har vi i noen grad trukket inn annen relevant forskning og vil redegjøre
for den både innledningsvis og i tilknytning til de konkrete delkapitlene.

Som kjent er læreplanene for de ulike fagene i grunnskole og videregående
opplæring nå under endring, mens planens generelle del skal opprettholdes.
”Forskningsprosjektet skal inneholde forslag til videre læremiddelarbeid
lokalt og nasjonalt” heter det i oppdraget. Dette har sin begrunnelse i
beskrivelsen av læremidlenes sentrale rolle slik den kommer til uttrykk i
Stortingsmeldingen som initierer arbeidet med de nye læreplanene: 

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: 2003-2004: Kultur for læring: 35)

I lys av de øvrige tiltakene som varsles i meldingen er det behov for en
raskere utskifting av lærebøker for 1. til 10. årstrinn enn det som er
normalt. (op.cit. 116)

Vi har lagt vekt på å komme med konkrete forslag til læremiddelutviklingen,
siden vi vet at forlagene nå arbeider med en ny læremiddelgenerasjon bygd på
den nye læreplanen. 

Intensjonen i læreplanen
Et av prosjektets delspørsmål er å se på hvorvidt det er sammenhengen
mellom læremiddelpraksis og intensjonen i læreplanen. Vi skal derfor
innledningsvis kort gjøre rede for hva vi oppfatter som “intensjonen i lære-
planen “ relatert til læremiddelbruk. Et trekk som har preget reformene i norsk
skole siden 1970-årene er det som blant andre Peder Haug karakteriserer som
en ”aktivitetsorientert skule” (Haug 2004: 29). Hovedtrekkene ved denne
skolen er ”basert på ideane i pedagogisk progressivisme eller reform-
pedagogikk” (ibid.).

Reformene på 1990-tallet kan sees i forlengelsen av dette. En ønsket å komme
bort fra den negativt ladede “formidlingspedagogikken” til en pedagogikk som
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noe slagordmessig har gått under navn som ”problembasert læring” og
”elevenes ansvar for egen læring”. En ønsket at undervisningen i større grad
skulle ta utgangspunkt i lek, og tema- og prosjektarbeid ble gjort til viktige
arbeidsformer i den nye planen for grunnskolen (L97). Til grunn for dette lå et
konstruktivistisk og sosiokulturelt læringssyn, der vekten på elevens egen
kunnskapskonstruksjon og på læringskonteksten blir sentral (Selander og
Skjelbred 2004 o.a.)

Innenfor et slikt paradigme kan den tradisjonelle læreboka oppfattes som en
motstander og ikke en medspiller i læringsarbeidet. Ett uttrykk for dette er
diskusjonen i KUF-komiteen, gjengitt i Innstilling S nr. 246 1998-1999. Her
sier et mindretall bestående av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti at
”en av intensjonene bak innholdsreformen var å komme bort fra den
lærebokstyrte undervisningen” (s. 21), og det sies videre at det bør ”utvikles
en ny type lærebøker som kun dekker deler av en læreplan”( ibid.). Ja,
mindretallet fremmer til og med et konkret forslag: ”Stortinget ber
Regjeringen ta initiativ til å endre lærebokproduksjonen mer bort fra den
læreplanstyrte boka og over til tematiske bøker” (ibid.). Også den daværende
Bondevik-regjeringen delte dette synet, i Stortingsmeldingen som lanserte
reformen presiseres det at læreplanene, ikke læreboka skulle styre arbeidet i
skolen: “Intensjonen bak reformen er å komme bort fra den lærebokstyrte
undervisningen” heter det for eksempel i Stortingsmelding 32 (1998-99). Ett
grep for å få til endringer var derfor å gjøre læreplanene målstyrte og gi dem
forskrifts form.

Men det elev- og læringssyn som er skissert ovenfor, og som har som
konsekvens at en ønsker seg varierte læringsressurser og ikke en felles
lærebok, er ikke den eneste intensjonen i L97. Vi ser samtidig en sterkere vekt
på fellesskapets verdier, kultur og tekster i denne planen enn i den forrige
planen, der lokale læreplaner hadde en viktigere plass. I læreplanens generelle
del er dette slik formulert: ”Opplæringen har en hovedrolle i å formidle felles
bakgrunnsinformasjon og referanserammer – den dannelsen alle må være
fortrolige med om samfunnet skal vedbli demokratisk og samfunns-
medlemmene myndige” (L97:38). Dette ble konkretisert i til dels detaljerte
planer for de enkelte fagene, for norskfagets vedkommende ved at en for
eksempel navnga ca. 40 forfattere, riktignok som ”døme”. Innenfor et slikt
perspektiv vil selvsagt felles læremidler spille en viktig rolle Det viste seg da
også, kanskje ikke uventet, at læremiddelprodusentene ikke tok sjansen på å
utelukke noen av de ”døma” planene foreslo når de laget læremidler ut fra
planen (Skjong 2000, Skjelbred 2004, Koritzinsky 2000), og læremidlene
framsto dermed som ganske like når det gjaldt emner og innhold.

Slik vi oppfatter ”intensjonen i læreplanen” ønsket en seg langt på veg et felles
lærestoff, omtalt som ”den dannelse alle må være fortrolig med”, samtidig
som en forutsatte at det skal arbeides med dette stoffet i tråd med et
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”progressivt og reformpedagogisk læringssyn” med vekt på tilpasset
opplæring, prosjektarbeid og høy grad av elevaktive arbeidsformer. I
spenningen mellom disse intensjonene ble læremidlene utformet, og det er i
forhold til denne spenningen vi forsøker å vurdere hvordan de faktisk brukes. 

Kapittel 2: Tidligere forskning

Forskningen på læremidler er omfattende, både nasjonalt og internasjonalt.
Her vil vi kort gi en oversikt over forskning med relevans for de
problemstillingene vi eksplisitt behandler. Vi konsentrerer oss om resultater
hentet fra den store evalueringen av L97, og fra Prosjektet ”Valg, vurdering og
kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler”, gjennomført ved
Høgskolen i Vestfold 1999- 2003. Andre resultater trekkes inn undervegs i
presentasjonene. For en mer omfattende oversikt over forskning på
læremidler, se http://moses2.hive.no/pedtxt/

Resultater fra ”Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av
lærebøker og andre læremidler” 1999 - 2003
Dette prosjektet bestod av 14 delprosjekter og omfattet mange sider av læremi-
dlenes rolle både i grunnskolen og i videregående opplæring. Noen av prosjek-
tene studerte også hvordan læremidlene ble brukt. Når det gjelder omfanget av
læremiddelbruk, er konklusjonene ganske klare. Det benyttes læreverk i alle de
klasserom som de ulike prosjektene beskriver, selv om omfanget av bruken
kan være noe forskjellig. Ser en på hvordan læremidlene brukes, grupperes
disse i den oppsummerende sluttrapporten i tre underkategorier: De kan for det
første brukes til kunnskapsformidling, de kan dernest brukes som
utgangspunkt for elevarbeid, dvs. til oppgaver og prosjekter, eller de kan
benyttes til kontroll gjennom lærerstyrte samtaler og prøver. Rapporten opp-
summerer funnene når det gjelder kunnskapsformidling slik: elevene benytter
læremidlene til å tilegne seg det de oppfatter som kunnskaper i faget og til å
forberede seg til prøver (Knain 2002 o.a.). De stiller i liten grad spørsmål ved
det stoffet som formidles. Lærerne benytter ikke læreverkene slavisk, men
tilpasser dem til en viss grad til sin pedagogiske praksis og til situasjonen i
klassen. Undersøkelsene som konklusjonen bygger på er i vesentlig grad hen-
tet fra ungdomstrinnet og fra videregående opplæring (Skjelbred 2003:55ff).

Når det gjelder bruk av oppgaver, viser flere av undersøkelsene innenfor
prosjektet at disse i stor grad brukes til kontroll. De mer utdypende oppgavene,
som for eksempel arbeid med historiske kilder, brukes i mindre grad ifølge en
intervjuundersøkelse som Halvdan Eikeland har gjennomført blant
historielærere i på ungdomstrinnet (Eikeland 2003). Dette stemmer også godt
med andre undersøkelser. Her skal vi kort nevne to. Kristine Heyerdahl-Larsen

10



har observert læremiddelbruk i 3 klasserom på barnetrinnet. En av hennes
konklusjoner er at lærerne benytter lærebøkene mer tradisjonelt enn det
lærebokforfatterne har lagt opp til, bl.a. utelater de ofte mer utforskende og
utprøvende oppgaver (Heyerdahl-Larsen 2000). Anne Charlotte Torvatn har
studert norsktimene i en 8.klasse i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid. En
av hennes observasjoner er at elevene ikke leser teksten i en lærebok og så
løser oppgavene, de gjør tvert imot. De starter med oppgavene og leter etter
svar i teksten ut fra det Torvatn kaller en slags ”matcheteknikk” (Torvatn
2003:36). Observasjonen er for så vidt ikke så overraskende for den som har
vært i et klasserom. Vi anser imidlertid spørsmålet om oppgavenes plass og
funksjon i lærebøkene, som så sentralt at vi vil komme tilbake til det i del III
i denne rapporten.

En delundersøkelse innenfor prosjektet ”Valg og vurdering av lærebøker og
andre læremidler” studerer hvordan læreverk kombineres med andre ressurser,
nærmere bestemt bruken av nettsteder utviklet til bruk i engelsk i
videregående skole. Det viser seg at nettstedene som er utviklet til tre læreverk
benyttes i ganske beskjeden grad både av elever og lærere (Heian & Pettersen
2003). Nå er disse undersøkelsene utført våren 2001, og det er ville ikke være
urimelig å forvente at situasjonen var endret både i grunnskolen og i
videregående skole i 2004. Det ser imidlertid ikke ut til at det har skjedd.
Kartleggingen Skolens digitale tilstand 2003 gjennomført av ITU Monitor
viser at ”[D]et er begrenset bruk av datamaskiner i norsk skole anno 2003”
(Kløvstad & Kristiansen 2004:2). I den grad IKT er i bruk, benyttes
datamaskinen mest til søk på Internett og til tekstbehandling. Her kunne en
tenke seg at søk på Internett viste til bruk av digitale læremidler, men denne
bruken ser ut til å være begrenset ifølge undersøkelsen fra ITU. ”Når det
gjelder Internett, er det mest påfallende at elevene i svært liten grad bruker
skole- og fagrettede sider” heter det i rapporten (op.cit: 4). Det ser med andre
ord ut til at digitale læremidler fremdeles anvendes i begrenset grad i skolen. 

Evalueringen av Reform 97 (1998 -2003)
Denne evalueringen var organisert av Norges forskningsråd og var av et
atskillig større omfang enn det refererte prosjektet ovenfor både økonomisk,
organisatorisk og når det gjaldt antallet delprosjekter. Det var også et fåtall av
prosjektene som direkte behandler læremidler og læremiddelbruk, bare to av
de 26 prosjektene inkluderer for eksempel læremiddelanalyse i sitt
datagrunnlag (Haug 2004:15). Indirekte berøres imidlertid mange sider som
angår læremidlenes plass og funksjon i skolen, og vi skal derfor kort referere
noen av hovedkonklusjonene.

I oppsummeringen fra prosjektet pekes det på at lærebøkene tillegges stor
betydning ved innføringen av nye læreplaner, men at de bør anvendes mer
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systematisk som virkemiddel for utvikling. Lærebøkene som ble utviklet i
forbindelse med reformen i 1997 ”gjev lite hjelp i å utvikle dei
aktivitetsorienterte arbeidsmåtane. Svært få av desse bøkene har eit innhald
som kan reknast som ei hjelp til å skape dei pedagogiske endringane som
reforma føresette” heter det i oppsummeringen (Haug 2004: 62). Videre
framgår det at de fleste skolene har videreført tradisjonen med å ha lærebøker
i de ulike fag, noe som har ført til at skolene har hatt liten tilgang til andre
læringsressurser som bl.a. kan benyttes i tema- og prosjektarbeid (ibid.).
Lærebøkene kritiseres også for å være vanskelig tilgjengelige både når det
gjelder språk og innhold, noe som særlig er et problem for lesesvake elever og
elever fra språklige minoriteter. I det hele er det bildet som oppsummeringen
tegner av læremiddelsituasjonen ikke særlig oppmuntrende. Her bør det
imidlertid tilføyes at få av prosjektene har hatt læremidlenes kvalitet og
funksjon som sitt overordnede perspektiv i prosjektet.

Et av de delprosjektene som spesielt tar opp lærebokas betydning, er et prosjekt
som studerer hvordan læreplanen formidles (Bachmann 2004). I en artikkel med
tittelen ”Læreboken i reformtider – et verktøy for endring?” legges hoved-
funnene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant lærere på ungdom-
strinnet fram. Her framkommer det at ”[Y]tterst få lærere oppgir at de ikke
anvender lærebøker i sin undervisningspraksis” (Bachmann 2004: 123).
Læreboka brukes i stor grad som planleggingsverktøy. 87 % av lærerne sier at de
benytter elevenes lærebøker i planlegging og undervisning. Bare halvårs- og års-
planer skårer høyere som planleggingsverktøy. Læreplanen benyttes til sammen-
likning av 68 % av lærerne når de skal planlegge undervisning. Videre mener
lærerne at lærebøkene er godt i tråd med læreplanen, men at de i liten grad har
ført til endringer i deres egen praksis. Bachmann peker imidlertid på at det er
vanskelig å svare på hvorvidt dette skyldes lærebøkene eller ”mer generelle trekk
ved skolen som en stabil organisasjon” (op.cit.: 135). Hovedkonklusjonen er
dermed at læreverkene i liten grad er verktøy for gjennomgripende endringer når
det gjelder arbeidsformer og presentasjon av lærestoff. 

Ett av delprosjektene som direkte har studert læremiddelbruk er en under-
søkelse av sammenhengen mellom læreplanen og lærebøkene i samfunnsfag
(Christophersen 2004). Også i denne undersøkelsen framkommer det at lære-
bøkene har en sentral plass. 85 % av lærerne i den kvantitative delen av studien
svarer at de brukte lærebøker. Læreplanen for samfunnsfag forutsetter en mer
empirisk tilnærming til stoffet med bruk av alternative kilder og elevenes egne
undersøkelser skal ha bred plass. Studien viser at denne endringen går seint i
samfunnsfaget, noe som forskerne mener skyldes flere forhold, bl.a. tidsknap-
phet. Planen oppleves som stor, og lærerne velger å prioritere ”planens
innholds- og kunnskapsmål, noe læreboka hjelper dem med ” (op.cit: 116).
Samfunnsfaget framstår dermed som et ”snakke-, lese- og lærebokfag, og i
mindre grad et empirisk ”gjøre”-fag orientert mot samfunnet og dets primærk-
ilder, for å sette det på spissen” (op.cit: 111) heter det i studien.
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Dette prosjektet inneholder også en undersøkelse av hvordan lærere og elever
vurderer lærebøkene i samfunnsfag. Hovedkonklusjonen er at lærerne
vurderer lærebøkene positivt ”både når det gjelder faglig kunnskapsnivå,
layout, pedagogisk tilrettelegging, oppfylling av læreplanens mål og som
grunnlag for tema- og prosjektarbeid” (op.cit.:114). Over halvparten av lærene
mener at språket ikke er for vanskelig, mens et stort mindretall mener det
motsatte. Elevene framstår som mer delt i sin vurdering av lærebøkene, det er
noen flere som mener at bøkene er interessante og passe store enn det
motsatte, og nesten 50% av de elevene som har svar på spørreskjemaet er litt
enige eller helt enige i at ”[D]et er mye vanskelige ord, fakta og forklaringer
som skal læres i samfunnsfag”.

Vi skal også kort referer noen av resultatene fra to undersøkelser som mer indi-
rekte berører læremiddelbruk. I et delprosjekt: ”Læringsmiljøets betydning for
elevenes utbytte av skolen” (Imsen 2004) defineres læringsmiljøet både relatert
til faglig innhold, arbeidsmåter, læremidler og samarbeidsformer, så vel som
”skolens samlede tilrettelegging av læring og opplevelser på ulike områder i
samarbeid med foreldre og nærmiljø utenfor skolen” (Imsen 2004:3).
Undersøkelsen er gjennomført på tre nivå: skolenivå, undervisningsnivå/
klasseromsnivå og elevnivå.. På skolenivå er læremiddelsituasjonen vurdert
gjennom spørsmål til lærere ved et utvalg på 49 skoler. Konklusjonen er at lær-
ernes tilfredshet med læremiddelsituasjonen varierer mye fra skole til skole,
men at gjennomsnittet nok ligger på den negative siden, ”det vil si at der er
mye misnøye med den materielle situasjonen ”(op.cit.: 57). Ungdomsskole-
lærerne er mindre fornøyd enn barneskolelærerne. 

Når det gjelder beskrivelsen av hva som skjer i klasserommene, baserer Imsen
seg på tre kilder, spørreskjema til lærere og elever og klasseromsobserva-
sjoner. For å beskrive den pedagogikken som utøves i klasserommene som
henholdsvis ”progressiv” eller ”tradisjonell” benyttes et knippe faktorer, som
tilpasset opplæring, klassens organisering, elevsamarbeid, elevmedvirkning,
fokus, kontekst, evaluering. Ett av kjennetegnene ved det som beskrives som
progressiv pedagogikk, formuleres slik:

En første indikator på progressiv pedagogikk er hva som er planleggings-
grunnlaget for lærene. En undervisning som i høy grad er bundet til
lærebøker, vil tendere mer mot en tradisjonell pedagogikk hvor innhold og
arbeidsformer er styrt av læreplan og lærebok. En progressiv pedagogikk
krever frigjøring fra lærebøkene, kreativitet fra lærerens side, tilpassing til
elevenes interesser og behov og tilrettelegging av elevaktive arbeids-
former. Elementer av dette kan selvsagt kombineres med en lærebokstyrt
undervisning, særlig dersom lærebøkene er profilert i denne retningen.
Men den ekte progressive undervisningen har tyngdepunkt i det levende
livet, og ikke i lærebøkene. (op.cit. 2004:65) 

Et kjennetegn på progressiv undervisning er nettopp at det ikke er læreboka
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som styrer undervisningen, men at lærerne og elevene i fellesskap utformer
undervisningen i tråd med elevenes evner og interesser (op.cit.: 102).

Som vist ovenfor side 3, framstod en lærebokstyrt undervisning som lite
ønskelig fra politikere og skolemyndigheters side i de dokumentene som ledet
opp mot L97. Imsens syn er klart i tråd med dette.

Det er videre liten tvil om at ”den progressive pedagogikken” har en sterk
stilling blant lærerne, men når elevene blir spurt for eksempel om
organisering, ser det nok ut til at ”[D]et klasserommet som elevene beskriver
i norsk er preget av mye tradisjonell kateterundervisning og individuelt arbeid
og relativt lite gruppearbeid.” Svarene ” hører på læreren på kateteret” og
”[A]rbeider individuelt, læreren går rundt” er de to beskrivelsene som skårer
høyest blant elevene både i 4, 7 og 10.klasse (op.cit.72). Det er vel trolig at
elevene da arbeider med lærebøker, eller oppgaver av ulike slag. 

Det sist prosjektet fra evalueringen av L97 som skal omtales her, er
”Klasserommets praksisformer etter L97”, en studie av 30 klasserom på
henholdsvis 1., 3., 6. og 9. klassetrinn. Forskerne har observert hvert klasse-
rom en uke og benytter både kvantitative og kvalitative data. I vår
sammenheng er deres observasjoner av dominerende aktiviteter og
arbeidsformer interessante. I artikkelen ”Lærerstyrt kateterundervisning
fremdeles dominerende?” oppsummerer Kirsti Klette observasjonene slik: 

Dersom vi legger punktobservasjonene til grunn – aktivitetsregistrering av
hva lærere og elever gjør – er oppgaverelatert instruksjon, spørsmål/svar
og individuell hjelp den hyppigst registerte læreraktiviteten og lytter/hører
på lærer, svarer på spørsmål og jobber individuelt de hyppigst registrerte
klasseaktivitetene på samtlige trinn. (Klette 2004:24) 

Elevene bruker altså mye tid å løse oppgaver individuelt, og lærerne bruker
mye tid til å rettlede i forbindelse med oppgaveløsning. Forskerne observerte
at ”lærernes kommentarer til enkeltelevene som trengte hjelp, ofte var
allmenne og dessuten hadde klart repeterende trekk” (op.cit.: 26). Dette gjaldt
også om klassen arbeidet med gruppeoppgaver, lærerne forholdt seg like fullt
i de aller fleste tilfeller til enkeltelever og holdt ikke fast ved gruppa som
læringsenhet. Hvorvidt klasserommet var tradisjonelt organisert, eller slik at
elevene satt i grupper, spilte mindre rolle, og forskerne hevder at ”hvordan de
sitter og hva de gjør, synes å følge atskilte logikker”(op.cit.: 27).

Lærerne ”forteller/forklarer” i liten grad, særlig på barnetrinnet, og
klasseromssamtaler og diskusjon framstår som relativt beskjedne aktiviteter,
noe som også dokumenteres i nyere amerikanske studier. Klette kommenterer
dette slik: ”Den lave andelen av registrerte helklassesamtaler og felles
diskusjoner på samtlige trinn er interessant og utfordrer tesen om den lær-
erstyrte helklassesamtalen som de tidligere studiene hevdet var så betegnende
for klasseromsarbeidet.” (ibid.). I forlengelsen av dette stiller Klette spørsmål
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”om lærerne av redsel for gå (sic) inn i en doserende formidlerrolle, framstår
som utydelige i rollen som elevenes faglige rettleder” (op.cit.: 28).
Samlet sett framstår resultatene i denne studien som en dokumentasjon på ” et
skifte fra en lyttende elevrolle til en mer arbeidende elevrolle” (op.cit.: 31). I
den forbindelsen er det rimelig å tro at læremidlene spiller en avgjørende rolle
i forhold til hva det arbeides med og hvordan det skal arbeides. Dette vil bli en
viktig del av vår studie. 

Kapittel 3: Metoder og arbeidsmåter

Vi har i denne undersøkelsen av læremidler og læremiddelpraksis benyttet
både kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitative studier av
læremiddelbruk har i vesentlig grad vært gjennomført ved hjelp av
spørreskjemaundersøkelser, der lærere blir spurt om hvilke læremidler de
benytter og hvordan disse benyttes (Bueie 2003, Bachman 2004, oa.a. ) Det
knytter seg imidlertid som kjent flere usikkerhetsfaktorer til slike
undersøkelser, fordi det er forskjell på hva folk sier de gjør og hva de faktisk
gjør, særlig i tilfeller der respondenter skal svare på hva de gjør i forhold til
verdier som verdsettes høyt innenfor den diskursen de identifiserer seg med
(Jørgensen og Phillips 1999). Slik summerer for eksempel Gunn Imsen opp
sammenhengen mellom de progressive idealene lærerne gir uttrykk for i en
spørreskjemaundersøkelse, sammenholdt med elevutsagn og klasseroms-
observasjoner:

Samlet kan en si at den virkeligheten som beskrives av både lærere, elever
og 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)

Vår undersøkelse kan dermed sees som et supplement til spørreundersøkelser
blant lærere om læremiddelbruk, idet vi legger opp til en kvantitativ
registrering av hva lærerne faktisk gjør ved hjelp av relativt mange
datainnsamlere som selv er til stede i klasserommet.

Den andre måten å få tilgang til hva som skjer i klasserommene, er selvsagt
ved hjelp av observasjoner. Dette er imidlertid en tidkrevende metode som
forutsetter at forskeren må observere over relativt lang tid om han skal si noe
med gyldighet ut over den eller de aktuelle timene. Videre er det begrenset
hvor mange klasserom det er mulig å observere innenfor et mindre prosjekt,
slik at representativitet selvsagt er umulig å oppnå.

15



Vår tilnærming har vært å gjennomføre en kvantitativ studie der vi har benyttet
oss av observasjoner gjort ved hjelp av studenter i praksis i lærerutdanningen
og supplere disse observasjonene med en kvalitativ studie gjennomført i rela-
tivt få klasserom. Fordelene med å benytte studenter er flere. For det første blir
det mulig å observere relativt mange klasserom, og vi oppnår stor geografisk
spredning. En sideeffekt av en slik tilnærming er at vi kanskje kan gjøre lær-
erstudenter og praksislærere mer observante i forhold til læremidlene og deres
plass og bruk i skolen. I det følgebrevet som ble sendt studenter og høgskoler,
oppfordret vi til at læremidlene ble tematisert både i praksislærernes undervis-
ning og i fagundervisning ved høgskolen (vedlegg 1 og 2).

Men tilnærmingen har også vist seg å føre til noen metodiske og praktiske prob-
lemer. For det første er de observasjonene vi får gjennom studenter, utelukkende
gjennomført i praksisklasser. Disse er neppe representative for norske skoler
som helhet. Praksislærere er gjerne bedre utdannet og har mer erfaring enn gjen-
nomsnittet av lærere. Det er dermed vanskelig å generalisere ut fra det bildet
som framkommer, uansett hvor høyt antall praksisklasserom vi benytter. Vi må
derfor korrigere for at det bildet vi får, trolig er mer positivt, i betydningen mer i
tråd med pedagogiske idealer nedfelt i planverket, enn om vi benyttet et tilfeldig
utvalg av skoler. På den andre siden kan vi si at dersom observasjonene synlig-
gjør trekk som avviker fra de pedagogiske idealene nedfelt i planen i disse
klasserommene, så kan vi regne med at dette er trekk som vi også vil finne i
andre klasserom. Som nevnt ovenfor framholder både fagplaner og styrings-
dokument at det er læreplanen og ikke læreboka som skal styre det som skjer i
klasserommene, og det er også sett som positivt at det tas i bruk varierte
læringsressurser. Dersom vi observerer at flertallet av praksislærerne er styrt av
læreboka og at de utelukkende bruker én lærebok, er det ikke urimelig å regne
med at dette også gjør seg gjeldende i andre deler av lærerkorpset.

Det er videre et metodisk problem at observasjonene gjøres av så mange
forskjellige personer. Selv om skjemaet skulle være relativt entydig, vil det
være situasjoner som kan oppfattes tvetydig og forskjellig. Siden vi ikke har
vært til stede og vet hvilke resonnementer som ligger bak de valg og
avveininger studentene har gjort, er dette en usikkerhetsfaktor. Vi kommer
tilbake til en del av disse problemene i forbindelse med den konkrete
gjennomgangen av resultatene fra denne delen av studien.

Det må også sies at det har vist seg å være store praktiske problemer knyttet til
gjennomføringen av datainnsamling av denne typen. I første runde sendte vi ut
observasjonsskjemaet til 10 høgskoler før påske 2004, og vi benyttet
høgskolenes praksiskonsulenter til å videreformidle skjemaene. Dette viste seg
lite egnet. Det ble gitt for lite informasjon til studenter og praksislærere, og
undersøkelsen ble ikke fulgt opp fra høgskolenes side. Dette førte til at et fåtall
av studentene returnerte skjemaene. Vi utvidet derfor antallet høgskoler høsten
2004, og vi benyttet oss denne gangen av vårt faglige nettverk. På grunn av at

16



vi var avhengige av tidlige praksisperioder, og at det var vanskelig å benytte
førsteårstudenter, ble antallet høgskoler som kom med i denne runden tre.

Totalt sett har vi fått inn observasjoner fra 64 klasserom gjennomført av
studenter ved 8 høgskoler. Disse er geografisk spredt over hele landet (Nord-
Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet), og de involverer bykommuner
(Bergen, Kristiansand) med et høyt antall elever fra språklige minoriteter og
små landkommuner (Indre Vestfold, Hardanger). Både nynorsk- og
bokmålsskoler er representert. Slik sett mener vi våre data dekker et tverrsnitt
av Skole-Norge, selv om 64 praksisklasserom ikke gir grunnlag for
generaliseringer.

Denne kvantitative undersøkelsen er supplert av klasseromsobservasjoner og
intervjuer med lærere. Vi har observert i tre klasser, en på småskoletrinnet, en
på mellomtrinnet og en på ungdomstrinnet over en uke i fagene norsk,
matematikk og natur- og miljøfag. Disse fagene er valgt av flere grunner. 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. Vi vil også nevne den bekymring som har vært
knyttet til rekrutteringen til realfagsstudier og realfagrelaterte yrkesut-
danninger. Også dette gjorde det spesielt interessant å studere de valgte
fagene. Skoler og lærere er tilfeldig valgt, men vi ønsket å ha med både skoler
fra by- og landområder, dessuten ønsket vi at det skulle være elever fra
språklige minoriteter i klassene.

Klasseromsobservasjonene er tenkt som et supplement til de kvantitative
undersøkelsene gjennomført av studentene. Vi har gjennom å følge tre klasser
fått tegner et bilde som kan konkretisere og utdype våre andre data.
Observasjonene er gjort med utgangspunkt i det samme skjemaet som studen-
tene har brukt, og supplert med løpende observasjoner. Vi har også intervjuet
klassenes lærere med utgangspunkt i en intervjuguide. Intervjuene er skrevet
ut på bakgrunn av notater fra samtalene. Hvert intervju tok ca. 45 minutter.

Studiens tredje del er en analyse av noen trekk ved de læremidlene vi har sett
benyttet i de observerte klassene, Her har vi lagt spesielt vekt på å beskrive
trekk som i særlig grad påvirker lærere og elevers bruk av disse læremidlene.
Som vi har påpekt i kapittel 1, finner vi en innebygd spenning i læreplanen, en
spenning mellom planens vekt på felles kunnskap, kultur- og verdiformidling
på den ene siden og vekten på elevaktivitet, elevens spørsmål og på
utforskende og utprøvende arbeidsmåter på den andre. En slik spenning må få
konsekvenser for utformingen av læremidlene og hvordan disse læremidlene
brukes. Konkret har vi sett nærmere på utforming av oppgaver, på
framstillingsform og hva slags roller eleven er tildelt i læremidlene. Ved å
studere noen sider ved hva slags bruk læremidlene inviterer til, ønsker vi å
supplere bildet av hvordan læremidlene trolig benyttes.
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Del II: RESULTATER

Kapittel 4: Studentobservasjoner

Generell beskrivelse av undersøkelsen
I denne delen skal vi summere opp resultater fra klasseromsobservasjoner
gjort av studenter i praksis. Observasjonene er gjennomført i mars og
september 2004 og omfatter 64 praksisklasserom fordelt på skoler over hele
landet. Klassene er tilfeldig valgt og fordeler seg noe ujevnt med størst vekt på
mellomtrinnet (27 klasser) og færrest på ungdomstrinnet (12 klasser), mens
småskoletrinnet er representert med 25 klasser. Evalueringen av L97 viser at
det er forskjell mellom trinnene når det gjelder mange sider ved skolens
virksomhet, og at ungdomstrinnet framstår som mer konservativt enn
småskoletrinnet: ”Ungdomssteget har mest preg av det ein nokså enkelt og
overflatisk kan omtale som tradisjonell klasseundervisning. Det har mindre
varierte arbeids- og organiseringsmønster, er langt meir tradisjonelle i
tidsbruken” (Haug 2004: 45). Siden en lærebokstyrt undervisning framstår
som ett av kjennetegna på en ”tradisjonell klasseromsundervisning”, er trolig
resultatene i vår undersøkelse mer ”progressive” (jf. side 8) enn i skolen som
helhet om en tar alle klassetrinn med.

Praksislærerne i de observerte klassene er 43 kvinner og 15 menn1, dvs. ca 26
% menn. De mannlige lærerne er dermed i vårt utvalg litt underrepresentert i
forhold til den totale lærerpopulasjonen slik den framkommer i statistikk fra
Statistisk Sentralbyrå. Her framgår det at andelen mannlige lærere i
grunnskolen er 30 %. (http://www.ssb.no/emner/04/02/utlaerer/)2. En grunn
til dette kan være at vi har flest klasser på de laveste klassetrinnene
representert i vårt utvalg. Lærerne hadde i gjennomsnitt 17 år praksis fra
skolen, men her varierer det mellom ett år og 38. Det er imidlertid bare tre
lærere som har mindre enn fem års praksis, mens hele 11 har en praksis på 30
år eller mer. Det er med andre ord et erfarent lærerkorps vi har med å gjøre,
noe som ikke er uventet siden de alle er praksislærere.3

Praksislærerne ble spurt om hvorvidt de mente den observerte timen var typisk
for klassens arbeid med læremidler. 47 av dem svarte at den observerte timen
stemte meget godt eller godt med hvordan de vanligvis arbeidet, mens 14
mente den stemte litt eller ikke, på tre skjema er spørsmålet ikke besvart. På
spørsmålet om de benyttet forlagsproduserte læremidler mindre enn slik det
var observert i den aktuelle timen, svarte 46 at de ikke brukte læremidler
mindre, mens 12 svarte at dette utsagnet stemte litt. Det kan dermed se ut til
at praksislærerne opplever den observerte timen som rimelig representativ i
forhold til sin bruk av læremidler. 

Studentene var bedt om å observere den andre timen en tirsdag i sin andre
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praksisuke dersom det ble undervist i ett av følgende fag: Norsk, matematikk,
engelsk, samfunnsfag, KRL, eller natur- og miljøfag, eller i tema og prosjekter
der ett eller deler av disse fagene inngikk. Dersom disse fagene ikke inngikk i
denne timen, skulle studenten observere den nærmest etterfølgende timen der
disse fagene var involvert. 

Ikke overraskende er det flest observasjoner av norsktimer siden det er det
faget som har flest årstimer (17), dernest følger matematikk (16), naturfag (8),
KRL (6), engelsk (5), mens samfunnsfag er observert i 4 klasser. I 5 av
klassene opplyses det at elevene arbeidet med individuelle arbeidsplaner og i
2 klasser ble det arbeidet med tema- eller prosjektarbeid. Dessuten ble det i en
av de observerte norsktimene arbeidet med et leseprosjekt med individuelt
valgte bøker. Vi må også ta med at det opplyses i to tilfeller at klassen arbeidet
med flere enn ett fag, henholdsvis geografi og norsk, og engelsk og norsk. I
det første tilfellet er imidlertid bare læremidler i geografi omtalt, i det siste
arbeider klassen med arbeidsplan i engelsk og norsk4. 

Vi skal knytte en kort kommentar til informasjonen om arbeidsplaner og tema-
og prosjektarbeid. Selv om utvalget av klasser i dette prosjektet ikke framstår
som representativt, er det interessant å merke seg den lave andelen av tema- og
prosjektarbeid som rapporteres fra de observerte klassene. Videre kan vi merke
oss at ingen av de observerte arbeidsplantimene eller timene med tema- eller
prosjektarbeid foregikk på ungdomstrinnet. Det samsvarer godt med resul-
tatene fra evalueringen av L97, der det framkommer at mange lærere mener at
de ikke klarer å oppfylle læreplanens krav til omfang av prosjektarbeid, og der
studiene av enkeltfag oftest viser at ”arbeidet i klassane først og fremst er
tradisjonelt lærarstyrt og klasseromsorientert” (Haug 2004:38).

Hvilke læremidler ble benyttet?
Studenten ble bedt om å observere hvilke læremidler som ble benyttet i den
observerte timen ut fra en nummerering av hvilke læremidler som ble brukt
mest, nest mest osv. Oversikten på neste side viser hvilke læremidler som er
nummerert som brukt mest og nest mest.

Ikke overraskende rapporterer de aller fleste studentene at læreboka benyttes
mest i flest klasserom. Legger vi sammen de klasserommene der læreboka
rapporteres som det mest brukte og det nest mest brukte læremiddelet, ser vi
at dette gjelder 50 av de i alt 63 klasserommene. I 9 av observasjonene nevnes
læreboka som det eneste læremiddelet som benyttes, 15 nevner læreboka
sammen med en eller flere fotokopier, 10 nevner læreboka i kombinasjon med
arbeidsbok, enkelte nevner tavle, eller lærerveiledning i tillegg til læreboka. Vi
må kunne slå fast at læreboka som det dominerende læremiddelet også
bekreftes av denne undersøkelsen.
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Bruk av IKT og internett
Ett av de punktene studentene skulle observere, var bruken av IKT. Det ble i
den forbindelsen spurt om det ble benyttet cd-rom, nettsted utviklet til
læreverket, spill eller om IKT ble benyttet på andre måter. I 11 av de 64
observerte klasserommene har IKTog internett vært i bruk i den observerte
timen. I de fleste tilfellene benyttes IKT til å søke på tema klassen arbeider
med. I bare ett tilfelle nevnes nettstedet til et læreverk, og da et nettsted som
er laget for et klassetrinn lavere enn det aktuelle. Trolig har dette nettstedet
vært benyttet i tilpasset opplæring med en elev som strever med lesinga5. I ett
tilfelle benytter elevene datamaskinen til å registrere seg i Barnas Skiklubb.
Dette kan neppe sies å være en pedagogisk bruk av IKT. Klassen var en
4.klasse hvor elevene arbeidet med individuelle arbeidsplaner med hovedvekt
på norsk og KRL. I et par av observasjonene sies det bare at et visst antall
elever benyttet pc, men det sies ikke til hva. Her var tydeligvis ikke
observasjonsskjemaet presist nok. I tillegg opplyser en av praksislærerne at
han benytter internett mye, men at klassen ikke hadde tilgang til dette den
observerte timen. Alt i alt kan vi si at IKT benyttes i noen grad i de observerte
klassene, men nettsteder til læreverk er lite i bruk. Vi har ikke spurt om
hvorvidt det fantes nettsteder til de benyttede læreverkene6. 

Bruk av kopier og andre læremidler
Som tabell 1 ovenfor viser, benyttes det mye kopier i klassene, oftest i
kombinasjon med læreboka. I 17 av de observerte klasserommene er kopier
det læremiddelet som skårer høyest og nest høyest. I 6 klasserom er nevnes
kopier som det eneste læremiddelet som benyttes den aktuelle timen. Vi stilte
også spørsmål om hvem som hadde utarbeidet kopiene. Bare 20 av
observasjonene har opplysninger om det. I de aller fleste tilfellene er det
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Tabell 1: Mest benyttede læremidler

Benyttede læremidler Mest brukt Nest mest brukt
En eller flere lærebøker 42 8
Arbeidshefte 2 9
Fotokopier: 10 7
Andre trykte medier 2
IKT og internett
Andre læremidler som ble
benyttet:

Tavle: 2
Konkreter:1
Transp:1
Egne tekster:11

Annet: 2
Ikke besvart: 1
N 64

1) I dette tilfellet arbeidet elevene med prosessorientert skriving og respons på egne og andres
tekster



læreren som er opphavsperson, gjerne i kombinasjon med andre kilder. At
kopiene er hentet fra andre lærebøker, nevnes spesielt i 7 tilfeller, mens tekster
hentet fra internett nevnes i bare ett tilfelle. Kopier fra lærerveiledningen
nevnes også bare i ett tilfelle, men her er trolig observasjonene for lite
nøyaktige, siden dette ikke var et alternativ det var spurt spesielt om (jf.
vedlegg 2).

Av andre bøker og læremidler nevnes atlas og veggkart, konkreter til bruk i
matematikk, video og cd-er, overhead og tavle, men i relativt beskjeden grad.
Dessuten omtales ulike oppslagsverk og ordlister.

Tidsbruk
Studentene ble også bedt om å observere tidsbruk i forhold til de læremidlene
som benyttes og rangere dem på en skala fra 1 til 6, der 1 var det læremiddelet
det ble brukt mest tid på, 2 det som det ble brukt nest mest tid på osv. Her skal
vi bare gjengi de læremidlene som skåret høyest og nest høyest:

Fig. 2

I 31 av de observerte klassene er som vi ser, læreboka rangert som det lære-
middelet som det brukes mest tid på, mens ”andre læremidler” er rangert som
det som det brukes mest tid på i 13 av klasserommene. Studentene ble bedt om
å oppgi hvilke læremidler som ble benyttet i disse tilfellene. Her opplyses det
at det brukes mest tid på tavla i tre klasserom, på kalender /flipover og
overhead i tre tilfeller, på konkreter i tre og felles tankekart i ett tilfelle. Dette
er alle læremidler som benyttes i felles klasse.

I to tilfeller rapporteres det at elevene brukte mest tid på selvvalgte bøker eller
på diverse fuglebøker knyttet til naturfag. Ellers brukes det mest tid til
arbeidshefter i seks av de observerte timene, mens arbeid med kopier var mest
benyttet i 12 av klasserommene. Tar vi med at læreboka er nevnt som den det
brukes nest mest tid på i ni av de observerte timene, ser vi at læreboka står
sterkt også når det gjelder hvilke læremidler det faktisk brukes tid på i disse
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Tabell  2: Hvilke læremidler ble det brukt mest tid på?:

Nr. 1 Nr. 2
Læreboka 31 11
Arbeidshefte 6 8
Kopier 11 8
Internett 0 2
Andre tekster 3 1
Andre læremidler 13 12
Ikke besvart 22
N 64 64



klasserommene, i over 2/3 av observasjonene går det fram at det ble benyttet
mest tid eller nest mest tid til å arbeide med lærebøker. Vi må imidlertid ta med
at vi ikke vet hvilke andre aktiviteter det ble brukt tid på, studentene er bare
bedt om å rangere tidsbruken i forhold til læremidlene.

Hvordan læremidlene ble brukt
Vi ønsket også å få et innblikk i hvordan læremidlene ble brukt. For det første
ville vi kartlegge om lærerne - i de klassene der en brukte lærebøker - brukte
tid på forarbeid med teksten, om de samtalte med elevene om tekstens emne i
forkant for å knytte nytt stoff til det elevene kjente fra før, og om de forsøkte
å gjøre tekstene lettere tilgjengelige ved å samtale om overskrifter, om bilder,
for slik å skape førforståelse for hva teksten kunne handle om. Ikke minst i
forhold til elever som av ulike grunner strever med lesing, er en slik metodikk
viktig (Austad 1999, Frost 2003 o.a.). 54 av studentobservasjonene innholder
data som kan belyse dette. 

Forarbeid
Her må vi ta det forbehold at studentobservasjonene kan være noe mangelfulle,
en del av alternativene er for eksempel ikke rangert, men stilt opp likt noen har
bare fylt ut ett alternativ osv. Alternativene i valgene som skulle rangeres er
nok heller ikke alltid klare for studentene, for eksempel skulle de tre første
alternativene fange opp hvorvidt læreren forklarte, eller han fikk elevene inn i
en reflekterende samtale, hvorvidt læreren forsøkte å lette tekstforståelsen ved
å benytte seg av metakommentarer om tekst og bilde osv. Med de forbehold
har vi likevel stillet opp studentenes observasjoner i tabellen nedenfor. Vi har
bare tatt med de alternativene som er rangert som nr. 1 og nr. 2.

Som vi ser, gjøres det et forarbeid med tekstene, elevene settes i liten grad til
å arbeide direkte med læreboka, det framgår av flere tilleggsopplysninger at
det brukes konkretiseringsmateriell osv. for å motivere og klargjøre begreper i
teksten. Imidlertid ser vi at det er få observasjoner som tilsier at det er arbeidet
direkte leseforberedende, slik at tekstens tilgjengelighet skal bli bedre. Noe av
dette kan kanskje skyldes at det har vært vanskelig for studentene å observere
den typen aktiviteter. 
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Tabell 3: Hvilket forarbeid ble gjort med tekstene?

Mest Nest mest
Læreren forklarte ord og begreper 19  8
Lærer og elever samtalte om tekstens emne 10 16
Lærer og elever samtalte om bilder, overskrifter   3  2
Tekstens tema ble direkte relatert til tidligere læring
gjennom samtale

  8  3

Elevene startet rett på arbeidet med tekstene   9  2
Andre måter   5
Ikke besvart 10
N 64



Vi bad også om at studentene skulle opplyse hvor lang tid det ble brukt på
forarbeidet med teksten. Her spriker opplysningene mye fra 60 minutter til 1
minutt. Det er imidlertid barre 16 skjema som inneholder opplysninger om
dette, og gjennomsnittet for disse ligger på mellom 10 og 15 min.
Informasjonen er imidlertid her så spinkle at det er vanskelig å benytte svarene
på dette spørsmålet. 

Sammenfattende kan vi si at den tiden som er brukt til forarbeid, varierer mye,
og data er relativt usikre. Imidlertid er det alternativet der læreren forklarte ord
og begreper som skårer høyest, mens metatekstlige samtaler ikke ser ut til å
være særlig utbredt i dette materialet. I bare 9 tilfeller har studentene krysset
av på at elevene startet direkte på teksten. Men her må vi kanskje ta forbehold
om at skjemaet ikke har vært like lett å fylle ut for studentene.

Hvordan tekstene ble lest
Studentene ble bedt om å registrere hvordan læreboktekstene ble lest i
klassene, i de tilfellene der lærebok ble brukt. Tabellen nedenfor viser de
hyppigste og nest hyppigste svaralternativene i observasjonene. 50 av
skjemaene inneholder slike registreringer. 

Når det gjelder hvordan teksten ble lest, er den hyppigste tilnærmingsmåten at
elevene blir bedt om å lese teksten individuelt, eller at læreren leser teksten
høyt for klassen. I bare et lite mindretall av klassene er det som vi ser slik at
elevene leser teksten høyt etter tur, eller at de blir bedt om å lese i grupper.
Studentene beskriver også andre måter tekstene blir lest på, hyppigst her er
korlesing, særlig på småskoletrinnet, eller at læreren gjenforteller innholdet i
teksten med egne ord.

Hvordan tekstene ble brukt
Den siste registreringen innenfor dette hovedområdet gjaldt hvordan tekstene
direkte ble brukt i klassen. 
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Tabell 4: Hvordan ble teksten lest?

Mest Nest
mest

Læreren leste teksten 12 2
Elevene ble bedt om å lese for seg selv 10 3
Elevene hadde forberedt teksten som hjemmelekse 3 2
Elevene ble bedt om å lese høyt etter tur 2 1
Elevene ble bedt om å lese i gruppe 4 1
Elevene fikk ingen instruksjon om å lese 4 1
Andre måter 15
Ikke besvart 14
N 64



Når det ble spørsmål om hvordan tekstene ble brukt, er det stor overvekt av
avkryssinger på alternativet som viser at det ble brukt mest tid på at tekstene
ble benyttet til å løse individuelle oppgaver, mens vi ikke har noen
registreringer på alternativet med prosjektarbeid. Dette behøver selvfølgelig
ikke å bety at prosjektarbeid ikke er en benyttet arbeidsform i de observerte
klassene. Men resultatet stemmer godt med de resultatene som er referert fra
evalueringen av L97. Læreboka benyttes til individuelt arbeid med
oppgaveløsning. Her har vi sammenholdt resultatet med opplysningene om
hvilket fag det ble undervist i og det er vanskelig å se at det er systematiske
forskjeller mellom de ulike fagene. For elevene vil trolig timene i de ulike
fagene dermed bli ganske like, og med klar repeterende effekt. Vi kommer
tilbake til dette i del III.

Differensiering
Vi var også interesserte i om det ble benyttet forskjellige læremidler i forholdt
til differensiering. 
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Tabell 5: Hvordan ble teksten brukt i klassen?

Mest Nest mest
Elevene leste individuelt for å tilegne seg kunnskap 6 7
Elevene arbeidet individuelt med oppgaver 28 7
Elevene arbeidet med oppgaveløsning sammen med andre 3 7
Elevene diskuterte teksten med andre elever 1 3
Elevene arbeidet med et prosjekt med utgangspunkt i teksten 0 0
Læreren stilte kontrollspørsmål til teksten 5 3
Elevene fikk arbeide med teksten for å forberede seg til prøve 0 1
Eventuelt andre måter teksten ble brukt på 3 0
Ikke besvart 18
N 64

Tabell 6: Differensiering i forhold til læremidlene

 Elevene fikk selv velge hvilke læremidler de ville arbeide med 9
Elevene arbeidet med ulike læremidler ut fra prinsippet om
tilpasset opplæring

3

Elevene arbeidet med ulike læremidler ut fra hvilke
tema/prosjekter de holdt på med

8

Elevene benyttet de samme læremidlene, men fikk
tilleggsstoff ut fra prinsippet om tilpasset opplæring

6

Alle elever brukte de samme læremidlene hele den observerte
tiden

29

Eventuelt andre observasjoner 7
Ikke svart 2
N 64



Her viser det seg at langt de fleste har svart at elevene benyttet de samme
læremidlene hele den observerte timen, og svarprosenten her er høy, trolig
fordi dette forholdet er lett å observere. Det behøver imidlertid ikke bety at alle
gjør det samme hele tiden. De fleste læreverk har oppgaver av forskjellig
vanskegrad, og differensieringen kan derfor godt skje innenfor læreverket.
Enkelte kommenterer også at elevene benytter de samme læreverkene, men at
de bestemmer rekkefølgen av oppgaver de vil arbeide med osv. Likevel må vi
kunne si at observasjonen tydeliggjør at læremidlene benyttes som et felles
utgangspunkt for arbeidet i klassene. Bildet som ble tegnet i forbindelse med
evalueringen av L97 og som er redegjort for i kapittel 2 ovenfor bekreftes
gjennom dette.

Læremidlene og elever fra språklige minoriteter
Spørsmålet om det flerkulturelle perspektivet i læremidlene og om
læremidlenes kvalitet i forhold til elever fra språklige minoriteter har vært
gjenstand for en del oppmerksomhet i de siste årene, og dette spørsmålet er
spesielt nevnt i blant annet regjeringens strategiplan for en inkluderende skole:
Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse
av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009. I to
prosjekter utført ved Høgskolen i Vestfold er læremidlene i forhold til elever
fra språklige minoriteter undersøkt spesielt (Aamotsbakken m.fl. 2004,
Skjelbred og Aamotsbakken 2003). Vi fant det interessant å inkludere noen
observasjoner som spesielt angikk minoritetselever også i vår sammenheng
her. I 30 av de observerte klassene opplyses det at det går elever fra språklige
minoriteter. Flest er det i en klasse som har 7 elever med denne bakgrunnen,
men ellers er gjennomsnittet 2 minoritetselever pr. klasse i de klassene som har
denne elevgruppen. Vi ønsket å vite hvorvidt disse elvene benyttet de samme
læremidlene som resten av klassen, og om de arbeidet med dem på samme
måte. Fra 27 av de 30 klassene har vi observasjoner av læremiddelsituasjonen
for disse elevene: 
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Tabell 7: Hvilke læremidler benyttet elevene fra språklige minoriteter?

Elevene benyttet de samme læremidler som resten av klassen 26
Elevene benyttet læremidler tilpasset elever fra språklige
minoriteter
Elevene benyttet læremidler beregnet for et lavere klassetrinn 1
Elevene benyttet egne arbeidsoppgaver og tekster tilrettelagt av
lærer
N 27



Her er som vi ser, svarene ganske entydige, de minoritetsspråklige elevene
arbeider med de samme læremidlene som resten av klassen, og de arbeider på
samme måte. Nå har jo en del av disse elevene egne timer der de spesielt får
undervisning i norsk som andrespråk, og der arbeides det også med mer
tilpassede læremidler. Men i de timene der elevene er inne i klassen, gjør de
det samme som de andre elevene i de klassene vi har observasjoner fra. Dette
passer også godt med resultatene fra de tidligere omtalte prosjektene som
omhandler det flerkulturelle perspektivet i læremidler, og med de
klasseromsobservasjonene som er referert i kapittel 5 nedenfor. På ett av
spørreskjemaene kommenterer praksislæreren at det er et poeng at elever fra
språklige minoriteter ikke skal skille seg ut med andre læremidler, og det
samme framkommer i samtale med en av de lærerne vi har observert, jf.
kapittel 5. Denne likhetstanken er fra en side sett prisverdig, men vi synes også
det er grunn til å stille spørsmål ved det utbyttet enkelte elevene med dårlige
norskkunnskaper har av å arbeide med de læremidlene som er beregnet på
elever med norsk som morsmål.

Hvor fornøyde er praksislærerne med
læremidlene i de observerte fagene?
Avslutningsvis i denne undersøkelsen ønsket vi å få vite noe om hvordan
praksislærerne vurderte læremidlene i det eller de fagene som det ble arbeidet
med i den observerte timen, og hva slags læremidler de benyttet (se tabell 9): 

Som det framgår av tabellen ovenfor er praksislærerne ganske godt fornøyde
med de læremidlene de benytter i de observerte fagene. 10 av dem svarer at
utsagnet ”Jeg er fornøyd med de forlagsproduserte læremidlene i det
observerte faget” ”stemmer meget godt” og 29 at det ”stemmer godt”, mens
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Tabell 8: Hvordan arbeidet de minoritetsspråklige elevene?

Elevene arbeidet på samme måte som de andre elevene
med læremiddelet
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Elevene arbeidet sammen med andre elever fra språklige
minoriteter
Elevene fikk ekstra hjelp av en lærer eller annen voksen 1
Elevene arbeidet individuelt med læremiddelet
Elevene arbeide med individuelt tilpassede læremidler 1
Elevene arbeidet med et annet fag eller emne enn det
klassen holdt på med
Ikke besvart 1
N 27



19 svarer at det stemmer litt, og bare fem mener at det ikke stemmer.. Så
mange som 36 av 60 lærere sier altså at de er fornøyd med de benyttede
læremidlene, og svært få sier at de ikke er fornøyd. Det framgår av Imsens
undersøkelse som er referert ovenfor, at lærernes vurdering av læremidlene
spriker. Det stemmer for så vidt også for denne undersøkelsen. Men det er
ingen grunn til å hevde at disse lærerne er misfornøyde med de læremidlene
som finnes, snarere tvert imot. Vi skal også ta med at vårt utvalg er
praksislærere, dvs. de er lærere med mye erfaring, og de ligger trolig over
gjennomsnittet når det gjelder å være pedagogisk og faglig oppdatert.

Som vi ser sier mange av lærerne også at de til en viss grad produserer egne
læremidler, og at de benytter spesielt tilrettelagte læremidler i arbeidet med
elever fra språklige minoriteter. Det siste utsagnet stemmer ikke helt med de
observasjonene som er gjort i klassene, og denne diskrepansen kan være et
utslag av det som Imsen ovenfor omtaler som avstanden mellom hva lærerne
sier de gjør og hva de faktisk gjør (jf. side 10). Men det kan også skyldes
uklarheter ved skjemaet eller ved observasjonene.

Oppsummering av studentobservasjonene
De resultatene vi refererer her, bygger på observasjoner gjort av studenter i
praksis. Fagene som er observert er tilfeldig valgt. Selv om materialet er lite
og neppe representativt, og selv om det hefter noe usikkerhet knyttet til
studentenes utfylling av observasjonsskjemaene, vil vi antyde noen svar på
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Tabell 9: Praksislærernes syn på læremidler

Stemmer meget
godt

Stemmer godt Stemmer litt Stemmer
ikke

Ikke
svart

Jeg er fornøyd med de
forlagsproduserte
læremidlene i det
observerte faget

10 29 19 5 1

Jeg lager mine læremidler
selv

4 18 35 5 2

Jeg benytter først og
fremst læremidler til
elevenes hjemmearbeid

7 22 14 |9 12

Jeg benytter vanligvis
spesielt tilrettelagte
læremidler til elever fra
språklige minoriteter

6 11 15 7 25



dette prosjektets problemstillinger med utgangspunkt i observasjonene. For
det første ser det ut til at praksisen med en lærebok i hvert fag står sterkt, men
den kombineres gjerne med læremidler som lærerne lager selv, først og fremst
kopier hentet fra andre lærebøker enn dem elevene benytter. Vi må videre
kunne si at læreboka spiller en dominerende rolle i det læringsarbeidet som
utføres i de forskjellige klasserom. Arbeidet er aktivitetsorientert, dvs. at mye
tid brukes til å løse oppgaver, i de fleste tilfellene individuelt. I likhet med
resultater fra andre undersøkelser framkommer det også her at IKT i liten grad
dominerer det som skjer i klassene. Nå er vårt utvalg ikke spesielt stort, så
noen allmenne konklusjoner når det gjelder bruk av IKT, er det ikke mulig å
trekke, men vi minner samtidig om at dette er observasjoner foretatt i
praksisskoler, og vi skulle kanskje vente at de lå langt framme når det gjelder
å ta i bruk IKT?

Det er videre en klar tendens at elevene med minoritetsspråklig bakgrunn
arbeider med de samme læremidlene og på samme måte som sine
majoritetsspråklige medelever i de observerte timene. Dette er kanskje litt
overraskende etter som denne gruppa er svært heterogen, enkelte elever har
vært i Norge i mange år, mens andre har vært her i relativt kort tid. Her skulle
en med andre ord tro at det var behov for mer differensiering enn det disse
studentobservasjonene tyder på.

Kapittel 5: Klasseromsobservasjoner

Denne delen av studien baserer seg på observasjoner av skoleklasser på tre
ulike klassertrinn. Vi har observert undervisning, læremiddelbruk og
interaksjonsformer i en åttendeklasse, en sjetteklasse og en tredjeklasse.
Elevene går på tre forskjellige skoler, men vi har observert undervisning i de
samme fagene på de tre skolene. Observasjonene dekker til sammen ni timer
i hver klasse fordelt likt på fagene matematikk, norsk og naturfag.
Klasserommene er beskrevet gjennom både kvantitative og kvalitative
observasjonsnedtegninger. De kvantitative observasjonene ble registrert som
observasjoner etter forhåndsspesifiserte kategorier. Fortløpende feltnotater var
utgangspunkt for de kvalitative observasjonene. Vi har også foretatt
strukturerte samtaler med klassestyrerne for hver klasse. Materialet er ikke så
stort at vi kan generalisere ut fra det; ingen har for eksempel registrert
prosjektarbeid i den tida vi har vært inni klassene, men det betyr selvsagt ikke
at elevene aldri arbeider på en slik måte. Observasjonene i åttende klasse viser
heller ikke registreringer av tverrfaglig arbeid eller temaarbeid, men det
behøver ikke bety at klassen aldri arbeider tverrfaglig eller temabasert. Det er
likevel mulig å se noen tendenser i hver klasse basert på observasjoner i et
svært kort tidsrom. Hver klasse har sin egenart, samtidig som observasjonene
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samlet gir et bilde av hvordan det arbeides med læremidler og
interaksjonsformer i en gitt periode våren 2004.

Åttende klasse

Generell beskrivelse av klasse og klasserom
Ungdomsskolen i studien ligger i ei jordbruksbygd utenfor en middels stor by.
Skolen er bygget i 70-tallsarkitektur i tre og mur, brun og hvit. Den ligger fritt
plassert på et jorde litt tilbaketrukket fra et kjøpesenter. Store vide jorder er
synlig rundt skolen og et nytt boligfelt er lett å se fra skolegården. Bygda har
opplevd sterk vekst og økt tilflytting de siste åra. Lærerne ved skolen forklarer
at dette har skapt turbulens som de kaller det, i ungdomsmiljøet. Flere lærere
understreker at innflyttingen til stedet, og nye boformer i bygda har økt graden
av utprøving og festing blant elevene i ungdomsskolen. Det som skal prøves
ut, er både alkohol, seksualitet og grenser i sin alminnelighet. Det fortelles om
elevene at det er dette som har fokus for tida. Elevene er ikke så opptatt av fag
og læring og det som skjer i klasserommet; de er opptatt av det som skjer på
fritida. Slik er det for de fleste 8. klassinger, men det interessante her er at
lærere på skolen ganske raskt presenterer elevene sine og skolen på denne
måten overfor oss som observatører. Det er tydelig at det ikke bare er elevene
som er opptatt av ungdomstematikk, men lærerne opplever at de har fått
vesentlige utfordringer i arbeidet sitt. Mange av elevene i 8. klasse har kontakt
med barnevernet, og lærerne gir klart uttrykk for at det er og har vært
vanskelige tider for alle som er knyttet til skolen. Lærerne understreker
generelt sett behovet for struktur, fasthet og forutsigbarhet i undervisningen og
samhandlingen med elevene. 

Klasserommet til 8A er ca 55 m2. Rommet og inventaret virker slitt og
gammeldags, pultene står to og to i rekker. De er fulle av skriblerier, hakk og
sår. Gardinene som henger foran den store vindusrekken mot vest, har falt ned
fra opphenget flere steder, noe som gir rommet et slitent preg. Under vinduene
er det plassert radiatorer av eldre årgang. Surkling og sipling fra radiatorene er
konstant og virker særlig forstyrrende for elevene på vindusrekka. Klassen
består av 30 14-åringer, 16 gutter og 14 jenter, som alle sammen bor i bygda.
En av jentene er ny i klassen og kom til skolen like etter vinterferien. Hun har
kommet fra Øst-Europa og har kun vært i klassen få uker. Hun har ingen tolk
eller morsmålslærer. Hun vil klare seg selv og gjøre det samme som de andre
elevene i klassen. Hun liker ikke å få spesiell oppmerksomhet, og hennes
prosjekt ser ut til å være å gli umerkelig inn i mengden.

Elevene sitter to og to på pulter som er plassert i rekker i klasserommet, noe
som betyr at de for det meste sitter og ser inn i ryggen på elevene foran. Elevene
får av og til lov til å prate sammen, men skal like ofte gjøre individuelle opp-
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gaver og arbeide stille for seg selv. Det er ikke gruppearbeid i den tida vi
observerer klassen. Arbeidsmåten veksler mellom tavleundervisning eller ren
formidling fra lærerens side og individuelle oppgaver.

Generell beskrivelse av lærer og arbeidsmåter
Marit7 er lærer for klassen, hun underviser i alle tre fagene, matte, norsk og
naturfag. 
Hun er utdannet lærer med treårig lærerskole, i tillegg har hun årsenheter i
norsk og matte. Hun har arbeidet ved skolen i 24 år og har lang erfaring. Hun
utstråler trygghet og ro. Undervisningsformen er liketil og effektiv, samtidig
er dette en lærer med glimt i øyet og smilet er aldri langt unna.

En presentasjon av en matematikktime i klassen beskriver ganske godt
hvordan denne læreren arbeider. Selv om det faglige innholdet selvsagt
varierer fra fag til fag, underviser denne læreren mye på samme måte i de
timene observasjonene varer. Denne dagen starter hun med å vise
regnestykker med praktisk matematikk. Temaet er hentet fra læreboka i
matematikk og kalles ”Vi regner med klokka”. Læreren tar utgangspunkt i
busstider og lager noen regnestykker på tavla. Elevene skriver regnestykkene
opp i ei arbeidsbok og det diskuteres utregningsmåter i plenum. Læreren
arbeider med elevenes førforståelse før de skal i gang med regnestykker på
egenhånd. Elevene sitter to og to, de kan snakke sammen, men må svare
individuelt på lærerens spørsmål ved å rekke handa i været. Undervisningen
foregår altså i en dialog med klassen. Dette fungerer som forarbeid til
oppgaver og lekser på matteplanen for klassen.

Elevene bruker arbeidsbok og lærebok, og de regner oppgaver fra læreboka.
Læreren sitter i klasserommet. Hun kaller elever fram til seg for å hjelpe til
med spørsmål som elevene har, eller for å sjekke arbeidet som er gjort i timen.
Læreren bestemmer hvilke oppgaver som skal løses og skriver opp
oppgavenummere fra matteboka på tavla. På matteplanen har læreren notert
hvor elevene kan finne lærestoffet for dagen, og de oppgavene læreren vil
elevene skal regne som lekse. Matteplanen er altså ment som en hjelp til
elevene, den strukturerer og fordeler oppgaver og lærestoff på ukedagene. 

I løpet av de 45 minuttene matematikktimen varer, demonstrerer læreren et
sett av arbeids- og interaksjonsformer som gjentas mye i de andre timene også.
Læreren starter timene med instruksjon og spørsmål til klassen. Deretter
jobber eleven individuelt eller to og to sammen om oppgaver. Slike
arbeidsøkter varer gjerne ikke lenger enn ti minutter før læreren bryter inn
med spørsmål og ny instruksjon og påfølgende arbeidsøkt hvor læreren gir
individuell hjelp. En økt på 45 minutter brytes ofte opp av disse tre typene
aktiviteter, slik at læreren har ganske streng regi på arbeidet i klassen. Elevene
velger i liten grad hva de skal gjøre; de følger lærerens instruksjon og
progresjonsgrad.
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Hvilke læremidler ble brukt i 8.klasse?
Læreren og elevene i 8. klasse bruker kjente læreverk i norsk, matematikk og
naturfag. I norsk brukes Fra saga til cd, A- og B- boka skrevet av Per Lien og
Marit Jensen. I matematikk bruker klassen Jan Erik Gulbrandsen og Arve
Melhus’ bok, Mega 8B Matematikk for ungdomstrinnet, mens naturfagboka
heter Tellus 8 Natur- og miljøfag for ungdomstrinnet. I matematikk ble
læreboka brukt i samtlige observerte undervisningstimer. Dessuten delte
læreren ut fotokopier med ekstra matematikkstykker og andre eksempler enn
i matematikkboka hver time. Det gikk ikke alltid fram av kopiene hvor teksten
var hentet fra, men læreren forklarte at hun hentet stoff fra andre
matematikkbøker og satte sammen kopiene fra ulike kilder. Elevene brukte
kun mattebok og fotokopier fra læreren. Det ble ikke brukt annet
undervisningsmateriell i de observerte timene som for eksempel Internett,
nettsteder, spill eller cd-rom. En av matematikktimene brukte elevene pc og
regnet budsjett på regneark.

Læreren brukte samme strategi i norskfaget. Hver time delte hun ut fotokopier
som elevene brukte sammen med læreboka. I norsk besto kopiene av ulike
sjangere som avisartikler, novelle samt oppgaver som eleven skulle fylle ut.
IKT var ikke i bruk i de observerte norsktimene. I naturfagsøktene ble kun
læreboka benyttet, og læreren underviste i det stoffet som ble beskrevet i boka. 

Forarbeid og bruk av tekster
Læreren brukte alltid i alle fag tid på å forklare ord og begreper knyttet til de
temaene som ble behandlet i lærebøkene. Elevene kunne lese om
undervisningsstoffet i læreboka, og de ble ofte oppfordret til å lese individuelt
etter at læreren hadde introdusert et emne. Læreren arbeidet alltid med
elevenes førforståelse før elevene fikk oppgaver å løse i faget.
Det ble alltid arbeidet med oppgaver knyttet til lærebøkene, og læreren stilte
ofte kontrollspørsmål til elevene om innholdet i lærebokteksten. Elever og
lærer snakket sammen om tekstenes innhold og læreren forklarte ord og
begreper som elevene ikke forsto. Læreren leste ved en anledning en novelle
av Ragnar Hovland høyt for klassen, men de ble som oftest oppfordret til å
lese for seg selv. Læreboka og de utdelte kopiene var det som det ble brukt
mest tid på i 8. klasse.

Differensiering
Klassen hadde kun en minoritetselev som kom et østeuropeisk land. Denne
eleven hadde bare rukket å tilbringe noen uker i klassen, men brukte likevel de
samme læremidlene som de andre elevene. Hun fikk av og til individuell hjelp,
men hadde ikke spesialtilpassede læremidler av noe slag i den tida
observasjonene varte. Eleven hadde selv uttrykkelig ønsket å bli behandlet på
samme måte som de andre elevene. Læreren mente jenta klarte seg meget godt
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i matematikk fordi stoffet var kjent for henne fra før. Hva slags strategi læreren
ville bruke for å trene jentas norskspråklige kompetanse, ble ikke klart i
observasjonsperioden. 

For å oppsummere kan vi si at læreren i 8. klasse underviste etter tradisjonelt
mønster. Hun arbeidet systematisk med temaene i læreboka, og læreboka ga
rammer og retning på innholdet i timene. Elevene arbeidet i relativt korte
sekvenser og undervisningstimene på 45 min ble ofte delt opp i sekvenser med
ulikt innhold og ulik aktivitetsgrad for elevene. I observasjonstida så det ut
som elevene i liten grad kunne bestemme over arbeidsmåter, tematikk og
interaksjonsformer i klasserommet. Undervisningen ble forutsigbar og preget
av faste rutiner, noe lærerne på skolen mente var bra for disse elevene. Selv
om timene var rutinepreget og hadde få overraskelsesmomenter, klarte læreren
å vise ro, trygghet, varme og ikke minst humor i hverdagen, noe elevene satte
pris på. Elevene ga uttrykk for at de likte og respekterte læreren sin, selv om
de ikke uttrykte sterk interesse for det som foregikk i timene.

Sjette klasse 

Generell beskrivelse av klasse og klasserom

Skolen ligger sentrumsnært og i et attraktivt boligområde i en middels stor by.
Skolen er gammel, men relativt nyoppusset. Klassen er en sjette klasse med 17
elever, av disse er tre jenter fra Somalia. Klasserommet er tradisjonelt
innredet, med kateter og tavle og elevene sittende to og to i rekker. Bakerst i
klasserommet er det et lite klassebibliotek med en del oppslagsverk. I
tilknytning til klasserommet er det grupperom, og veien til et datarom som
klassen deler med flere andre klasser, er kort. I tillegg kan elevene benytte
skolens bibliotek. 

Klassens lærer er relativt ung, hun har lærerutdanning og er adjunkt med
opprykk, med videreutdanning i drama og musikk. Hun har vært ved skolen
siden 1998, og har hatt denne klassen siden de gikk i 5. Hun underviser i
norsk, matematikk, musikk, heimkunnskap, kunst og håndverk, og noe KRL.
I tillegg samarbeider hun tett med læreren i den andre sjetteklassen. Han er
ganske mye eldre og har lang erfaring som lærer. Han har klassen i
samfunnsfag. I noen av timene har hun med seg en assistent, og i enkelte timer
blir elever hentet for individuell undervisning. De tre minoritetselevene har
norsk 2 undervisning med egen lærer 4 timer pr. uke.
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Generell beskrivelse av arbeidsmåter
Klassen har nylig gått over fra timeplan og fagdelt undervisning til
arbeidsuker styrt av en arbeidsplan. Denne introduseres mandag den første
dagen i observasjonsuka. Dagen starter med en felles økt styrt av læreren som
spør en og en elev hva de har gjort i helga, og elevene svarer greit på det og
lytter til hverandre. Også de somaliske elevene deltar.

Når dette er ferdig, går læreren gjennom ukas arbeidsprogram og kommentere
spesielt et hefte med kopier i matematikk som skal gjøres. Noen av oppgavene
skal føres inn i en innføringsbok. Læreren kommenterer også at elevene skal
skrive en historie til en intern konkurranse med utgangspunkt i et besøk av en
politimann som har snakket om situasjoner der ungdom kan komme på kant
med loven. Denne oppgaven skal også føres inn ”slik at den blir lett for
komiteen som skal vurdere oppgaven å lese”. Det benyttes ingen igangsettere
for å få til skriving. På denne måten introduseres ukas arbeidsplan, oppgaver
forklares og gjennomgås, slik at elevene selv skal kunne styre eget arbeid og
velge aktiviteter fritt innenfor arbeidsplanen.

Deretter deles programmet og matematikkoppgavene + et ark med
arbeidsoppgaver i norsk ut av tre ordenselever, og elevene starter å arbeide. De
har arbeidet på denne måten bare i tre uker, men det virker som de er godt
motivert for å styre så mye av arbeidet selv. Noen elever spør om de kan få gå
på datarommet. Læreren sier at de må arbeide i klassen først.
Elevene arbeider med litt forskjellige oppgaver, og læreren og en assistent går
rundt og hjelper. De fleste begynner med en tegnsettings- og rettskrivingsopp-
gave (stor bokstav, og/å) som er delt ut på et tilleggsark til arbeidsplanen, noen
få begynner med å skrive fortelling og noen tar oppgavene i samfunnsfagboka,
Midgard. En elev sier at hun begynner på matematikkoppgaven, ”for jeg liker
ikke det”. Læreren snakker med noen elever og prøver å gi innspill til fortellin-
gen, som skal kladdes først og så føres inn. Elevene får også beskjed om at
rettskrivingsoppgaven skal skrives av i kladdeboka, selv om den utdelte tek-
sten er en engangstekst som har avsatt plass for innfyllinger. 

Det gis lite felles undervisning i denne klassen i den perioden vi observerte,
noe som selvsagt skyldes at elevene arbeider med vidt forskjellige oppgaver.
Men i matematikk arbeider klassen for tiden med statistikk. Dette er et emne
som læreren oppfatter som så pass vanskelig, at hun velger å gjennomgå stoffet
i samlet klasse. Hun mener også at læreboka har for lite forklaring, eksempler
og oppgaver. Hun leser en del av teksten høyt, lager et stolpediagram på tavla
og tegner diagram over elevenes skonummer, fritidsaktiviteter, hvor mange
bøker, og instrumenter de enkelte har, hvor lang vei den enkelte elev har til
skolen8 etter mønster fra den fiktive klassen som er beskrevet i læreboka Tusen
millioner. Enkelte elever leser høyt avsnitt i boka, og disse blir så gjenstand for
nye oppgaver og felles samtale. Begrepene ”typetall” og ”median” intro-
duseres på bakgrunn av det gjennomgåtte. Undervisningsformen er her tradis-
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jonell tavleundervisning i samlet klasse med utgangspunkt i læreboka. I en
annen av timene har elevene en felles diktat, før de går over til å arbeide med
arbeidsprogrammet. Vi observerte imidlertid svært lite av tradisjonell fellesun-
dervisning i de timene vi var i klassen. 

Hovedarbeidsmåten tok utgangspunkt i de utdelte arbeidsplanene. Elevene
arbeidet dels individuelt og dels sammen om oppgavene. Fortellingen kunne
de for eksempel skrive sammen, og noen benyttet datamaskinen på
grupperommet og skrev en felles fortelling. På vårt spørsmål om hvordan de
har arbeidet, svarer to gutter at de først kladdet fortellingen for hånd, så førte
de inn, men mistet teksten, så nå skriver de den inn igjen for andre gang. De
byttes om å skrive fire linjer hver. Det er tydelig at den ene eleven veileder den
andre både når det gjelder databruk og rettskriving.

Elevene arbeider altså med forskjellige fag i de oppsatte øktene, og læreren går
rundt og hjelper til. I noen få tilfeller samler hun en liten gruppe elever og
gjennomgår noe som flere ser ut til å streve med på tavla. Det gjelder først og
fremst matematikkoppgavene. 

Elevene er begeistret for denne arbeidsmåten, som de foreløpig ikke har så
veldig mye erfaring med. Deres hovedbegrunnelse er at de da kan gjøre mest
mulig av leksene på skolen, slik at de slipper hjemmelekse, eller de kan
arbeide mye en dag hjemme og så lite en annen dag om de skal for eksempel
på håndballtrening eller i fødselsdagsselskap. Det virker som arbeidsmengden
er rimelig for gjennomsnittselevene, men en del av de flinkeste elevene gjør
seg ferdig med programmet relativt tidlig og kunne med fordel hatt
ekstraoppgaver. Det ser det ikke ut til at programmet legger opp til. 

Læremidler benyttet i klassen
Alle oppgavene eleven får er relatert til læreboka eller til utdelte kopier,
unntatt én oppgave i norsk der elevene skal skrive en fortelling med
utgangspunkt i et besøk av en politimann som har snakket om narkotika. Disse
fortellingene skal samles inn fra flere klasser og premieres. I norsk benytter
klassen Beck m.fl. Språket ditt. Her skal elevene lese og gjøre to sider i boka
i tillegg til en side i øveboka. Stoffet ble ikke gjennomgått eller kommentert i
samlet klasse den tiden vi observerte. 

I matematikk benyttes Rasch Halvorsen m.fl.: Tusen millioner. Her skal
elevene arbeide med et kapittel om statistikk. I tillegg skal de regne oppgaver
i et seks siders regnehefte, kopiert fra en eldre matematikkbok. Dette er
øveoppgaver som omhandler divisjon, oppgaver som trener enheter som
masse, lengde og tid, i tillegg til geometri. Noen av oppgavene skal føres inn.
Lærebok i natur- og miljøfag er Aakre m.fl.: Midgard. Her skal elevene lese et
kapittel som handler om forurensning, De skal gjøre et utvalg av oppgavene
til kapittelet i tillegg til alle huskeoppgavene. Hvilke oppgaver som skal gjøres
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er bestemt av læreren på arbeidsplanen. Vi observerte ikke at noe av stoffet ble
gjennomgått eller forklart av lærerne ut over i de tilfellene der elever stilte
konkrete spørsmål. I tillegg skal elevene skrive av sammendraget som er på en
ganske tettskrevet side. Den siste oppgaven protesterte elevene på, men fikk
beskjed om at den skulle gjøres. En del elever valgte minste motstands vei og
skrev av sammendraget uten å ha lest teksten på forhånd, men de fleste vi
spurte sa at de hadde lest teksten først. Trolig har de fleste i så fall lest den
hjemme, for vi gjorde ingen observasjoner av at teksten ble lest på skolen, men
her kan vi selvsagt ha oversett noe. Flere elever skrev sammendraget av på
maskin enten hjemme eller på skolen, og to elever som samarbeidet skjønte
selvsagt at de kunne skrive ett sammendrag og ta to kopier. Som det
framkommer andre steder i rapporten, er dette sammendraget så pass kompakt
at vi synes det er grunn til å stille spørsmål ved hva elevene lærte av denne
oppgaven, særlig fordi vi ikke er trygge på at de alle faktisk hadde lest den
forutgående teksten.

Sammenfattende kan vi si at i dette klasserommet får elevene utdelt rammer
og verktøy og de må altså selv strukturere arbeidsdagen sin, passe på å få gjort
alle oppgaver, men også selv søke hjelp og veiledning når det trengs.
Arbeidsøktene brytes opp av at læreren og assistentene går rundt og sjekker
elevenes arbeid og hjelper til når elevene har spørsmål. Vi synes imidlertid det
er grunn til å trekke fram to poeng som kan være interessante i vår
sammenheng. Denne arbeidsformen så ut til å virke motiverende på elevene i
den forstand at de fikk avgrensede oppgaver og selv kunne styre når de ville
arbeide med oppgavene og hvilke oppgaver de ville arbeide med. Men det var
nok vårt inntrykk at motivasjonen først og fremst lå i styringen de hadde over
egen tidsbruk, og ikke så mye i selve fagstoffet. 

Et annet og kanskje vel så viktig poeng er at det ble det svært tydelig at
læreboka blir uhyre viktig når elevene overlates så mye til eget arbeid, og
lærerne i så liten grad framstår som fagformidlere. Arbeidsformen vi har
beskrevet ovenfor, oppfattes av mange som ”progressiv” og elevvennlig, og
springer ut av slagord som ”ansvar for egen læring”. Vi stiller oss noe
undrende til det. Elevstyringen ligger verken i hva det skal arbeides med eller
hvordan det skal arbeides, det er utelukkende tidspunktet for når oppgavene
skal løses elevene kan bestemme. Vi mener også at denne arbeidsformen
krever andre lærebøker og læringsressurser enn dem vi har sett brukt i dagens
skole. Disse er tross alt utviklet ut fra en forutsetning om at det finnes en lærer
i klasserommet. De utfordringene som denne arbeidsformen stiller
læremiddelprodusentene overfor, vil vi komme tilbake til i del III.

Differensiering
I alle de observerte timene benyttet elevene de samme læremidlene, også de
tre jentene fra Somalia. Men disse hadde i tillegg norsk-2-timer utenfor
klassen der de arbeidet med spesielt tilrettelagte læremidler og dessuten fikk
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hjelp med leksene. I de timene de var i klassen, benyttet de imidlertid de
samme læremidlene som majoritetselevene, og de arbeidet med de samme
oppgavene og på samme måte. Dette stemmer godt med de observasjonene
som studentene gjorde i den refererte undersøkelsen ovenfor. Lærerne holdt
nok et ekstra øye med dem, og hjalp dem når de gikk rundt og veiledet, men
siden denne arbeidsformen i så stor grad var avhengig av at elevene selv søkte
hjelp og veiledning, ble nok utbyttet av en del timer heller lite for denne
elevgruppa.

Tredje klasse

Presentasjon av skole, klasserom og lærer
Denne skolen ligger langs en innfartsvei som strekker seg gjennom et tettsted
nær en større by. I gangavstand fra skolen ligger et kjøpesenter, bank,
bensinstasjon og restauranter. Skolen er bygget i tre og mur, rød og hvit, og
den har nytt tilbygg som huser småskoletrinnet. 3. klasse har et nytt klasserom
ca 60 m2 stort. Vinduene på den ene veggen går fra gulv til tak, noe som gjør
rommet lyst og trivelig. Sentralt i rommet er det plassert en sirkel med
sitteplasser til alle elevene. Utenfor denne sirkelen er pultene organisert i
grupper på fire. Elevene kan pendle fra en lytte- og samtalesone til en
arbeidssone. Organiseringen av samtalesonen og arbeidssonen gjør at elevene
hele tiden må forholde seg til medelevene sine, de ser hverandres ansikter og
blir hele tiden oppfordret til å lytte til hverandre og gi hverandre respons, eller
gjøre arbeidsoppgaver sammen. 

Klasserommet har en rekke lærerproduserte læremidler. En modell viser
hvilke elever som har arbeidsoppgaver i klassen i løpet av uka, og her finnes
grafiske framstillinger av elevenes høyde. Det er utstillinger med veggavis om
månedens maler som er Nicolai Astrup, og månedens forfatter som er Gro
Dahle. En del læremidler er utstilt i klasserommet lett tilgjengelig for elevene.
Det er bøker som for eksempel tar opp temaer som vann, regnbuen og vannets
kretsløp. Både faktabøker og skjønnlitteratur er representert. Det kurdiske og
det norske alfabetet er hengt opp i klasserommet sammen med fem ulike flagg
som representerer elevenes nasjonaliteter. Det er flagg fra Irak, Libanon,
Vietnam, Bosnia og Herzegovina og Norge.

Tredje klasse består av 28 elever fra fem forskjellige land. I observasjons-
perioden har skoletiden mye vært strukturert på lik måte i de observerte
timene. Elevene i tredje klasse har ikke 45 minutters økter med enkeltfag.
Undervisningen er mer temaorganisert, og elevene kan i noen grad velge
arbeidsoppgaver fra et arbeidsprogram som læreren har laget. Dagen starter
gjerne med at elevene samler seg i samtalesonen. Her foregår diverse aktivi-
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teter som sang, opprop, fortellinger fra fritida til elevene og formidling av
faglige temaer fra lærerens side. Etter en slik innledningsøkt som kan være ca
30 minutter, går elevene til arbeidspultene sine. Elevene kan i neste arbeidsøkt
velge mellom så ulike aktiviteter som å arbeide med ukas ord, dramatisere
lesestykke fra leseboka, øve på løkkeskrift, gå på datakurs, spille spill eller
lese bok. Elevene velger aktiviteter ut fra en arbeidsplan som også kalles
blomst. Denne arbeidsplanen fungerer følgelig som et læremiddel i
klasserommet. Arbeidsøkta varer ca halvannen time før klassen tar en liten
pause. Da serveres det frukt i samtalesonen. Deretter vender elevene tilbake til
arbeidsplassene sine til en times arbeidsøkt med nye selvvalgte oppgaver. 

Heidi er klassens lærer. Hun er utdannet førskolelærer og har jobbet i 10 år
som det. Seinere har hun vært styrer i to barnehager i til sammen 5 år før hun
begynte som lærer på skolen for tre år siden. Hun har videreutdanning i
Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Hun underviser i alle fag i klassen,
unntatt KRL og musikk. Klassen har to pedagoger og en assistent, i tillegg til
en morsmålslærer i kosovoalbansk. 

En presentasjon av ei arbeidsøkt i klassen beskriver hvordan denne læreren
arbeider med temaet våren. Dagen starter 08.30 med samlingsstund i
samtalesonen. Læreren ber elevene lukke øynene og lytte til musikk. Hun spør
hva musikken minner dem om. De får høre en sats fra Vivaldis Fire årstider.
Læreren og elevene sitter stille på stolene og lytter konsentrert til musikken.
Elevene diskuterer seg imellom og kommer fram til at musikken minner om
vår.

Mens klassen lytter og diskuterer, registrerer vi at læreren har satt to små vaser
med krokus og hestehov lett synlig for elevene. Bokutvalget som er
tilgjengelig for elevene, er skiftet ut siden sist vi var i klassen. Nye bøker om
natur, blomster og fugler er lagt frem.

Ved oppropet denne dagen skal elevene svare med den årstiden de er født. Det
er ikke så enkelt for minoritetselevene som har et overflatisk forhold til norske
årstider. Men alle barna er like spente på når det blir deres tur til å fortelle når
de er født. Elevene ser ut til å være stolte av akkurat dette. De som har
problemer, får hjelp, hele klassen bidrar til å finne ut hva slags årstid vi har når
det for eksempel er 3. oktober.

Alle elevene skulle ha med blomsterpotter denne dagen. Noen har ikke med
seg potter, andre har tatt med mange. I dag skal elevene så sine egne
sommerblomster. Det er forventningsfull stemning i klasserommet. Læreren
spør om elevene har sett noen vårtegn. Her er et utvalg vårtegn elevene har
opplevd 14. april 2004: blomster, myggestikk, hvite krokus, humlene har
kommet, fuglene har kommet tilbake, noen har sett en sommerfugl, en har sett
to bier og to humler, linerla har kommet. 
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Læreren undrer seg over hva fuglene gjør når det er vår. En av elevene forteller
om hønene hjemme som har fått besøk av reven, men at Fridtjof-hane har
kjempet for å beskytte hønene sine. Andre elever lytter med åpen munn. Noen
forklarer at de har sådd grønnsaker hjemme. Trampolina har kommet fram,
gresset har blitt grønt, snøen har forsvunnet, bjørka har begynt å bli grønn og
gåsungene har kommet. Spørsmålet om hva fuglene gjør, er glemt.

Alle pottene blir plassert i midten av samtalesonen og fordelt mellom elevene.
Alle skal dekorere pottene sine før de sår. Dette arbeidet foregår i grupper i
arbeidssonen. Elevene går i gang med iver og glød. Noen forteller oss at det er
så moro å jobbe med tema så man slipper å jobbe med bøker. Alle elevene sår
sommerblomster i pottene sine, navngir pottene og setter dem i den lange
vindusrekka mot syd. Elevene er synlig stolte.

Etter dette er det fruktpause. Elevene kommer tilbake til samtalesonen. De
spiser frukt, mens læreren leser opp vitser og gåter fra ei bok. Eleven ler og
har det artig.

For å oppsummere kan vi si at i observasjonsperioden brukte denne læreren
arbeids- og interaksjonsmetoder som er i tråd med et konstruktivistisk og
sosiokulturelt læringssyn der læringskonteksten blir sentral slik vi skriver
innledningsvis (jf. side 6). Undervisningen tok utgangspunkt i tema og
prosjektarbeid og læreboka styrte ikke undervisningen. Innledningsvis
skriver vi også at læreboka innenfor et slikt paradigme kan oppfattes som
en motstander og ikke medspiller i læringsarbeidet. Denne læreren bruker
kun lærebøker i norsk og matematikk, og elevene brukte disse lærebøkene
først og fremst til å gjøre lekser i. I matematikk og naturfag produserte
læreren læremidlene selv. Bruken av lærebøker i klasserommet var derfor
lite framtredende. Når elevene arbeidet med arbeidsplanen sin, så de ut til
å velge andre typer aktiviteter enn dem som innbefattet lærebok og
oppgaver. De så ut til å foretrekke for eksempel spill eller lekpregede
aktiviteter. 

Læreren forsøkte i de formidlingspregede delene av undervisningen å gi barna
assosiasjoner og bygge på barnas opplevelser og erfaringer framfor teksten i ei
lærebok. Videre foretrakk læreren å så blomsterfrø med elevene framfor å lese
om hvordan man gjør det i en bok. Samtale og erfaringsutveksling med elevene
som i eksempelet over, var et vesentlig trekk ved undervisningsformen.

Det er imidlertid ingen tvil om hvem som hadde regien på undervisningen og
progresjonen i fagstoffet. Læreren bestemte temaene og laget arbeidsplanene
samt fordelte oppgavene og fagstoffet utover i uka. Læreren valgte lærebøker
og produserte egne læremidler. Lærerens regi ga rom for en strukturert og
ledig arbeids- og samværsform som både lærerne og elevene så ut til å være
tilfreds med. Dessuten åpnet denne læreren for å bruke klasserommet og
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skolegården mer som læremiddel, noe vi skal se nærmere på i presentasjonen
av hvilke læremidler som ble brukt i klassen.

Hvilke læremidler ble brukt i 3. klasse?
I naturfag hadde ikke elevene i 3. klasse egne lærebøker, men læreren brukte
Regnbuen. Dette er en samling metodiske og didaktiske ideer til
undervisningsforløp i naturfag skrevet av Liv-Astrid Eggen, Tove Larsen og
Kristin Eli Strømmen. I matematikk laget læreren det meste av
oppgavematerialet selv, men elevene brukte boka Mattestigen, av Hanne
Solem. I norsk hadde elevene fire lærebøker i faget. Disse var: Inger T. Tømte:
Jeg lærer løkkeskrift, Kåre Kverndokken: Leseboka for grunnskolen bind 3 og
4., Kåre Kverndokken: Lesehefte til Leseboka for grunnskolen bind 3 og 4. og
Hanne Solem og Unni Elisabeth Rindal: Ukas ord. Rettskriving for 3. klasse.
I matematikk og norsk ble det i tillegg til lærebøkene brukt fotokopier som
læreren selv hadde laget. Eleven brukte pc-spill, og det ble benyttet brettspill
med matematikktemaer, domino og terningspill. Klasserommet hadde et eget
skap med konkretiseringsmateriell for matematikk.

Læreren hadde laget en egen dvd om mattemetoder som har vært i brukt i
klassen. Her kan vi se at skolegården blir et læremiddel en dag hele
skolegården er full av vann etter en intens regnværsperiode. Da starter klassen
med temaet volum og mål. Elevene øser opp vann fra skolegården i ulike typer
beholdere. De måler opp og regner ut hvor mye vann de har fjernet fra
skolegården, og de finner ut at vekten av vannet de har fjernet, er like mye som
vekten av en Mercedes personbil. På denne måten blir skolegården et
læremiddel i seg selv. 

Elevaktivitet spiller også en rolle i klassen, og kan kanskje sies å være et
læremiddel. Når elevene øver på gangetabellen, gjøres det to og to elever
imellom i form av en klappelek. En annen variant foregår ved at alle elevene
står på stolene i samtalesonen. De får presentert mattestykker og må svare
riktig for å få sette seg. Isteden for lærebøker og skriftlige mattestykker, øver
elevene inn ferdigheter gjennom lekpregede aktiviteter.

Dersom det ble brukt tekster i klasserommet, forklarte læreren ord og
begreper, og læreren leste høyt sammen med elevene. Elevene arbeidet
individuelt med oppgaver de fikk på fotokopier læreren hadde laget, og det var
slike kopier som det ble brukt mest tid på, sammen med de lekpregede
aktivitetene. Lærebøkene ble for det meste benyttet til hjemmearbeid.

Differensiering 
Alle elevene benyttet de samme lærebøkene. De minoritetsspråklige elevene
arbeidet altså med de samme tekstene, men de fikk ofte individuell hjelp av
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den andre pedagogen som hadde dette som sin spesielle oppgave. Med
utgangspunkt i lærebøkene lagde hun undervisningsopplegg for de
minoritetsspråklige elevene. I norsk handlet dette ofte om å arbeide med
elevenes førforståelse og konteksten for lærebokteksten.

Oppsummering fra klasseromsobservasjonene

De observasjonene vi har gjort i de tre klassene utdyper på flere måter
studentobservasjonene. I alle de tre klassene benyttes lærebøker og andre
læremidler, men i større og mindre grad og på ganske forskjellige måter. Ikke
overraskende er det på ungdomstrinnet vi finner den mest tradisjonelle bruken
av lærebok og læremidler. Her benyttes en lærebok for alle elever supplert
med kopier med oppgaver laget av læreren selv, eller hentet fra andre
lærebøker. Elevene arbeider mye individuelt med oppgaver. På
småskoletrinnet finner vi den motsatte bruken. Her benyttes få faste
læremidler, og elevene arbeider mye med konkreter, med læremidler læreren
selv har utviklet og med den virkeligheten de har i og utenfor klasserommet.
På mellomtrinnet eksperimenters det med en alternativ måte å organisere
undervisningen på med arbeidsplaner og et program som elevene
tilsynelatende styrer selv. Lærerne fungerer som veiledere og det gis lite
formell undervisning. Men programmet er nært knyttet til elevenes lærebøker.
Vi så da også at mye av tiden i den observerte uken gikk med til å løse
oppgaver i læreboka. Når elevene overlates så mye til seg selv, blir lærebokas
faglige framstilling og pedagogiske utforming selvsagt viktig. Vi tror det er
grunn til å reise spørsmål ved om dagens lærebøker er utformet for en slik
arbeidsform.
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Kapittel 6: Intervju med lærere

Observasjonene i tre klasserom som er referert i forrige kapittel ble fulgt opp
av intervjuer med de tre lærene som var klassestyrere i klassene. Vi hadde på
forhånd utarbeidet en intervjuguide (vedlegg 3), men la vekt på ikke å styre
samtalen for mye. Vi var i hovedsak ute etter å vite hvilke læremidler som ble
brukt, om lærerne var fornøyde med disse læremidlene, om hva som var sterke
og svake sider ved de læremidlene de brukte, og hva de ville legge vekt på om
de skulle velge nye læremidler. Vi spurte også om de hadde noen konkrete råd
i forhold til utvikling av nye læremidler, og om det var noen komponenter eller
emner de savnet, og som de eventuelt ønsket skulle taes med i nye læremidler. 

Intervjuene ble ikke tatt opp på bånd, men referert fortløpende og skrevet ut
umiddelbart etter at samtalen fant sted. Når det gjelder de mer metodiske
overveielsene i forbindelse med intervjuene, viser vi til kapittel 2.

De tre lærerne kan kanskje sies å representere tre ulike lærertyper, selv om vi
på ingen måte vil trekke noen allmenne konklusjoner av intervjuene. Heidi er
førskolelærer med videreutdanning, og opptatt av lek og alternative
arbeidsformer. Lena er relativt nyutdannet adjunkt med opprykk, og ønsker å
prøve ut nyere arbeidsmåter som bruk av arbeidsplaner. Marit er en lærer med
lang erfaring som legger vekt på struktur og forutsigbarhet. De har alle tre god
disiplin i klassen og trygge relasjoner til sine elever.

Marit, lærer i 8. klasse om lærebøker
Klassen benytter henholdsvis norskverket Fra saga til cd, matematikkverket
Mega og naturfagverket Tellus i de observerte fagene. Norskverket er læreren
fornøyd med. Men hun mener leseboka er svært omfattende, og at lærere som
bruker dette verket, må lære seg å økonomisere med teksten. Når hun skal
velge stoff i leseverket, støtter hun seg til læreplanen L97. Generelt synes hun
at en del tema spesielt hentet fra litteraturhistorien blir gjentatt, og at det blir
for liten tid til fagets formelle sider som språk og tegnsetting. Når det gjelder
framtidige norskverk, ønsker hun seg en tekstsamling med tekster som
virkelig appellerer til ungdom.

Matematikkverket Mega har ikke læreren valgt selv, og det får ikke god
kritikk. Det oppleves som rotete og vanskelig å undervise etter i full klasse.
Dessuten mangler det fasit, noe denne læreren mener en lærebok i matematikk
bør ha. Hun sier hun pleier å kopiere oppgaver til elevene fra andre
matematikkbøker som har flere praktiske oppgaver. Selv om det ikke kom
direkte fram i intervjuet, kan dette utsagnet tolkes slik at hun ønsker seg flere
praktisk oppgaver i et nytt læreverk. Naturfagsboka Tellus derimot er hun
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fornøyd med. Den karakteriseres som brukervennlig for læreren, og den har
gode tydelige overskrifter og fine aktiviteter. 
Når det gjelder læremiddelesituasjonen mer generelt, mener hun at hun alltid
må holde seg orientert, særlig i norsk hvor hun må være oppdatert og finne
aktuelt stoff som elevene kan være opptatt av. 

Lena, lærer i 6. klasse om lærebøker
I den klassen Lena arbeider, benyttes norskverket Språket ditt, matematikk-
verket Tusen millioner og i natur- og miljøfag og samfunnsfag Yggdrasil og
Midgard. Lena er så pass nytilsatt at hun ikke har vært med på å velge
lærebøkene.

Matematikkboka karakteriserer denne læreren som ”ikke god”. Hun begrunner
det med at den har mye tekst og for få oppgaver knyttet til nye emner som
introduseres. Dette gjør at elevene ikke får trening nok til å få lært noe
skikkelig. Spesielt savner hun flere oppgaver i de fire regneartene og i
brøkregning. Hun ser imidlertid dette også i sammenheng med L97 som har
mange emner som det skal arbeides med. Språket i boka karakteriserer hun
som ”voksent”. Videre mener hun det er vanskelig å gi hjemmelekse i boka,
og derfor blir det kopiert mye fra eldre regnehefter. Skolen har prøvd å finne
et nytt verk, men fant ikke noe som var bedre.

Norskbøkene oppfatter denne læreren som ”rotete, litt her og der”. De bærer
preg av at det er mye en skal igjennom, de er tettpakket, og hun synes ikke alle
oppgavene er gode. Hun mener at hun ikke kan følge boka, men må plukke litt
herfra og derfra. På spørsmål om skolen har lærerveiledning til verket, svarer
hun bekreftende. Denne leste hun ved skolestart, men bruker den ikke så mye.
Hun karakteriser lærerveiledningen som ”helt grei”. 

Når det gjelder lærebøkene i natur- og miljøfag, tar hun forbehold for at hun
ikke underviser i dette faget i år, men hadde faget i fjor og uttaler seg på det
grunnlaget. Generelt har denne læreren mange positive kommentarer til natur-
og miljøfagboka, og hun mener at elevene også liker verket. Hun synes boka
er ryddig, den er fint bygd opp med fargevelgere ut fra nivå, Oppgavene er
gode, særlig fordi de kan tilpasses lokale forutsetninger. Bøkene har lange,
store kapittel, noe hun vurderer som positivt. Oppgavene som kommer etter
hvert delkapittel, er varierte. Det er lett å lage undervisningsopplegg med
utgangspunkt i boka. Men hun karakteriserer språket i boka som ”voksent”, og
mener generelt at det språklige nivået i lærebøkene er for vanskelig, særlig for
elever fra språklige minoriteter. 

Lena har også klare råd å komme med når det gjelder framtidige lærebøker,
særlig er hun opptatt av norskverk. Hun ønsker seg for det første
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kapittelinndelte bøker som er oversiktlige, har en klar progresjon og behandler
ett tema samlet. Videre ønsker hun seg konkrete oppgaver. Hun mener det er
for mye av det hun omtaler som ”svevende oppgaver”, og også her nevner hun
spesielt norsk. Her etterlyser hun mer grammatikk, særlig ordklasselære og
øvelsesstoff knyttet til fagets formelle sider. Hun mener det er tungvint med en
egen øvelsesbok, og ville gjerne hatt oppgavene i selve boka. I matematikk
ønsker hun seg flere oppgaver.

På spørsmål sier hun at hun ikke har savnet nettsteder og CD-rom til
læreverkene, men mener at lærerveiledningen bør omtale hva som kan hentes
på nettet. Mattespill er fint, men disse kan bare benyttes av enkeltelever. 

Heidi, lærer i 3. klasse om lærebøker
Denne klassen skiller seg noe ut fra de andre ved at den i liten grad har ett fast
læreverk i de enkelte fagene. I norsk benyttes Leseboka med lesehefter og
læreveiledning samt Ukas ord og Språket ditt. I matematikk bruker Heidi ikke
ett læreverk, men elevene har Mattestigen. I naturfag benytter hun en idéperm
til læreverket Regnbuen. I alle fag lager hun mye av undervisningsmateriellet
selv. 

Heidis vurdering av de læreverkene som benyttes i klassen, er at Leseboka er
litt kjedelig med ”feminine” tekster. Særlig nevner hun omfanget av lyrikk
som hun mener ikke appellerer til guttene i klassen. Hun ønsker seg derfor en
mer spennende lesebok. Språket ditt synes hun er veldig grundig, den gir
mange ideer og rom for samtaler, noe som gir elevene felles referanserammer.
Hun omtaler den som ”et fint supplement”. 

I matematikk bruker denne læreren ikke lærebok i undervisningen. Elevene
har Mattestigen, og klassen har et såkalt matteskap med eget konkreti-
seringsmateriell. Dessuten har læreren laget en egen dvd om mattemetoder
som er brukt i klassen. Her blir for eksempel skolegården et læremiddel en dag
den er full av vann. Temaet volum og mål knyttes til oppmåling av vann fra
skolegården i ulike typer beholdere og utregning av hvor mye vann som er
fjernet og vekten av dette vannet.

Generelt synes hun elevene lærer for få strategier i matematikk. Hun mener at
samtale om matematikk er viktig, og at elevene må skrive og samtale mye for
å få felles referanserammer, noe som støtter læringsprosessen i matematikk. 

Den tverrfaglige idépermen som benyttes i naturfag, er temaorganisert, noe
som gjør det vanskelig å gå i dybden i fagene. Her ønsker hun seg en noe
grundigere framstilling.
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Oppsummering og konklusjoner fra de tre
lærerintervjuene

De tre lærerne vi har intervjuet er tilfeldig valgt, men ikke mer tilfeldig enn at
de har sagt seg villige til å la oss slippe til med observasjoner i sine klasser.
Dermed er det trolig at dette er lærere som er trygge på seg selv og sitt arbeid
i klassene. De observasjonen vi har gjort bekrefter dette. De ønskene de har
for læremiddelutvikling, framstår som relativt tradisjonelle, de ønsker seg mer
oversiktlige verk, flere oppgaver, enklere språk, flere tekster som appellerer til
elevene. Læreren på småskoletrinnet framstår som den som benytter de
tilgjengelige læremidlene minst tradisjonelt, og hun benytter også elevenes
omgivelser som læringsressurser. 

Lærerne ble bedt om å gi konkrete råd til utvikling av nye læremidler.
Ungdomstrinnslæreren var lite fornøyd med matematikkverket fordi det
opplevdes som rotete og vanskelig å undervise etter. Samme lærer var
imidlertid fornøyd med naturfagverket. For mellomtrinnet ble også
matematikkverket kritisert, men der gikk kritikken ut på at verket var for
tekstorientert. Oppgavene var for få, slik at elevene ikke fikk nok trening. For
barnetrinnet er det lite å si om fagets læremidler fordi læreren der i stor grad
underviste uten tradisjonelle læremidler. Mye ble laget i samarbeid med
elevene og relatert til de umiddelbare omgivelsene.

For norskfaget ble det etterlyst flere gode tekster for ungdom. Både
ungdomstrinnslæreren og mellomtrinnslæreren mente også at det ble lagt for
liten vekt på norskfagets formelle sider i læreverkene de brukte. For
mellomtrinnet ble også mer trening i grammatikk etterlyst. Ordklasselære ble
spesielt nevnt. Ellers ble ryddighet og oversiktlighet poengtert som krav til
framtidige lærebøker. For barnetrinnet ble en ”mer spennende lesebok”
etterlyst; for mye lyrikk appellerer ifølge læreren ikke til gutter.

Lærebøkene i naturfag er de som får best omtale av disse lærerne. Både
ungdomstrinnslæreren og mellomtrinnslæreren uttrykte tilfredshet med
læreverket i dette faget, selv om sistnevnte karakteriserer språket i
naturfagboka som ”voksent”. 
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Kapittel 7: Analyse av et utvalg tekster og lærebøker

Vi har så langt sett på hvordan læremiddelene brukes med utgangspunkt i
studenters observasjoner i en tilfeldig valgt time. Vi har videre observert
læremiddelbruk i tre klasserom i tre fag. I disse timene har vi sett læremidler
i norsk, matematikk og natur- og miljøfag i bruk. Vi skal i dette kapittelet
trekke fram noen sider ved de anvendte læremidlene. Siden vårt perspektiv i
dette prosjektet er å beskrive læremiddelbruken, er det naturlig å trekke fram
de sidene ved læremidlene som trolig er mest styrende for hvordan
læremidlene brukes. Ut fra observasjonene som er referert ovenfor, anvender
eleven mye tid på å løse oppgaver, og det er derfor interessant å se på hva slags
bruk lærebøkenes oppgaver inviterer til. Videre styres lærebokbruken også av
hvilken rolle teksten legger opp til at leseren skal ha, og av andre sider ved
lærebokas framstillingsform. I dette kapittelet skal vi se nærmere på de
anvendte læremidlene ut fra disse tre perspektivene.

Oppgaver i lærebøker i norsk, matematikk og natur 
for 3., 6 og 9. klasse 
Som vi tidligere har vært inne på, er læreboksjangeren styrt av klare normer
og forventninger. En av disse forventningene er at læreboka skal ha oppgaver.
Dette er en tradisjon som trolig kan føres tilbake til arbeidsskoleprinsippets
gjennombrudd tidlig på 1900-tallet. Ja, kanskje kan vi se den gamle
tradisjonen med teksten oppstilt i spørsmål og svar slik vi kjenner det fra for
eksempel Pontoppidans forklaring som en forløper for en pedagogikk der en
ikke bare formidler stoff, men der en forsøker å aktivisere eleven i form av
spørsmål og oppgaver. I de eldste bøkene stod både spørsmålet og svaret i
boka, og det var elevens oppgave å lære dette utenat. Senere finner vi bare
spørsmålet i oppgavene, og hensikten var så at elevens skulle finne svaret. 

Lærebokforskeren Tove Berg har lansert begrepene fagsentrerte eller
elevsentrerte lærebøker (se side 54), og vi må i utgangspunktet si at den
grunnleggende tanken med oppgaver i lærebøkene er et elevsentrert trekk.
Eleven skal ikke pådyttes ferdig kunnskap, men ansees som et tenkende og
kunnskapssøkende menneske som selv skal arbeide seg fram til viten, innsikt
og forståelse. Det blir derfor et grunnleggende spørsmål om oppgavene er slik
utformet at de oppmuntrer til selvstendig kunnskapssøken og refleksjon. 

Som observasjonsdelen viser, brukes det mye tid i de observerte klassene på å
løse oppgaver. Det er derfor svært relevant å studere oppgavene i læremidlene
når en skal studere læremiddelbruken. Hvilke aktiviteter inviterer oppgavene
til? Vi tror også det kan være interessant å se på hvilken rolle læreren er tildelt
i forhold til elevenes arbeid med oppgavene. 

Når vi skal beskrive oppgavene i et utvalg tekster i materialet vårt, er det mulig
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å kategorisere på ulike måter. De tre fagene matematikk, norsk og natur- og
miljøfag har selvsagt både likheter og forskjeller med hensyn til
oppgavetradisjonen. Lang på veg er de alle tre typiske øve- og gjørefag. Dette
gjenspeiles da også i måten oppgavene kategoriseres på , og vi skal gi en kort
oversikt over dette her:

Som det framgår av denne oversikten er oppgavene stort sett kategorisert ut fra
aktiviteter og på organiseringsnivå. Oppgaver skal løse skriftlig eller muntlig,
individuelt eller i grupper, svarene skal finnes i andre bøker eller på internett,
elevene skal eksperimentere osv.

Det er tydelig at læreverkene legger vekt på varierte og differensierte
oppgaver. Differensieringen kommer i flere verk fram ved at elevene kan
velge ulike ”løyper”, rød, blå eller gul. (Yggdrasil, Midgard, Mega). Lærere vi
har intervjuet framholdt dette som en god måte å differensiere på. 

Vi ser altså at læremidlene inneholder mange og varierte oppgaveforslag. Som
det framgår av kapittel 4, viste studentobservasjonene som er referert ovenfor
at mange klasser i tillegg til å arbeide med læreboka også benytter oppgaver
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Tabell 10.

Fag Bok Oppgavetype
Norsk: Språket ditt 6 Ingen oversikt i elevens bok

Fra Saga til CD 8B Repetisjonsoppgaver
Emneoppgaver
Verktøykasseoppgaver (Lærerens bok)

Matematikk Tusen millioner 6 Kan jeg? (testoppgaver)
Jeg regner mer (oppgaver til øving og utfordring) Her
finner vi:
?: samtale om ulike måter å løse matematiske

problemer på eller meningen med matematiske
uttrykk

Arbeid sammen: oppgavene skal løses i samarbeid
med andre.

Diskuter
Prosjekt
Kalkulator: oppgaver som skal løses med

lommeregner
Mega 8 Aktivitet

Eksempel
Internett
Prosjekt
Fargevelger (blå, gul, rød etter vanskegrad)
Fylkesoppgaver
Prøv deg selv

Natur- og
miljøfag +
samfunnsfag

Yggdrasil6
Midgard 6

Gjøre
Huske
Gruble
Felles
Fargevalg (blå, gul, rød etter vanskegrad)

Tellus 8 Oppgaver:
-0 logo for oppgaver du trenger bøker å slå opp

i..
-1 logo for oppgaver der du må tenke og gruble
-2 logo for oppgaver der det finnes dataprogram

Aktiviteter og forsøk
Prosjektarbeid



utdelt på kopier som læreren hadde hentet fra andre læremidler,
kopieringsoriginaler i lærerveiledningen eller fra andre kilder. 
Vi skal nedenfor peke på noen trekk ved et utvalg oppgaver i de bøkene som
har vært brukt i de observerte klassene ut fra tre tilnærmingsmåter. 
Er oppgavene åpne eller lukkede? 
Finnes svaret i boka, i andre tekster eller i ”verden”?
Kan oppgavene karakteriseres som kontrolloppgaver, øveoppgaver eller
refleksjonsoppgaver? 

Først skal vi skal knytte en kort kommentar til de tre spørsmålene. Begrepet
åpne og lukkede oppgaver er hentet fra Leif Becker Jensen som kategoriserer
tekster og oppgaver ut fra om de lanserer ett rett svar som eleven skal finne
fram til, eller om de åpner for alternative løsninger (Askeland m.fl. 2003). Når
det gjelder spørsmålet om hvor eleven kan vende seg for å finne svar på
oppgaven, ønsker vi å se hvor ”lukket” læreboka kan sies å være, eller hvor
mye den invitere til å bruke alternative læringsressurser, og også hente inn
stoff fra den virkeligheten som er utenfor skolen. For det tredje spørsmålets
vedkommende er hensikten å se hvilke funksjon oppgavene kan være ment å
ha. Vi vil presisere at det i utgangspunktet ikke ligger noen kvalitetsvurdering
i de tre typene, trolig er det nyttig og nødvendig at alle typer forekommer i en
lærebok.

Vi skal trekke fram noen eksempler på de ulike oppgavetypene, men finner det
ikke hensiktsmessig å lage en systematisk oversikt over hvilke oppgaver som
dominerer i de ulike læreverkene. I vår sammenheng er vi ikke først og fremst
ute etter å analysere for å vurdere enkeltlæreverk og deres kvalitet, formålet
her er å si noe om hva slags bruk læremidlene inviterer til. 

Eksempler på åpne og lukkede oppgaver
Et eksempel på en lukket oppgave finner vi i Fra Saga til Cd, side 49. Her er
noen regler ”som dere bør følge når dere gir respons” satt opp. Oppgaven i
forbindelse med dette er så å se på reglene og diskutere i klassen ”hvorfor de
bør følges når vi gir og får respons”. Her er det ikke rom for alternative svar
eller uenighet med lærebokforfatteren. 

Matematikkbøkene for barnetrinnet har mange oppgaver som skal løses
gjennom samtale og gruppediskusjon. Ikke alle diskusjonsoppgavene kan
karakteriseres som åpne oppgaver, slik man i utgangspunktet skulle tenke seg
at de var. Tusen millioner har som vist ovenfor oppgavekategorien ”Diskuter”.
Instruksjonen til diskusjonsoppgavene er gitt slik: ”Betyr at dere skal snakke
sammen om forskjellige løsninger på en oppgave”( s.4). Hvor mye diskusjon
og alternative svar det legges opp til, kan imidlertid diskuteres. Når en av
diskusjonsoppgavene for eksempel er formulert slik: ”Hvordan vil dere
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forklare at tallsystemet vårt kalles et a) titallsystem b. plassverdisystem” (s.
30), er det vel neppe så mange svar på det, og dermed ikke så mye å diskutere.
Poenget med oppgaven er trolig at elevene skal sette ord på fenomenet.
Spørsmålet er om det er velegnet å benytte instruksjonen ”diskuter” i en slik
sammenheng.

Vi finner imidlertid også eksempler på slike diskusjonsoppgaver der svaret
ikke legges i elevens munn. Diskusjonsoppgaver som ”I hvilke sammenhenger
brukes romertall i dag?” (s. 40) og ”Finn situasjoner der det er best med en
overslagsverdi som er høyere enn den nøyaktige verdien” (s. 16) kan være
eksempler på åpne oppgaver. I Fra Saga til Cd finnes en tilsvarende åpen
oppgave: ”Gå sammen i grupper og diskuter følgende: Er det sant at mange
ungdommer føler seg presset av kameratgjengen til å like en bestemt type
musikk, gå med samme type klær og ha samme frisyre?” (s. 46). Ut fra
diskusjonen skal elevene så skrive idémyldring og lese opp for resten av
klassen. Her framgår det at oppgaven egentlig ikke handler om ungdom og
gjengmentalitet, men å trene seg på idémyldring. 

Eksempler på repetisjonsoppgaver og øveoppgaver
I boka Fra Saga til Cd behandles møtereferat under ulike sakprosa-sjangre. En
oppgave lyder slik: ”Skriv ned de viktigste punktene som bør være med i et
møtereferat” s. 81. Når vi på samme side i brødteksten finner opplistet fire
punkter under overskriften: ”Et møtereferat bør inneholde disse punktene:” er
dette et typisk eksempel på en repetisjonsoppgave. En annen type
repetisjonsoppgave finner vi i Yggdrasil under oppgavetypen ”huske”. ”Finn
ordene som mangler og skriv setningen riktig” (s. 87). Her er enkeltsetninger
plukket ut av teksten foran, eleven kan så gjenkjenne setningen og sette inn
rett ord; ”Når lysstråler passerer hornhinnen og linsen, blir de …” Svaret
”brutt” finnes i en identisk setning på en av de foregående sidene. En nesten
identisk oppgave finnes i Tellus 8, der eleven blir bedt om å skrive av
setningene nedenfor i en oppgave og fylle inn de ordene som mangler: ”Når
noe brenner, reagerer … gassen med det brennbare materialet, og … gass blir
dannet. Denne reaksjonen kalles…”(s. 100). Oppgaven er litt mer krevende
enn oppgaven fra Yggdrasil ovenfor, fordi eleven ikke finner helt identiske
setninger i teksten foran, men må forandre litt på dem. Det er lite tvil om at
elevene trenger å repetere begreper og tenke gjennom det de har lest i en tekst,
men vi er usikre på om slike utfyllingsoppgaver er den beste måten. Som vi
har diskutert ovenfor, er det å lese er også å lære måter å omgåes tekster på.
Vi tror det er grunn til å tenke igjennom hva slags lesemåte denne typen
oppgaver oppdrar til.

Vi finner også mange eksempler på øveoppgaver, kanskje særlig i norsk- og
matematikkbøker. Disse fagene må sies også å være ferdighetsfag. I begge
disse fagenes lærebøker finner derfor vi som rimelig er mange øveoppgaver.

48



For å bli sikker i rettskriving, gangetabell og brøkregning må elevene øve. Det
framgår av de lærerintervjuene vi har gjort at lærerne synes det er for få
oppgaver av denne typen i bøkene, eleven får ikke øvd nok slik at de blir sikre
før man går over til neste emne, hevdes det. Kritikken gjelder særlig
matematikkbøkene, og noe av grunnen til den utstrakte bruken av kopier,
finnes kanskje her. 

Eksempler på oppgaver der svar finnes i eller utenfor læreboka
Flere av læreverkene har oppgaver som er kategorisert som gjøre-oppgaver
eller merket med ”aktivitet”. I Mega 8 er for eksempel en oppgave å lage
frekvenstabeller over hva som skjer ved en bensinstasjon. Oppgaven
introduseres slik: ”Det er sikkert en bensinstasjon ikke langt fra skolen din.
Dra ditt sammen med en venn eller to. Hver gruppe kan for eksempel arbeide
fra 15 til 25 minutter” (s.138), og boka har mange deloppgaver der elevene
skal samle stoff om hva som skjer på bensinstasjonen. Nå er vel dette en type
oppgave som ikke passer like godt alle steder i vårt vidstrakte land, og
oppgaven hadde trolig vært mer anvendelig om den var åpnere formulert og
overlot til læreren å bestemme hva som skulle være utgangspunkt for
observasjonene. Det må tilføyes at en del av oppgavene som skal gjøres på
bensinstasjonen etter vårt syn er relativt meningsløse. Elvene skal for
eksempel se hvor mange biler som får fylt bensin ut fra om det er en, to, tre,
fire eller mer enn fire personer i bilen og lage et søylediagram over det. Andre
oppgaver kan være mer meningsfulle; som observasjon av bilbeltebruk.
Observasjonene skal føres inn i en frekvenstabell og presenteres i klassen. Det
er uklart hvilke konklusjoner som kan trekkes av disse observasjonene, og hva
de skal brukes til ut over å øve på å lage søylediagram og frekvenstabeller.
Oppgaven framstår etter vårt syn som en typisk øveoppgave, om enn noe
kamuflert. 

Andre oppgaver som krever at elevene benytter andre kilder eller samler
informasjon utenfor klasserommet, kan være mer meningsfulle. I Yggdrasil 6.
finner vi for eksempel denne gjøre-oppgaven.: ”Oppsøk biblioteket. Finn
bøker om heksejakt i Europa [… ] (s. 88). Gjennom slike oppgaver får elevene
både praktisk trening i å søke informasjon på biblioteket, og de ser
forhåpentligvis også at saker kan framstilles på flere måter og kanskje også
inspirasjon til å lete opp mer kunnskap på egen hånd. Men slike oppgaver tar
selvsagt tid, og spørsmålet er om lærerne synes de kan avse tid til slike gjøre-
oppgaver (Heyerdahl-Larsen 2000, Christoffersen 2004, Eikeland 2002, se
også ovenfor side 6). 

Lærerens rolle i forhold til oppgaver
Det som slår en når en arbeider med oppgaver i lærebøker, er at de i liten grad
forholder seg til en klasseromslærer. Langt på veg gis instruksjoner og ideer
til oppgaver og aktiviteter uten at det reflekteres inn en lærer. Det har sine
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klare fordeler, særlig om det er lagt opp til at elevene skal arbeide individuelt
med et arbeidsprogram, og dermed arbeide med ulike oppgaver og med ulike
fag i dette programmet, slik vi så det praktisert i en av de observerte klassene.
I en del tilfeller mener vi imidlertid at lærerens rolle i elevenes bok er uavklart.
Mange steder gis instruksjoner til fellesoppgaver som en lærer i klasserommet
allikevel må gi. Et eksempel kan være en oppgave fra Fra Saga til CD : ”Gå
sammen i små grupper. Lag rollespill der dere beskriver forskjellige personer
som blir avslørt gjennom kroppsspråket sitt. [….] Framfør rollespillet for
resten av klassen og la dem gjette hvilke personer som ble framstilt” (s. 62)..
En slik oppgave passer etter vårt syn i lærerveiledningen, for her må læreren
selvsagt regissere. Andre steder finner en instruksjoner som ”Læreren
organiserer” (Mega 8: 154). Vi er litt usikre på hvilken funksjon en slik
instruksjon skal ha i elevens bok. Vi tror det er grunn til å reise spørsmål ved
om det er læreboklæreren eller klasseromslæreren som bør gi instruksjonene
til enkelte oppgave. I det hele er en gjennomtenking av forholdet mellom
lærerveiledning og elevbok og av den rollen læreren skal ha i elevens bok etter
vårt syn nødvendig.

Hvilke arbeidsmåter legger oppgavene opp til?
En god del oppgaver i lærebøkene forutsetter at klassen arbeider med samme
fag og med samme emne på samme tid. Når elevene for eksempel skal gå
sammen i grupper og diskutere et emne, passer det dårlig sammen med
individuelle arbeidsprogram. Mange oppgaver forutsetter derfor at elevene
arbeider med det samme, og i samme takt. Selv om det er lagt opp til
differensierte oppgaver, er mange av de oppgavene som er foreslått i elevenes
bøker, vanskelige å gjennomføre hvis klassen ikke arbeider med det samme
emnet. Som studentobservasjonene ovenfor viste, er det å arbeide med
individuelle arbeidsprogram foreløpig ikke særlig utbredt. Men det er ingen
tvil om at det er denne arbeidsmåten sammen med prosjektarbeid som
oppfattes som den ”progressive” og mest i pakt med læreplanen. Hvis dette er
et syn som får gjennomslag, krever det en annen type lærebøker, ikke minst
når det gjelder oppgaver. 

Oppsummering om oppgaver

Oppgavene står fremdeles sterkt i lærebøkene, og mange lærere ser på det som
en viktig kvalitet ved en lærebok at den har mange og varierte oppgaver. Vi
har sett at lærebokforfatterne legger vekt på å ha ulike typer oppgaver,
oppgaver som ikke bare skal få elevene til å reprodusere det de har lest men
også aktiviserende oppgaver og oppgaver til å ”gruble” over. Vi har ikke
grunnlag for å si noe om hvilke oppgaver læreren prioriterer, men ut fra andre
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undersøkelser, er det som vist ovenfor, grunn til å reise spørsmål ved om de
mer tidkrevende arbeidsoppgavene faktisk blir brukt. Når en ser hvilken
sentral plass arbeidet med å løse oppgaver har i skolen, er det grunn til å være
særlig opptatt av at lærebøkene skal ha varierte og differensierte oppgaver.
Oppgaver i lærebøker må selvsagt benyttes til repetisjon, og til å øve på
viktige ferdigheter. Men de bør også oppdra elevene til å lese kritisk og
reflektert, de bør åpne for undring og nye spørsmål, og ikke bare få elevene til
å lete etter rette og gale svar. 

Leseroller i lærebøker i norsk, matematikk og natur 
for 3., 6 og 9. klasse

Lærebøkenes forhold til sine planlagte lesere
Et viktig forhold å avklare ved lærebøker, er hva slags forhold de har til sin
planlagte leser eller mottaker. Når det gjelder lærebøker for grunnskolen, er
det klart at tekstene bør være laget med tanke på spesielle lesere på hvert
enkelt klassetrinn, og at teksten er adaptert til disse lesernes kognitive nivå. I
vårt tilfelle gjelder det åtteåringer, elleveåringer og trettenåringer. Videre
legger L97 føringer når det gjelder arbeidsmåter i fagene. Hovedintensjonen i
læreplanen som vi nevnte innledningsvis, er at elevene skal være aktive
handlende og selvstendige, de skal lære gjennom å utforske og prøve ut i aktivt
arbeid fram mot ny kunnskap og erfaring (L97:75). Kravet om egeninnsats,
undring og utforsking fra elevenes side oppretter nye normer for hva gode
læreboktekster er. Mens den tradisjonelle lærebokteksten kanskje tidligere var
mer entydig, enkel og presis, kan vi tolke læreplanen slik at elever i dag har
bruk for mangetydige tekster som skaper undring og ikke gir absolutte svar.
Dette er kanskje tekster som setter eleven på sporet av andre type tekster enn
læreboka, og som viser vei til flere typer kunnskaps- og innformasjonskilder.
Det vi vil undersøke her, er om lærebøkene som ble benyttet i de tre
klasserommene vi har observert i, er i takt med denne utviklingen. Vi vil altså
undersøke hva slags leseroller bøkene inviterer til, hvordan de tiltaler leseren
og hva slags grad av aktivitet de ansporer eleven til.

Leseroller
Å bruke begrepet roller om de funksjonene sender og mottaker av en tekst har,
er etter hvert blitt vanlig. Wenche Vagle peker på at begrepet er hentet fra
teater og har blitt brukt innenfor sosiologi og psykologi for å beskrive den
kjensgjerning at individer i et samfunn innehar ulike funksjoner og relasjoner
seg imellom (Vagle mfl 1993:64). Disse funksjonene og relasjonene er ofte
knyttet til for eksempel kjønn, rase, alder, utdanning, yrke og stilling. I tillegg
til slike roller og funksjoner har kommunikasjonspartene i en
språkbrukssituasjon også diskursive roller knyttet til selve kommunikasjons-

51



situasjonen. Her er det altså snakk om roller og rollerelasjoner som skapes og
opprettholdes i diskursen (Vagle mfl 1993:64). I et intervju vil det dreie seg
om rollene intervjuer og intervjuobjekt har, og i en eventyropplesning vil det
eksempelvis være snakk om oppleser og tilhører slik Vagle peker på
(op.cit.:64). Dette er begreper vi vanligvis bruker for å beskrive muntlige
språkbrukssituasjoner. Men også i skriftlig kommunikasjon kan vi si at det er
snakk om diskursive roller. Lærebøker som det her er snakk om, taler til
elevene på en spesiell måte. Selv om de fysiske kommunikasjonspartene ikke
er til stede samtidig, kan vi snakke om både monologisk og dialogisk
framstillingsform i skriftlige tekster. Når det gjelder lærebøker, kan vi si at de
to klarest definerte rollene i kommunikasjonssituasjonen er sender og
mottaker av lærebokteksten, og det interessante her er hva slags rolle
mottakeren, i dette tilfellet elevene, er tiltenkt av avsenderen. 

Monologisk og dialogisk tekst i lærebøker
Et kjennetegn ved en pedagogisk tekst er at forholdet mellom senderen og mot-
takeren er mer asymmetrisk enn i mange andre kommunikasjonssituasjoner.
Intensjonen er at senderen skal bruke sin kunnskap, makt og innflytelse til å få
mottakeren til å forstå og akseptere teksten, og kanskje også endre han-
dlingsmønster (Askeland m.fl. 2003:166). Askeland m.fl. understreker at et
asymmetrisk forhold mellom kommunikasjonspartene ikke behøver å bety at
teksten er monologisk. Monologisk kommunikasjon er enveis i den forstand at
den formidler et budskap. I den dialogiske kommunikasjonen forsøker en å ta
utgangspunkt i de spørsmål og den forståelse mottakeren har. Dialogisk kom-
munikasjon gir altså rom for flere stemmer og alternative svar og løsninger slik
at det faktisk kan være snakk om en dialogisk monolog i lærebøker (ibid)9. En
slik dialogisk framstillingsform byr på en mer inkluderende holdning til eleven
og forsøker å spille på mottakerens erfaringsverden og kunnskapsbase. Vi kan
kanskje si at den dialogiske framstillingsformen forutsetter og utnytter at mot-
takeren er med på å skape teksten.

Fagorienterte og elevorienterte lærebøker
Vi har tidligere omtalt lærebokforskeren Tove Bergs skille mellom det hun
kaller fagorienterte og elevorienterte lærebøker (s. 43). Den fagorienterte
læreboka beskrives som knapp i formen og preget av naken faktaframstilling
og høy informasjonstetthet, mens den elevorienterte læreboka har en mer
synlig pedagogisk tilrettelegging gjennom eksempler og konkretiseringer,
metaforer og analogier, direkte henvendelser til leseren, oppgaver og
oppsummeringer (Berg 1999:97).
Fordi leserollen vil variere med elevens modenhetsgrad, blir det interessant å
se på bøkene det her er snakk om, samlet for hvert klassetrinn. Hva slags
leserroller tilbys eleven i for eksempel sjette klasse i matematikkboka,
naturfagboka og norskboka? Er det forskjell på hva slags implisitt leser
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bøkene i fagene representerer eller vender seg mot? Er lærebøkene i naturfag
mer fagorienterte enn bøkene i norsk, og hvor dialogisk er framstillingsformen
i lærebøkene på de ulike klassetrinnene? Her blir det for omfattende å gi
fyllestgjørende analyser av hver lærebok som rapporten omfatter. Vi må
presentere noen få tekstutdrag fra hver lærebok, utdrag som kan illustrere
hvordan leserroller blir synlig i det enkelte læreverk. Basert på disse
teksteksemplene kan vi også si noe om hva slags leseroller elevene på det
enkelte trinn samlet sett tilbys gjennom lærebøkene i de fagene rapporten
gjelder.

Forordene i lærebøkene er et interessant og illustrerende teksteksempel som
synliggjør den implisitte leseren og leserens rolle som mottaker av teksten.
Dette er elevens første møte med boka, og her skal teksten etablere kontakt
med leseren og styre lesingen av teksten. Forfatterne kan benytte sjansen til å
presentere både verket og den interaksjonsformen verket er preget av. Vi vil
her konsentrere oss om å se på forordene i de tre typene lærebøker for hvert
trinn, i tillegg til noen oppslag fra lærebøkene. 

Leseroller i lærebøker for 3. klasse
Bruken av lærebøker varierte på de tre klassetrinnene vi observerte. I tredje
klasse brukte læreren lite lærebøker. I matematikk hadde elevene en lærebok
de gjorde lekser i, men vi så aldri boka i bruk i observasjonsperioden, og den
er ikke en del av materialet i denne rapporten. I naturfag hadde ikke eleven
lærebok i det hele tatt, men i norsk hadde de flere. Disse lærebøkene ble ikke
benyttet i norskundervisningen i observasjonsperioden, men for å gi et
inntrykk av leseroller i lærebøker på småskoletrinnet, tar vi med en analyse av
leserolle i Gyldendals leseverk for grunnskolen, som altså var elevenes
lesebok i tredje klasse. 

Gyldendals leseverk: 
Leseboka for grunnskolen bind 3 1995. Kåre Kverndokken
Leseboka har ikke noe forord, så her må vi bruke lærerveiledningen for å finne
ut hvordan oppslagene er tenkt brukt. I Lærerens bok, finner vi over tre sider
med innføring til læreren om bokas mål og innhold. Beskrivelsen av leseboka
avspeiler også noen innforståtte leseroller denne boka kan tilby leserne.
Forfatteren mener for eksempel at: ”I leseboka har de aller fleste en felles
referanse og et lager av gode minner, bilder, opplevelser og kunnskap som
aldri helt har forlatt dem (…)”Kverndokken1995: 9). I denne teksten
henvender forfatteren seg til lærere som skal arbeide med norsk i 3. klasse, og
han tenker kanskje på at lærere selv har et nært forhold til egne lesebøker. Men
det er en kjensgjerning at dette ikke er like tydelig for alle grupper lesere som
kan tenkes å ha befatning med leseboka i dag. Her tenker vi på både barn og
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foreldre som opprinnelig kommer fra andre land enn Norge. Etter hvert gjelder
dette også morsmålslærere og assistenter som arbeider i skolen med barn fra
språklige minoriteter. Mange lesere av leseboka har altså ingen tidligere
referanser til denne typen bok som sjanger, men kan ha like store behov for
gjenkjennelse og identifikasjon som en elev med norsk som morsmål.
Lærebøker som brukes i dag skal kommunisere med en kompleks gruppe
lesere, med mangeartede erfaringer og interesser, noe som er en stor utfordring
for lærebokforfatterne. I intervjuet med læreren i 3. klasse som hadde
erfaringer med bruk av leseboka det er snakk om her, kom det fram at nettopp
tekstutvalget i boka ikke kommuniserte så godt med hennes
minoritetsspråklige elever. Hun kalte tekstutvalget i leseboka feminint og
etterlyste tekster for gutter. Hun forklarte at det var for mange dikt og sanger
i leseboka, og for få tekster med både form og innhold som gutter fant
interessante. Denne kritikken er kanskje berettiget, for av 84 tekster i bind 3
av leseboka er 51 tekster å karakterisere som dikt, sang eller regle. 26 tekster
er fortellinger, 2 er skuespill og 5 er mer sakprosaorienterte. Også de
sakprosaorienterte tekstene har klare narrative trekk, og kanskje vil det være
riktigere å si at de er ikke-fiktive tekster. 

Leseopplæring handler ikke bare om leseopplæringsmetoder og om
leseopplæringsmateriell, det handler også om leseoppdragelse. Dagrun
Skjelbred skiller mellom det hun kaller leseopplæringsperspektivet og
leseoppdragelsesperspektivet. Leseopplæringsperspektivet er knyttet til den
leseopplæringsmetoden for eksempel en abc-bok er bygget opp etter, og dette
perspektivet vil komme til uttrykk gjennom ”(…) den rekkefølge bokstaver,
stavelser, ord og tekster introduseres i” (Skjelbred 1999:5). Lese-oppdragelse
der imot, gir vi barn gjennom måten skriftkulturen blir presentert på, gjennom
de ulike teksttyper barn møter og de forventninger til skriftkulturen som
skapes gjennom for eksempel leseboka. Elevene må få kjennskap til eldre
tekster og klassikere, men også møte moderne tekster som forsøker å beskrive
hva det vil si å være barn i dag. L97 understreker at elevene skal møte mange
ulike sjangere og få mulighet til å bruke trekk fra disse sjangrene i sine egne
muntlige og skriftlige tekster. I et slIKT perspektiv kan vi si at leserollen i
Leseboka blir lite utfordret, tekstene er for homogene. Her kunne leseren
ønske seg større sjangervariasjon og tekster med mer dramatisk og
medrivende innhold. 

Oppslag fra leseboka for 3. klasse
Vi vil nå ta utgangspunkt i en lengre sammenhengende tekst fra Leseboka.
Teksten på side 48-56 har barnebokforfatteren Mathis Mathisen, skrevet
spesielt for Gyldendals lesebok. Til leseboka følger det en oppgavebok som
kalles Lesehefte, og vi vil se på hva slags leserolle teksten Arakne – veversken,
byr på i Leseboka, Leseheftet og i Lærerens bok. Lærerens bok skal ikke leses
av elevene, men gjennom den gis læreren viktig instruksjoner om hvordan det
kan arbeides med teksten, noe som faktisk kan gi elevene nye leseroller. 
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Arakne – veversken har en rammefortelling om bestefar som blir arbeidsledig.
Under loftsrydding med barnebarna Tom og Synnøve, finner han en garnbunt
han vil ha nøstet opp, og mens barna hjelper til med arbeidet forteller han
myten om Arakne som i en kappestrid med Atene blir omskapt til en
edderkopp. Leseheftet har et klart ensidig fokus på innholdssiden av denne
teksten. Her stilles en rekke konkrete lukkede spørsmål til leseren om
innholdet i leseteksten, og leseren skal svare riktig på spørsmålene. Dersom
eleven gjør det, kan både eleven selv, foreldre og lærere konkludere med at
elevens leseforståelse er på topp. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel i
kartleggingen av elevenes leseforståelse, men hele leseheftet er konstruert
etter samme lest og virker monotont og svært ritualiserende for leseren. Heller
ikke i Lærerens bok, blir elevene stimulert til å jobbe med andre sider av
teksten. Hovedfokuset ligger på innholdssiden og om teksten er forstått av
leseren. Dette peker mot en kontrollerende holdning fra lærebokforfatterens
side, og en svak tro på leserens evne til å utvide tekstens meningspotensial.
Her er ingen forslag til å arbeide med elevens forforståelse av gresk mytologi,
eller samfunnsfaglige emner med utgangspunkt i Hellas. Her er heller ingen
oppfordringer til leseren om å være aktiv og kunnskapssøkende i andre tekster
enn leseboka. Ingen av lærebøkene legger opp til at leseren sjøl skal være aktiv
medskaper av teksten. Lærebokteksten kan spille på mottakerens
erfaringsbakgrunn og kunnskaper, men den kan også utnytte mulighetene for
å sette leseren på sporet av andre tekster. Dette er en egenskap læreboktekster
har som skiller seg fra for eksempel en skjønnlitterær tekst i sin alminnelighet.
Lærebokteksten kan ved hjelp av spørsmål, oppsummeringer, pekere og lenker
til andre tekster bearbeide et fagstoff eller en skjønnlitterær tekst ved å gå i
direkte og eksplisitt dialog med leseren. Det forutsetter at lærebokforfatteren
legger til rette for en slik diskursiv rolle. En slik leserolle blir ikke synlig i
dette leseverket. 

Leserroller i lærebøker for 6. klasse

Cappelens matematikkverk Tusen millioner 1998: Anne Rasch-
Halvorsen, Toril Eskeland Rangnes og Oddvar Aasen

Forordet i matematikkboka for 6. klasse
Forordet i matematikkboka Tusen millioner går over en side på det første opp-
slaget i boka etter innholdsfortegnelsen. I teksten ønskes leseren velkommen
til matematikk i sjette klasse, og teksten er direkte henvendt til leseren gjen-
nom formuleringen: ”Til deg som skal arbeide med TUSEN MILLIONER”
(Rasch-Halvorsen mfl 1998:4). Det er tydelig at avsenderen her forsøker å
skape kontakt med leseren gjennom den uformelle og direkte henvendelsen.
Videre finner vi en skisse for hvordan lærestoffet i boka er presentert og struk-
turert. Kapitlene i grunnboka er delt inn i fire deler. Det første elementet er
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lærestoff og oppgaver. Det andre elementet kalles Kan jeg? Dette er en liten
test som skal vise om eleven har forstått det kapitlet handler om. Jeg regner
mer heter det tredje elementet elevene møter i hvert kapittel. Dette skal omfat-
te oppgaver til øving og ufordring. Det siste elementet kalles Oppsummering
og skal være et sammendrag av det viktigste lærestoffet i kapitlet. Videre blir
symbolbruk og overskrifter forklart. Forfatterne ønsker leseren lykke til med
arbeidet, og forordet avsluttes med ordene ”hilsen fra forfatterne”. Her brukes
elementer fra sjangeren personlig brev for å gjøre avstanden mellom forfat-
terne og leserne mindre. Det er også tydelig at lærebokforfatterne har tatt
utgangspunkt i leseren når de har formulert forordet, gjennom forklaringer av
hvordan boka skal brukes, og gjennom tiltaleformer og navn på oppgaver. I
utgangspunktet ser det ut til at forfatterne er elevorienterte. Framstillingen er
nøktern og avspeiler forfatternes intensjoner om å gjøre lærebokas oppbygging
og framstillingen transparent og forståelig for elevene. Det kan også høres ut
som at avsenderne har tillit til at eleven skal arbeide mye selvstendig i lærebo-
ka, siden de tilbyr tester slik at eleven kan kontrollere seg selv i forhold til om
de har forstått lærestoffet. Matematikkboka har også stoff som markers med et
stort spørsmålstegn, noe som indikerer at eleven skal snakke sammen om ulike
måter å løse matematiske problemer på, eller om meningen til matematiske ord
og uttrykk. Her inviterer boka til samspill flere lesere imellom, og dermed til
en mer diskuterende og reflekterende leserolle.

Oppslag fra matematikkboka for 6. klasse
Går vi videre til side 14 og 15, finner vi en litt annen tilnærming til leseren i
samme bok. Dette oppslaget kan representere en slik selvtesting som
forfatterne kalte Kan jeg?
I oppgave 8 på side 14 skal altså eleven teste seg selv i å regne med volum.
Tegningen viser ei jente som heller vann fra en hagevannkanne i ei bøtte, mens
en gutt står og betrakter det hele. I ei snakkeboble er gutten tillagt replikken:
Blir det over ti blomsterkanner? Eleven skal ved å betrakte tegningen avgjøre
omtrent hvor stort volum bøtta har. Eleven skal velge mellom alternative
volum som er listet opp ved siden av jenta. Problemet ved framstillingen er at
størrelsesforholdet mellom bøtta og blomsterkanna er upresist definert. Her
viser tegningen til den innforståtte kunnskapen eleven har om hvor mye ei
plastbøtte rommer. Deretter blir eleven bedt om å beskrive hvordan han vil gå
fram for å finne det nøyaktige volumet av bøtta. Eleven blir med andre ord
bedt om å beskrive utregningen for volum i sylinder. Det mest interessante her
er kanskje at teksten ikke oppfordrer elevene til å oppsøke konkrete og fysiske
elementer som man kan regne ut volum av. Oppgavene oppfordrer ikke
elevene til å være utforskende og undrende, til å utvikle egne hypoteser og
teste dem. Dette er i utgangspunktet et forkledd kontrollspørsmål. 

På neste side er det flere tekststykker. Denne gangen under overskriften Jeg
regner mer, noe som skulle være oppgaver til øving og utfordring. Siden
består av tre oppgaver. Samtlige oppgaver handler om volum, her regnes det
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med tyttebær og poteter, men oppgavene er på jakt etter faktisk kunnskap og
det finnes ett riktig svar til hver av oppgavene. Her må vi kanskje si at graden
av elevorientering avtar. Oppgavene er svært tradisjonelle og ansporer ikke
elevene til å regne med konkreter, eller til å sette viktig kunnskap om volum
inn i større sammenheng for eksempel i et tema. Stoffet brukes heller ikke til
å sette elevene på sporet av andre kunnskapskilder enn læreboka, det opp-
fordres ikke til arbeid utenfor boka, i nærmiljøet eller i andre tekster. Elevens
diskursive rolle blir å utføre oppgaver i tråd med instruksjonen. Dette kan
kanskje sies å understreke det asymmetriske i forholdet mellom sender og
mottaker av boka, siden leserens rolle er så marginal. Lærebokforfatterne
definerer hva som er vIKTig kunnskap å ha, og hvordan denne kunnskapen
best erobres. 

Aschehougs naturfagverk Yggdrasil natur – og miljøfag 1998: Kirsten
Ruud Bakkeli, Kari Gran og Roy Nordbakke

Forordet i naturfagboka for 6. klasse
Første oppslag etter innholdsfortegnelsen i naturfagboka kalles Slik er
Yggdrasil. Forfatterne av denne teksten velger ikke brevsjangeren og den
direkte henvendelsesformen som ligger i det konseptet. De går rett løs på faget
og forsøker å skape nærhet og fange leserens interesse gjennom entusiastiske
beskrivelser slik som i denne åpningen: ”Natur- og miljøfag er spennende
saker!”. Forfatterne håper boka skal gjøre undervisningen ekstra morsom, og
de regner med at elevene ikke bare kommer til å bruke boka på skolen. De
stiller spørsmål om ikke elevene vil komme til å forske litt hjemme også på
egen hånd. Lærebokteksten følger dette opp med å presentere fargekoder for
fagstofframstillingen. Stoff merket med rødt og gult er knyttet til læreplanen
og det den foreskriver, mens det blå stoffet i boka er såkalt utfordrende og
morsomt tilleggsstoff. Forfatterne gir altså en presentasjon av hvordan boka
kan brukes og hvordan den er bygget opp. En slik presentasjon er klart
elevorientert og uttykk for en dialogisk monolog. Her blir leseren sett på som
en aktiv og selvstedig aktør som kan ta boka i bruk på egen hånd. 

Boka tilbyr fire typer oppgaver som beskrives med begrepene gjøre, huske,
gruble og felles. Implisitt i beskrivelsen av oppgavetypene ligger et syn på
leseren som aktiv, selvstendig og handlingsorientert. Her heter det at
”Gjøreoppgavene gir deg mulighet til selv å gjøre undersøkelser og få
erfaringer ute og inne” (Ruud Bakkeli mfl 1998:4). Oppgavetypen som kalles
Gruble, beskrives på samme måte: ”Her finner du ”nøtter”. Det er ikke sikkert
at det er bare ett svar på en slik oppgave! Vi håper grubleoppgavene kan sette
i gang fantasien din”(side 4). At forfatterne sier det kan finnes flere svar på
spørsmålene som blir stilt, er interessant. Dette styrker anerkjennelsen av
leseren som en kompetent leser. Her ønsker forfatterne at leseren selv skal
bidra med egne refleksjoner og være medskaper og konstruktør både av egen
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kunnskap og av læreboka. Lærebokteksten kan altså ikke gi alle svarene, men
den kan lede leseren inn i refleksjon som fører til økt kunnskap. Dette er en
annen type leserolle enn den som implisitt ble uttrykt i matematikkverket. 

Nok et par forhold som understreker den positive og kompetente leserrollen
elevene blir gitt i denne teksten, er stikkordsregisteret bak i boka og noe som
kalles forskerrapport. At boka har et stikkordsregister, inviterer til aktiv bruk
av boka som oppslagsverk, gjerne i sammenheng med elevstyrt arbeid med
fagstoffet. Det som kalles forskerrapport, er et forslag til skjema for
elevobservasjoner, og forfatterne understreker at det er viktig å prøve ut ideene
sine på en nøyaktig måte i natur- og miljøfag. Forfatterne av naturfagboka
tilbyr altså en del praktiske hjelpemidler som kan styrke og anspore elevens
forskertrang. 

Oppslag fra naturfagboka for 6. klasse
Går vi videre til et av de faglige oppslagene, finner vi flere sjangertyper
representert i for eksempel framstillingen av: ”Blomstene på enga” (side 8 og
9). Fagstoffet om blåklokke og fagerklokke blir framstilt gjennom en liten
narrativ tekst, gjennom Alf Prøysens vise Blåklokkevikua, gjennom en
sakprosatekst om blåklokke og gjennom fargeillustrasjoner av artsbeskrivende
framstillinger av blåklokke og fagerklokke. Fortsatt må vi si at oppslaget har
en klar elevorientering. Leseren får tilbud om tekster av ulik karakter som
beskriver det samme faglige innholdet. I en liten ramme står også de viktigste
ordene i fagstoffet forklart.
Oppslaget er likevel ikke uproblematisk. Den narrative teksten om blomstene
på enga er fra et norskfaglig synspunkt ufullstendig som narrasjon. Teksten har
riktignok klare narrative trekk, for eksempel ved at innholdet er strukturert
etter tid, men teksten er ikke en egentlig fortelling. Omdreiningspunktet for en
egentlig fortelling er det såkalte plotet. Det vil si at det ikke er nok at
begivenhetene er tidsmessig ordnet, men at det også må være årsaksmessige
relasjoner mellom begivenhetene (Aaslestad 1999: 27). Fortellingen i
læreboka handler om Mads og bestefar som går en tur sammen. De snakker
om blomster og plukker blomster, og det er i grunnen det hele. Her mangler et
omdreiningspunkt som gjør at fortellingen utvikler seg og gir løsningen på en
problemstilling, en konflikt eller et oppdrag. Teksten er koselig og viser et
nært og varmt forhold mellom bestefar og barnebarn, men den faglige
hensikten med fortellingen er uklar.

Sakprosateksten ”Blåklokke” derimot, beskriver fenomenet blåklokke på en
nøktern og informasjonsmettet måte. Denne teksten er ikke strukturert etter
tid, men etter saksforhold. En slik sakprosatekst blir ofte vurdert som
vanskelig å lese for elevene. Fortellinger er noe de fleste barn er fortrolige med
lenge før de begynner på skolen, noe som gjør det enklere for elevene å
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avkode fortellingssjangeren fordi deres forventninger til fortellende tekster er
basert på erfaringer med sjangeren. Barn har kanskje færre erfaringer med
sakprosasjangeren. Dette kan altså være et av forfatternes grep for å gjøre
fagstoffet mer tilgjengelig for barn og tilby differensiert lesestoff. 

Men valget kan også representere en undervurdering av leserne. Jim R. Martin
har pekt på det faktum at skriving i real- og naturfagene er annerledes enn
skriving i andre fag (Martin 1998: 293). Han mener grunnskoleelever også må
få skolering i å skrive naturvitenskaplig og lese naturvitenskaplige tekster på
sitt nivå. Han hevder at det er avgjørende at barn lærer seg hva slags
kunnskaper naturvitenskapen forsøker å konstruere, og hvordan
naturvitenskapelige forfattere ”pakker sammen” denne kunnskapen som tekst.
Martin mener lærebøkene er viktige i denne sammenhengen fordi de er
modeller for den vitenskaplige skrivingen for de fleste elever. De er også
viktige fordi naturfaglige tekster som skrives i skolen ofte skrives direkte av,
eller i beste fall etter mønster fra slike tekster (op.cit.:294)10.
Naturvitenskaplig skriving er altså en egen sjanger ifølge Martin, og den må
læres. På dette oppslaget ser vi at ønsket om en elevorientert og dialogisk
monolog faktisk kan komme i konflikt med det å presentere fagstoffet på en
naturvitenskaplig måte. 

Gyldendals norskbøker Språket ditt 6. klasse 1998:Kari Bech, Tor
Gunnar Heggem og Kåre Kverndokken

Forordet i norskboka for 6. klasse
Første oppslag etter innholdsfortegnelsen i Språket ditt er et helsides fotografi
av jordkloden med bildeteksten: ”Kloden vår i universet”. På motsatt side står
en tekst som kalles Forord. Forordet i denne læreboka er formet som et
femstrofers dikt innledningsvis. Forfatterne er interessert i å skape kontakt
med leseren og velger å ta utgangspunkt i leserens fysiske kropp. 

Du forandrer deg hele tida. 
Du strekker deg i lengden. 
Stemmen din er ikke den samme. 
Du nynner på andre sanger. 
Håndskriften din har også forandret seg. 

(Bech mfl.1998:7). 

Deretter fortsetter forordet i en sammenhengende tekst, og denne teksten
dreier seg fortsatt om leseren: ”Mye, mye mer har skjedd med deg og skjer
hele tida. Du omgås språk hver dag. Stadig får du nye kunnskaper og
opplevelser som preger SPRÅKET DITT. Boka du leser nå, håper vi skal gi
deg god lyst og mange muligheter til å bruke språket og lære deg mer om det”
(op.cit.:7). Utgangspunktet for teksten er altså leseren selv. Dette grepet bruker
forfatterne trolig for å skape nærhet til eleven. Det gir en slags opplevelse av
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å komme tett inn på leseren som om avsenderen står i rommet og kan betrakte
leseren fysisk. Dette er en tekst som insisterer på et fellesskap med leseren,
men dette virker ikke bare solidarisk. 

Teksten har mange påstander om elevens språklige evner, og forordet slutter
med disse ordene: ”SPRÅKET DITT kan hele tida bli rikere, erfaringene flere
og virkeligheten større. Din verden vokser og vider seg ut. Tenk hva du kan
oppleve!” I utgangspunktet må vi si at teksten er svært elevorientert, blant
annet blir leserens personlige utvikling beskrevet i teksten. Samtidig er dette
en tekst som ikke åpner opp for avsenderens intensjoner med teksten. Forordet
brukes ikke her til å vise fram hvordan boka er tenkt brukt, hva slags emner
som skal presenteres, hvordan elevene kan arbeide i boka, leseren får ikke
avslørt avsenderes plan med læreboka og vi kan kanskje si at teksten blir
ugjennomtrengelig for leseren. Mens forordene i matematikkboka og
naturfagboka på hver sin måte ville vise fram bøkenes struktur og intensjon på
en transparent og eksplisitt måte, virker forordet i norskboka tilslørende. Det
blir ikke klart for leseren hva slag bok han har i handa, hva som er intensjonen
med den, hvordan eleven skal lære, hvordan eleven skal arbeide med stoffet
og hva eleven selv kan ta initiativet til. Dette bringer igjen inn asymmetrien i
forholdet mellom sender og mottaker. Avsenderne av teksten demonstrerer
implisitt makt til å styre de diskursive rollene. De kontrollerer både innhold og
de relasjonene som oppstår mellom kommunikasjonsdeltakerne. Leserne blir
her ikke tildelt en aktiv handlende, medskapende rolle, slik vi så i
naturfagboka, her tvinges leseren til å lese videre for å få klarhet i hvordan det
skal arbeides med de enkelte fagområdene, siden avsenderne ikke tilbyr
navigasjonshjelp.

Oppslag fra norskboka i 6. klasse
Hvis vi blar til et oppslag videre, finner vi overskriften: ”Inn i boka, ut i
verden”(op.cit.:8 og 9). Oppslaget består av Reidar Aulies bilde Jernbane og
blomster fra 1943, en liten sammenhengende tekst direkte rettet til leseren,
Einar Skjæraasens dikt, Du ska itte trø i graset samt tre oppgaver under
overskriften Samtale. Oppgaveformuleringene peker ikke mot en overordnet
idé med oppslaget. I den første oppgaven stilles spørsmål om hva Aulies bilde
og Skjæraasens tekst forteller, og lærebokforfatterne vil ha svar på om teksten
passer sammen med bildet. De vil også vite om tekst og bilde kunne ha stått i
andre lærebøker og om tekst og bilde kunne vært utgangspunkt for et prosjekt.
Alle spørsmålene er åpne spørsmål som det ikke er noe riktig eller galt svar
på. Leserne skal altså selv fundere over problemstillingene og begrunne sine
svar. Det signaliserer en aktiv og selvstedig leserolle. 

Det problematiske med dette oppslaget er at leseren ikke får tak i konteksten
for problemstillingene gjennom teksten oppslaget presenterer. Det går ikke
fram hva slags norskfaglig tema dette er, hva eleven skal lære gjennom å
arbeide med tekst og bilde. Mens fagstoffet blir eksplisitt presentert i
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naturfagboka, er det uklart for leseren hva som er intensjonen med oppslaget
i norskboka. I lærerveiledningen til verket Lærerens bok, blir oppslaget noe
mer konkretisert, og her står det at intensjonen er å vise: ”(…) hvordan en tekst
eller et bilde, eller begge deler i kombinasjon, kan føre oss fra boka og ut i
verden” (Bech mfl.1998: 54). Lærebokforfatterne mener at norskfaget har
greiner inn i flere fag, og det er en slik tankegang som ligger bak ideen med
oppslaget i læreboka. Elevene skal erfare norskfaget som et knutepunkt for
flere fag i skolen, og det er dette de skal lære gjennom læreboka. Vårt poeng
her er at intensjonen forblir skjult for elevene gjennom lærebokteksten, men
tekstens meningspotensial kan realisere i klasserommet sammen med en
dyktig lærer og engasjerte elever.

Leserroller i lærebøker for 8. klasse

Forlaget Fag og Kultur: 
Fra saga til CD Norsk for ungdomstrinnet A-boka 8. klasse 1997:
Marit Jensen og Per Lien

Forordet i norskboka for 8. klasse
Forordet i norskboka for 8. klasse er også formet som et personlig brev til
leserne og underskrevet med lærebokforfatternes fornavn. Dette bidrar som
tidligere nevnt til å skape nærhet og fortrolighet med leseren, og forfatterne vil
kanskje også tilkjennegi at de har et ekte engasjement for elevene. Forordet
åpner med ordene: ”Gratulerer med nytt norskverk!”(Jensen og Lien 1997: 4).
Lærebokforfatterne forklarer deretter hvordan boka er bygget opp og hvorfor
den har fått tittelen Fra saga til CD. Tittelen viser et spenn i tid fra de norrøne
sagaene til vår tids veldige mengder med informasjon i elektroniske medier.
Boka skal demonstrere for leseren hvordan informasjon er blitt lagret gjennom
tidene, fra muntlige overføringer til elektronisk lagring. Dette grepet vil vi se
litt nærmere på når det gjelder layout og leseroller, men først vil vi altså se litt
nærmere på forordet. 

Forfatterne fortsetter forordet i en dialogisk monolog overfor leserne ved å
beskrive hvordan fagstoffet er delt inn i kapiteler og hva slags stoff som venter
leseren i hvert kapittel. Her arbeider forfatterne med leserens forforståelse og
forventninger til teksten, og det er tydelig at de har ambisjoner om at
norskfaget skal bli morsomt med denne læreboka. Dette kommer til uttrykk
gjennom for eksempel omtalen av CD-platen som følger verket og ligger
bakerst i boka. I omtalen av CD-platen presenteres Lise som er lydprodusent,
og de mange lydinnslagene hun har samlet intervjuer, kåserier, klassemøter,
nyhetsinnslag, musikk og opplesninger av ulike typer tekster. Å presentere
lærebøkenes underleverandører er ikke så vanlig, og her blir det kanskje også
litt «kult» for leseren å høre om lydprodusenten. Dette er ment å gi
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framstillingen et moderne preg, samtidig som avsenderen ønsker å vise at man
er «innenfor» leserens ungdomskulturelle koder.

Forfatterne har stor tro på lesernes selvstendighet og initiativ overfor teksten,
om noen av oppgavene til tekstene heter det at: ”De er utformet så «løst» at
dere får sjansen til å bruke egne ideer og talenter!” (op.cit.:4). Forfatterne
ønsker altså å utnytte leserens evne til å bidra til å skape tekstens mening.
”Siden det følger en CD til hver A-bok, er det meningen at du skal kunne
arbeide med lydmaterialet på egen hånd”, sier forfatterne og de avslutter med
en imperativ: ”Gled deg til norsken!”(ibid.). 

Layout og leseroller
Denne læreboka skiller seg klart ut fra de andre lærebøkene i rapporten ved å
legge stor vekt på fotoregi og utstrakt bruk av fotografier i framstillingen. Dette
gir teksten et moderne preg og gir inntrykk av høy autentisitet og troverdighet i
formidlingen av fagstoffet. Vi kan også legge merke til en del visuelle symbol-
er eller ikoner som opprinnelig stammer fra webdesign, og nye medier. Vi
finner igjen ikon for CD-plate, lysende lyspære, hammer og fastnøkkel og
snakkeboble med spørsmålstegn inni. Ikonene skal symbolisere henholdsvis
lydopptak, utfyllende lesning, oppgaver og ordforklaringer. I utførelsen av de
visuelle symbolene er skjermbaserte piksler synlige, som om de var hentet
direkte fra en dataskjerm. Dette kan igjen være et forsøk på å spille på leserens
erfaringsverden, gi en opplevelse av identifikasjon og et tidsriktig preg. Selve
fotoregien i oppslagene i boka nærmer seg dessuten et digitalt uttrykk ved å
benytte store mengder fotografier og informasjonsenheter for tekst. Her finner
vi hjelpere fra PC-programvare igjen som ordforklaringer i egne informasjons-
bokser på siden markert med spørsmålstegn i snakkeboble, bildetekster og opp-
summeringer. Fotoregien bidrar til at teksten framstår som hypertekstuell og
multimedial fordi den viser til andre tekster utenfor læreboka, bilder, grafiske
framstillinger og musikk. Dette gir selvsagt leseren et større handlingsrom som
leser, og utfordringen ligger i å skape sammenheng og helhet i mangfoldet av
tekstkategorier og inntrykk. Dette er kanskje også en understreking av en ny
type lesekompetanse vi har sett utvikle seg i forbindelse med de nye mediene.
Leseren må orientere seg i et visuelt landskap, være selektiv og analytisk sam-
tidig som han må skape mening i tekstelementer som inngår i en tekstvev.
Leseren får på denne måten kanskje en frier rolle. Leserens valg får betydning
for hvordan teksten forstås.

NKS-Forlaget Mega 8A Matematikk for ungdomstrinnet
1997: Jan Erik Gulbrandsen og Arve Melhus

Forordet i matematikkboka for 8. klasse
Å bygge opp forordet i lærebøkene som et personlig brev, ser ut til å være
vanlig i de lærebøkene rapporten omfatter. Også i matematikkboka gjør
forfatterne dette og bruker resten av plassen til å beskrive hvordan boka er
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bygget opp og hvordan den skal brukes. Også her forklarer forfatterne hva de
mener med ikoner og begreper de bruker for å strukturer kapitlene i boka.
Teksten blir dialogisk og bidrar til interaktivitet. Dette styrkes gjennom forslag
til å søke på Internett, tekstene har noen ganger egne søkeord som eleven kan
benytte. Prosjektarbeid er en vanlig arbeidsform på ungdomstrinnet, og
tekstene i læreboka er merket med symbol for prosjektarbeid der forfatterne
mener det er ideer til dette. En av oppgavetypene som eleven skal bli
konfrontert med i læreboka tar utgangspunkt i problembasert læring. Her skal
eleven stilles overfor et problem de skal drøfte og begrunne sammen med
andre elever. Dette er positive leseroller for eleven. Som tidligere nevnt, tar
forfatterne utgangspunkt i lesernes erfaringsverden og kompetanse og tekstene
i læreboka skal bidra til interaksjon elever i mellom. 
Et interessant trekk ved matematikkboka Mega, er at den forsøker å
differensiere lærestoffet og oppgavenes vanskelighetsgrad for leseren. Boka
tilbyr treningsoppgaver i tre vanskelighetsgrader, og sier til elevene at læreren
kan hjelpe til med riktig fargevalg, som det heter. Rød farge representerer
nemlig flere utfordringer, blå farge representerer mer arbeid med stoffet og
nye innfallsvinkler, mens gul farge representerer oppgaver som gir litt mer
øvelse. Denne måten å differensiere på hadde inspirert 8.klasselærerne til noe
de kalte løypevalg i matte. Løypene hadde samme fargekode som i læreboka
og utgjorde tilleggsoppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klassen ble også delt
i grupper ut fra ferdighetsnivå i noe av undervisningstida. At læreren må hjelpe
til med å velge fargekode for elevene, avslører kanskje en mindre tro på
elevens selvinnsikt og selvevaluering, men tilbudet om differensieringen er et
positivt trekk ved læreboka. Leseren får mulighet til å utvikle kunnskap i tråd
med egen kapasitet i faget, noe som er uttykk for en elevorientert holdning fra
forfatternes side.

Oppslag fra matematikkboka i 8. klasse
Et av oppslagene i boka som 8. klasse arbeidet med i observasjonsperioden,
var Vi regner med klokka. Oppslaget inneholder en del tekststykker som alle
har til hensikt å øve på utregninger som har med tid å gjøre. Eleven skal for
eksempel finne ut hvor lenge ei jente har vært opp en dag som hun stod opp kl
06.35 og la seg kl 22.12. Regnestykkene spør etter ett riktig svar og bidrar ikke
til elevers oppfinnsomhet og utforskertrang. På neste side i læreboka er det
gjengitt en oversikt over fjernsynsprogrammer og det er laget oppgaver som
krever at leseren undersøker programoversikten for å regne ut svarene på opp-
gavene. Vår innvending her er at læreboka ikke viser til tekster utenfor lærebo-
ka. I temaet med hverdagsmatematikk har forfatterne virkelig mulighet til å
inspirere elevene til å gå ut av læreboka og orientere seg mot praktiske forhold
i elevenes egen hverdag. I temaet Budsjett, foreslås det et prosjektarbeid fra
lærebokforfatternes side, men det påfallende her er at lærebokforfatterne selv
definerer prosjektets problemstilling, innhold og metode. Her kunne man tenke
seg at utfordringen til elevene skulle være å utvikle egne problemstillinger til
prosjektarbeid som har med budsjett å gjøre. I denne delen av boka følges ikke
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de gode elevorienterte intensjonene fra forordet så godt opp. Utfordringen blir
ferdig definert, problemstillingen mer lukket og hele konseptet avslører en litt
sviktende tillit til leserens egeninnsats og kompetanse. 

Aschehoug Tellus 8 Natur- og miljøfag for ungdomstrinnet 1997: Per
Roar Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh og Siri Busengdal Strand

Forordet i naturfagboka for 8. klasse
Denne læreboka starter med et spørsmål til leseren: ”Kunne du tenke deg å bli
forsker? Det er fremdeles mange store og uløste gåter i naturen. Dersom du
skal løse noen av dem, må du ha fantasi, tålmodighet og masse nysgjerrighet”
(side 2). Deretter går forfatterne løs på en presentasjon av hvordan boka er
bygget opp og vi finner mange elementer som vi har beskrevet tidligere. Her
er huskestoff og eksempler, oppgaver og sammendrag, ekstrastoff og forslag
til forsøk, stikkordsregister og forslag til prosjektarbeid. Også denne læreboka
signaliserer at den tar utgangspunkt i leseren og gjerne vil gå i dialog med
ham, samtidig som boka har ambisjoner om å få leseren til å handle
selvstendig og aktivt på egen hånd.

Oppslag fra naturfagboka for 8. klasse
Kapitlet om syrer og baser er på hele 22 sider og vi kan ikke kommenter det i
detalj, men peke på at stoffet hele tida presenteres i relasjon til elevenes
hverdagsliv. Syrer er for eksempel ikke kun noe som forekommer i regn og
nedbør, men det finnes i mat som er vanlig i elevenes eget kjøleskap (side
129). En slik framstillingsform forsøker å adaptere lærestoffet til leseren på en
positiv måte. Men det interessante her er kanskje om den aktive leserollen fra
forordet blir ivaretatt i oppgavedelen som følger etter presentasjonen av
lærestoffet side 139. De fire første sidene med oppgaver elevene skal gjøre, er
rene kontrolloppgaver som har til hensikt å bekrefte at eleven har forstått
fagstoffet. Deretter følger forslag til aktiviteter og forsøk. Men også forsøkene
har lærebokforfatterne streng regi på. De definerer hva som skal testes, hva
man trenger til testen og hvordan man skal gå fram. Leserne finner fort ut at
det er riktige og gale testresultater. Forslagene til elevforsøk er på en måte en
visualisering i praksis av det stoffet som er blitt gjennomgått på de foregående
sidene. Slike elevforsøk er det sikkert tradisjon for i faget, men hvordan møter
disse oppgavene de utfordrende signalene i forordet? Der ble leseren spurt om
han hadde lyst til å bli forsker, i så tilfelle gjaldt det å ha fantasi, tålmodighet
og nysgjerrighet. Spørsmålene i forslagene til Aktiviteter og forsøk i
naturfagboka er inautentiske siden det allerede eksisterer svar på dem. Her
kunne det vært spennende for leserne om noen av oppgavene kunne peke mot
autentiske problemstillinger elevene selv kunne reise.

Som kjent, stiller L97 noen krav om at elevene skal prøve ut og arbeide fram
mot ny kunnskap og erfaring. Dette viser det seg å være vanskelig å innfri for
mange av lærebøkene det her er snakk om. Dette ser ut til å være vanskelig
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også for naturfagboka Tellus, selv om den bærer navn etter en romersk
fruktbarhetsgudinne og den astronomiske betegnelsen for jorden som planet. 

Oppsummering om leseroller
Innledningsvis i dette delkapittelet stilte vi spørsmål om hva slags leserroller
bøkene i de tre fagene matematikk, naturfag og norsk byr elevene, og hva slags
implisitt leser som kommer til uttrykk gjennom læreverkene i de tre fagene. Vi
spurte også om bøkene i naturfag var mer fagorienterte enn norskbøkene og
om tekstene i bøkene kunne karakteriseres som dialogiske monologer.
Leserollene de tre fagene byr på er litt forskjellige. Naturfagboka Yggdrasil,
gir for eksempel tydeligst uttrykk for å henvende seg til en kompetent leser
som er i stand til å bruke verket aktivt og selvstendig. Norskboka Språket ditt,
er langt mer utydelig og selv om det snakkes om leseren, tas det ikke tilstrekke-
lig høyde for at 6. klassinger allerede er erfarne lesere som har krav på å få
klarhet i hva som er intensjonen med læreboka. Matematikkboka Tusen mil-
lioner, også for sjette klasse, framstår kanskje som den mest fagorienterte, men
også den har elementer av dialog og elevorientering i seg. Det er med andre ord
ikke så lett å svare helt entydig på spørsmålene vi stilte innledningsvis.

Vi har videre sett på forordene i de syv lærebøkene som ble benyttet i de
observerte klassene for å kartlegge hvilke leseroller de respektive bøkene innbyr
til . Vi kan oppsummere med å si at de fleste lærebokforfatterne bruker teksten
til å etablere en positiv kontakt med leseren, noe som signaliserer at læreboktek-
stene har intensjoner om å være elevorienterte og dialogiske, de ønsker i mange
tilfeller å utnytte leserens kompetanse og interesse på en positiv måte og stiller
krav til leseren om etablering av meningsfellesskap og utvidelse av tekstenes
meningspotensial. Mye tyder på at elevene ikke leser forordene i lærebøkene, så
her er det lite vi kan si om hvordan forordene fungerer i praksis. Forordene kan
likevel bidra til å kaste lys over læreboktekstenes intensjoner og de diskursive
rollene tekstene etablerer med leserne. Hvis intensjonene i forordene skal realis-
eres, krever det faglig trygge lærere som tør å slippe eleven løs på egen hånd og
som finner gode måter å følge opp elevenes arbeid på.

Framstillingsformen i lærebøker/læremidler i fagene
norsk, natur og miljø og matematikk

Evalueringen av Reform 97 foreslår som vist ovenfor at lærebøkene bør
anvendes mer systematisk som virkemiddel for utvikling i skolen. Det er
derfor viktig å se nærmere på de faktisk foreliggende og brukte lærebøkene. I
dette kapittelet skal vi se på disse bøkene med spesiell vekt på det vi benevner
som ”framstillingsform”. Med ”framstillingsform” mener vi følgende
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• hvordan lærebøkene presenterer ulike faglige emner
• hvordan emnestoffet er strukturert i relasjon til trinn og alder
• hvordan lærebøkenes emnestoff inviterer til aktiviteter i og utenfor

klasserommet
• hvordan lærebøkenes emnestoff er knyttet sammen med skolens øvrige

fag

Lærebøker og læremidler i norskfaget

Norsk i 6. klasse
For 6. klasse er det anvendte verket Språket er ditt av Kari Bech, Tor Gunnar
Heggem og Kåre Kverndokken (Gyldendal). Utsnittet vi skal analysere er
hentet fra s. 82 og 83, og på disse sidene gis det henvisning til verkets Øvebok
(s. 40). Utsnittet omhandler det å fortelle vitser eller korte historier og har
tittelen ”Skrøner og vitser” (se vedlegg 4). 

Emnet ”Skrøner og vitser” er presentert i konstaterende form. Det første
avsnittet inneholder en blanding av konstaterende og narrative utsagn. Det gis
opplysninger om hva som er ment med begrepene ’skrøner’ og ’vitser’. Deres
preg av vandrehistorier og muntlighet står i fokus. Etter det innledende
avsnittet stilles to spørsmål om opphav og tilblivelsesform. Disse spørsmålene
besvares knapt; det kan være ”det samme […] hvis skrøna er god” (s. 82). 

Resten av dette lille kapitlet består av aktiviteter som omfatter det å fortelle,
dikte videre, komponere en vits tilpasset en tegning. Disse aktivitetene fører
over i en underavdeling med tittelen ”Overdrivelse”. Der blir det særegne med
overdrivelse forklart med at det behøves en ’sammenlikning’ for å kunne
overdrive. Ett eksempel gis på en slik sammenlikning. Denne sekvensen
etterfølges av to skriveoppgaver i imperativisk form.

Det foreliggende kapitlet er strukturert med en introduserende og
konstaterende del for så å etterfølges av en utprøvende del. I denne siste delen
legges det opp til at elevene skal anvende den kunnskapen som ble formidlet
umiddelbart i forkant. Egenaktivitetene som omhandler det narrative og det
kreative (skrive videre på en ufullført historie), er brakt inn i læreboken for å
sikre at stoffet er forstått. Samtidig er det trolig vektlagt at elevene skal
relatere disse kortnarrativsjangrene til andre sjangrer de kjenner. 

Utsnittets aktivitetsorienterte deler dekker om lag 4/5 av hele kapitlet. Dette
skulle tilsi at læreplanens vekt på aktivitetsrelaterte incitament er fulgt.
Imidlertid viser utsnittet (s. 82) at eksempelmaterialet opptar mye av plassen.
Ved to temmelig omfattende eksemplifiseringer blir det kun plass tilbake til
fire mindre oppgaver. To av disse er såkalte ’mønsterrelaterte’ oppgaver, dvs.
at de fortelles etter forelegg. Den mest kreative oppgaven er knyttet til
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tegningen av to fotballspillende mus. Denne type oppgave krever at eleven
utformer en fortelling fra dens start til dens slutt.

Skriveoppgavene som er knyttet til underavsnittet ”Overdrivelse” er enda mer
mønsterrelaterte idet eksemplene ”til etterfølgelse” er unødvendig tallrike. Det
er dessuten en avskriftsoppgave inkludert i siste oppgavedel (s. 83). Imidlertid
er det meningen at eleven skal herme stigningen til sammenlikning for hver
setning. 
Utsnittets aktivitetsdel inviterer ikke til noe annet enn klasseromsaktiviteter.
Det finnes med andre ord ingen forslag til hva man kan gjøre utenfor skolen
når det gjelder dette emnestoffet. Heller ikke kan det spores noen umiddelbar
forbindelseslinje til øvrige fag i skolen. Dette behandles som et rent
sjangeremne innenfor faget norsk, og det relateres ikke til fag som
samfunnsfag, historie eller heimkunnskap. Dette kunne ha vært naturlig i
denne sammenheng med de valgte eksemplene. Emnet inviterer i
utgangspunktet til tverrfaglig aktiviteter, men dette utnyttes ikke. I
lærerveiledningen foreslåes det imidlertid at kapittelet kan være utgangspunkt
for et prosjekt der klassen samler inn lokalt fortellingsstoff eller kulturstoff.
Hvor tverrfaglig og prosjektorientert emnet skal bli, avhenger med andre ord
av læreren. 

Norsk i 8. klasse
For 8. klassetrinn ble verket Fra saga til CD av Marit Jensen og Per Lien
(Forlaget Fag og Kultur) brukt (vedlegg 5). Utsnittet som ble anvendt i den
perioden vi observerte, og som vi derfor skal kommentere, er en del av
kapittelet om grammatikk og tekstbinding og handler om rettskriving. Her tas
vanlige rettskrivingsproblemer opp, som bruken av og og å , da og når, enkel
og dobbel konsonant, stor eller liten bokstav osv. Utsnittet er preget av
knapphet. Skrivestilen er konstaterende og imperativisk: eks. Lær deg …, og
Vi skriver … Dette er stoff som eleven bes huske og bruke for å kunne skrive
korrekt norsk. Presentasjonen av de aktuelle problemene har relevante, men få
eksempler. Etter vårt syn er dette underkapittelet et eksempel på en
læreboktekst beregnet på gjennomsnittseleven, og det illustrerer slik et allment
dilemma når det gjelder framstillingsform i læremidler. Ved å skrive for en
gjennomsnittselev som ikke finnes, treffer en kanskje ingen. I dette tilfellet vil
trolig de flinkeste elevene kunne dette fra før, og de elevene som strever med
rettskriving, vil trenge mange flere eksempler og øvingsoppgaver.
Lærerveiledningen har kopieringsoriginaler med tradisjonelle utfyllings-
oppgaver.

Lærebøker i matematikkfaget

Matematikk i 6. klasse
For 6. årstrinn skal vi kommentere verket Tusen millioner. 6B av Anne Rasch-
Halvorsen, Toril Eskeland Rangnes og Oddvar Aasen (Cappelen). Utsnittet
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som klassen arbeidet med i observasjonsperioden, behandler emnet
”Statistikk”, og det er begrepene ”typetall” og ”median” som skal innøves.
Videre skal elevene lage søylediagrammer11 (vedlegg 6).

Kapitlet ”Statistikk” innledes med en illustrasjon over en hel bokside, der et
spørsmål om skoleveiens lengde er innfelt i en snakkeboble. Videre er et
eksempel på søylediagram vist. Også neste side (s. 94) har en illustrasjon med
snakkebobler som omfatter ca. 1/3 av siden. Her handler eksemplifiseringen
om skonummer, og den koples til første oppgave i kapitlet. Der presenteres
elevene for en fiktiv skole, Brattbakken med tilhørende skøytebane. Oppgaven
går ut på å finne ut hva slags skonummer som bør kjøpes inn for 10 skøytepar.
Først stilles elevene på en logisk prøve med vanlige spørsmål før selve
eksemplet gis. Eksemplet demonstrerer hvordan begrepet ”typetall” lar seg
finne. Samme metode anvendes for å eksemplifisere begrepet ”median” (s.
95). Også her er det anvendt tegnede illustrasjoner med snakkeboble. Etter
eksemplifiseringen og oppgaven knyttet til skøyteparene følger tre oppgaver
med utgangspunkt i samme fiktive skole. Det handler der om kinobesøk i en
fiktiv klasse samt traktering av musikkinstrumenter. Den siste oppgaven er
den mest kompliserte, og der skal elevene ut fra et gitt søylediagram finne
typetall og medianer knyttet til emnet fritidsaktiviteter. 

Kapittelet har en klar progresjon. Først introduseres rene illustrerende
eksempler, deretter følger forklaringer med eksemplifiseringer og til sist
kommer en ganske krevende oppgave. Det kan hevdes at stigningen kan bli vel
bratt for en del elever. Trolig ville flere eksempler og øvingsoppgaver ha tjent
denne framstillingen. Det er stor grad av abstraksjon i dette kapitlet, og mange
elever trenger eksempler og øvingsoppgaver. I det hele tatt kunne begrepene
”typetall” og ”median” ha vært kontekstualisert i mer utstrakt grad. Med dette
mener vi at kapittelet kunne hatt flere praktiske eksempler og øvelser. Som det
framgår av intervjuet med læreren som benyttet denne boka, etterlyste hun
også nettopp flere eksempler og øvingsoppgaver.

I dette kapitlet er det valgt eksempler fra den fiktive skolen Brattbakken, men
det er ikke gitt rom for aktiviteter som ikke er relatert til ren
klasseromsundervisning. Selv om det oppfordres i margen til å arbeide
sammen, er dette utelukkende tenkt inn i en klasseromskontekst. Det er heller
ikke noe i denne framstillingen som relaterer til andre skolefag. 

Matematikk i 8. klasse
For matematikkfaget i 8. klasse skal vi se nærmere på verket Mega.
Matematikk for ungdomstrinnet. Grunnbok 8B av Jan Erik Gulbrandsen og
Arve Melhus (NKS-Forlaget). 
Det er s. 105 - s. 115 som er valgt ut, og disse inneholder regning med klokka,
brevporto, budsjettering og fremmed valuta. Vi skal i hovedsak ta
utgangspunkt i underkapitlet ”På reisefot”, der elevene skal lære å regne med
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fremmed valuta (vedlegg 7). Eksemplene er finske mark, tyske mark og
franske franc etc. Nå kan det innvendes at dette kan virke avleggs når euroen
er innført i de fleste EU-land, men bøkene er ikke oppdatert. Det blir de
imidlertid når neste reform er innført, og nye bøker skal tas i bruk i skolen.

I det følgende skal vi kommentere s. 110 - 112 i utsnittet. Elevene blir på disse
sidene presentert for illustrasjoner i form av tegninger av en engelsk gate, et
utsnitt av et europakart med ulike pengesedler inkorporert (s. 110), en tabell
med liste over land, pengeenhet og forkortelser for slike, samt en tenkt
planleggingssituasjon før en reise (s. 111). På s. 112 vises igjen margtregning
av ulike pengesedler, tegning av et plagg med prisangivelse i britiske pund og
norske kroner, samt en tabell med angivelse av verdien av en del utenlandske
valutaer i relasjon til den norske kronen.

Illustrasjonene gir samtidig eksempler på relasjonen mellom den norske
valutaen og fremmed valuta ved hjelp av en tenkt dialog Dette virker nesten
unødvendig og litt barnslig for 8. klassinger. Verket Mega har markering av
oppgavedeler med egen logo. På s. 110 instrueres elevene til å ”Se på
tegningen ovenfor og les teksten”. Også dette virker helt unødvendig, tatt i
betraktning at blikket faller på første halvdel av siden der tegningen med den
innfelte dialogen befinner seg. 

I underavsnittet ”Valuta” gis en forklaring på hva som ligger i nettopp
begrepet ”valuta”. Etter vår vurdering virker også dette overflødig i
framstillingen. Det gis dessuten en rekke eksempler på ulike valutatyper. På s.
111 presenteres tabellen med land koplet til valuta samt forkortelser for denne
på denne måten: ”Nedenfor har vi satt opp en list over valutaen til en del land.
Vi har også tatt med hvordan vi ofte forkorter skrivemåten.” I headingen til
tabellen står imidlertid følgende å lese: Land, Valuta, Forkortet skrivemåte!
Igjen ser vi et eksempel i denne teksten på overflødige opplysninger;
opplysninger som snarere vil irritere enn hjelpe elevene til økt forståelse.

Under aktivitetsdelen gis en konkret oppgave knyttet til illustrasjonen på et
kart brukt under reiseplanleggingen. Elevene skal lage liste over valutaer to
interrailere kommer til å trenge. Det spørres også om forkortelsene for samme
valutaer. Dette er en rent mekanisk oppgave; en oppgave som neppe skaper
dypere forståelse for relasjonen mellom valuta og land eller landene imellom.
Først på neste side (s. 112) kommer begrepet ”valutakurs” inn som en
underoverskrift. Etter vår vurdering kunne dette begrepet like gjerne ha vært
introdusert på s. 110 i forbindelse med angivelsen av norske kroner og britiske
pund. Her stilles imidlertid et relevant spørsmål til elevene som angår grunner
til at valutaer kan synke i verdi.

Aktivitetsdelen gir her noen oppgaver med utfordring til elevenes forståelse.
Tabellen med forskjellige kurser skal brukes for å se kursen for en rekke
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valutaer. Igjen ses eksempler på rene mekaniske oppgaver. Imidlertid avsluttes
denne siden med å be elevene finne ut kursen på en østerriksk schilling når
kursen for 100 er kjent. Dette er trolig oppgaver som er enkle for mange 8.
klassinger.

Dette utsnittet inviterer til aktiviteter som er relevante for ungdom i dag i og
med at reiser av ulikt slag er blitt svært vanlig i alle samfunnssjikt. I selve
teksten er det imidlertid ikke lagt opp til noe annet enn klasseromsrelaterte
aktiviteter. Ett spørsmål relaterer seg likevel til øvrige skolefag. Det er
spørsmålet om årsakene til at verdien ”på en valuta synker” (s. 112). Dette
knytter seg til samfunnsfag og økonomiske fag og peker derfor ut over sin
umiddelbare kontekst.

Samfunnsfag i 6. klasse
For 6. klasse har vi sett nærmere på verket Midgard. Samfunnsfag 6 av Tone
Aarre, Bjørg Åsta Flatby, Per Martin Grønland og Håvard Lunnan
(Aschehoug). Vi har valgt et sammendrag (s. 183) med totalt 10 kulepunkter.
Dette står som oppsummering til det kapittelet i boka som det ble arbeidet med
i den observerte klassen (vedlegg 8).

Boka Midgard har sammendrag etter de fleste kapitlene. Et sammendrag har
selvsagt en fortettet og kanskje oppramsende struktur. Når vi ser på
framstillingsformen eller presentasjonsformen i dette sammendraget, er det
åpenbart at strukturen er uheldig. Første kulepunkt er generelt og sier noe om
hva som er skadelig for oss mennesker. Neste punkt omhandler hvordan det er
mulig å spare miljøet ved gjenvinning av for eksempel tomme
melkekartonger. Tredje kulepunkt har med spredning av forurensning over
landegrenser å gjøre. Så følger et punkt om sur nedbør og dens virkninger.
Femte kulepunkt omhandler hva som skjer når kull, olje og gass brenner og vi
får karbondioksid-gass. Så kommer ozonlagets betydning i et punkt for å
etterfølges av hva som skjer når landbruksgjødsel og kloakk siger ned i jorda.
Åttende kulepunkt har med oljeutvinning og oljelekkasjer å gjøre. Etter dette
kommer en opplysende sekvens om Blekkulf Miljødetektiver. Siste kulepunkt
handler om miljøvennlige varer.
Det hadde vært en fordel for elevene som brukere av denne teksten om
organiseringen hadde vært en annen slik at den fikk en mer helhetlig struktur.
For eksempel kunne man tenke seg å samle alt som har med forurensning til
lands og til vanns å gjøre, i eget punkt. Videre kunne temaer relatert til hva
som kan gagne eller redde miljøet ha vært samlet. Rene opplysningspunkter
som ”Blekkulf-punktet” og siste punkt som omtaler ”svanemerket” kunne
også ha dannet en egen sekvens. 

Rent språklig og uttrykksmessig må vi kunne si at dette sammendraget er
unødvendig komplisert. En ting er fagtermene ”svolvedioksid”, ”NOx-
gasser”, ”karbondioksid”, ”klimaavtalen i Kyoto” mfl. Dette er riktignok
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begreper som er forklart tidligere i kapitlet, men ved å trekke dem inn i det
kompakte og dårlig strukturerte sammendraget, blir informasjonstettheten
svært høy. Også syntaktisk har setningene en slik leddfølge at en leser i 6.
klasse i mange tilfeller vil ha problemer med å tilegne seg stoffet. Et eksempel
kan være ”Når gjødsel fra landbruk og kloakk siger ned i jorda og ut i elver,
innsjøer og havområder, kan det føre til at noen algearter vokser og formerer
seg”. Videre har sammendraget mye passiv, noe som gjør teksten relativt
abstrakt 
Etter vårt syn er dette sammendraget ganske vanskelig for elever i 6. klasse
både med hensyn til strukturering, språklig nivå og uttrykksform. Imidlertid
må det tilføyes at sammendraget peker i mange retninger og bygger broer over
til andre fag i skolen, som naturfag og KRL.

Natur- og miljøfag i 8. klasse
For 8. klassetrinn skal vi kommentere et utsnitt fra verket Tellus av Per Roar
Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Odd Rygh og Siri Busengdal Strang
(Aschehoug). Kapitlet ”Syrer og baser - til nytte og skade” var det kapittelet
elevene arbeidet med da vi gjorde observasjoner i klassen. (s. 126 - 145). Fra
dette kapitlet skal vi se nærmere på s. 126 og 127 (vedlegg 9).

Kapitlet innledes med et fotografi av frukter med en billedtekst. Der koples
begrepet ”syre” til smaken på frukt. Siden inneholder ellers underover-
skriftene ”Syrer” og ”Baser”. Framstillingen av temaet ’syrer og baser’ starter
med et spørsmål til leseren. Dette er et velfungerende grep som pirrer
nysgjerrigheten, samtidig som det har et kjent og hverdagslig innhold. Etter
dette innledende spørsmålet som egentlig er et ”syreeksempel”, gis det en
forklaring på at frukter har en syrlig smak. Med andre ord blir ”syre” gjenstand
for utdypende kommentarer og forklaringer. Syren knyttes så til elevenes
erfaringer, og det gis også eksempler på navn på syrer relatert til hvor slike
finnes (melkesyre, sitronsyre etc.).
For å forklare hva som preger en ”base” gis det en analogi til fenomenet lyd.
Det hevdes at syre i frukt og bær ”gjemmer seg i sukkeret”, og dette
sammenliknes med høy musikk som skjuler andre lyder i et rom. Også her tas
det utgangspunkt i elevens erfaringer. Disse betraktningene danner opptakt til
å definere hva ”base” er (s. 127), noe som forklares med en kjemisk reaksjon
som fører til at syrene ”slutter å være syrer”. Dette er enkelt og treffende
forklart sett i relasjon til alder og klassetrinn.

I avsnittet ”Sure og basiske løsninger” koplet begrepet ’indikator’ til, og det
gis eksempler som er kjente: te, lakmus. På denne siden (s. 127) er det totalt
tre illustrasjoner; ett fotografi av en lakmustest, en tegning av rognebær og en
tegning av BTB-indikator med tre forskjellige glass (sur, nøytral og basisk).
Forklaringen på hva som ligger i indikator-begrepet fortsetter over på side
128.
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Teksten veksler mellom spørsmål, utgreiende sekvenser og argumenter. For
eksempel gis det råd om å avstå fra å smake seg fram når det gjelder syrer og
baser fordi mange væsker kan være giftige eller etsende (s. 127). Dermed
gjøres det lengre avsnittet om å anvende indikatorer relevant. Illustrasjonene
er velvalgte og fungerer både motiverende og utvidende i forhold til teksten.
Kjente frukter i blanding med eksotiske, samt tegningen av rognebær, virker
som interessevekkere for den som leser. Språklig sett er utsnittet tilpasset
målgruppen. I det valgte avsnittet er det ingen oppgaver eller
aktivitetsrelaterte sekvenser, men dette finnes senere i kapitlet (s. 139 f.).
Framstillingen av ”Syrer og baser” peker i noen grad til andre skolefag. 

Oppsummering om framstillingsform
Vi har i dette delkapittelet sett på hvordan lærebøkene presenterer ulike emner
og strukturerer det stoffet som elevene skal arbeide med. Generelt er
framstillingsformen beskrivende og konstaterende, og vi finner få narrative
innslag i brødteksten. Tekstene er til dels preget av oppbrutt struktur og
manglende koherens, noe som framstår som svake trekk ved bøkene som har
vært i bruk. Nå gjør vi igjen oppmerksom på at kortere tekstsekvenser tatt ut
til nærmere analyse ikke yter verket som helhet rettferdighet. Det vi imidlertid
kan innvende er at sekvensene som er analysert, viser brudd på sammenheng
og på den måten skaper forståelses- og fokuseringsproblemer for elever som
skal lese tekstene. 

Framstilling innenfor et fag har lange tradisjoner, og den som kjenner den
faglige diskursen, ser kanskje ikke så lett verken ufullstendige forklaringer
eller innforstått fagterminologi. En del forlag praktiserer å la personer som
ikke hører til fagfeltet være konsulenter på andre fags lærebøker. Vi tror det er
et praktisk og enkelt råd for å gjøre fagstoff i læremidlene mer tilgjengelig.
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DEL III: AVSLUTNING

Kapittel 8: Avsluttende drøfting og tilrådinger

Prosjektet ”Kartlegging av læremidler og læremiddelbruk” har som mandat å
kartlegge hvilke læremidler som brukes og hvordan den pedagogiske bruken
av læremidler er i skolen. Prosjektet har benyttet seg av to typer
klasseromsobservasjoner. Den ene er en kvantitativ undersøkelse gjennomført
av studenter i praksisopplæring, den andre er en kvalitativ studie av tre
klasserom. I tillegg bygger studien på intervjuer med lærere og på analyser av
et utvalg læreboktekster som har vært benyttet i de observerte klasserommene.
Studentobservasjonene omfatter alle grunnskolens klassetrinn. I den
kvalitative studien har vi konsentrert oss om 3. klasse, 6. klasse og 8. klasse.
Studentobservasjonene er gjennomført i 64 klasserom spredt over hele Norge.
Både by- og bygdeskoler, nynorsk- og bokmålsskoler er representert.
Materialet er ikke så stort at det gir grunnlag for generaliseringer, men
sammenholdt med annen forskning er det mulig å peke på noen generelle
tendenser. Når det gjelder klasseromsobservasjoner utført av prosjekt-
medarbeiderne, fungerer de som en utdyping og nyansering det bildet som
studentobservasjonene gir.

Hvilke læremidler brukes?
Studentobservasjonene dokumenterer lærebokas sentrale plass i skolen. Dette
er for så vidt ikke overraskende og stemmer godt med annen forskning både
nasjonalt og internasjonalt (jf. kapittel 2 ovenfor). Praksis med å benytte én
lærebok i hvert fag ser ut til å stå sterkt i klasserommene. Men læreboka
kombineres ofte med tilleggsmateriell som fotokopier eller andre kopier som
lærerne selv har laget. Ofte vil dette være kopier der det hentes stoff fra andre
lærebøker eller læremidler. Kopiene benyttes ofte i oppgaveøyemed. 

I mindre grad hentes stoff fra internett. I det hele tatt var digitale læremidler
og internett lite i bruk i de klasserommene som ble observert. Det går selvsagt
ikke an å trekke vidtgående konklusjoner på bakgrunn av et så vidt spinkelt
materiale. Allikevel finner vi grunn til å påpeke at de observerte klassene er
praksisklasser, og at praksislærere trolig er mer faglig og pedagogisk
oppdaterte enn gjennomsnittslærere.

Hvordan brukes læremidlene?
Både studentobservasjonene og våre klasseromsobservasjoner viser at bruken
av læreboka dominerer i det arbeidet som utføres i klassene. Som tabell 5
ovenfor viser er individuelt arbeid med oppgaver det alternativet som skårer
høyest når studentene skal observere hvordan læremidlene brukes. Det
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stemmer godt med andre forskningsresultater. Mye tid benyttes til at elevene
arbeider med oppgaver, og lærerne går rundt og hjelper til. Dette var spesielt
tydelig i en av de klassene vi observerte. I alle de ca. 10 timene vi var til stede,
underviste læreren i samlet klasse i én matematikktime. I tillegg ble det
gjennomført en diktat og noen kortere felles sekvenser av mer organisatorisk
art. Resten av tiden benyttet elevene til individuelt arbeid med oppgaver med
veiledning. Det sier seg selv at læreboka og de andre læringsressursene som
elevene får utdelt, da blir ganske styrende. Nå viser studentobservasjonene at
arbeid med individuelle arbeidsprogram ikke dominerer i de observerte
klassene. Det er allikevel grunn til å minne om at dette er en arbeidsform som
mange ser på som ønskelig og ”progressiv” (jf. side 11 ovenfor) for å gi
elevene mer ansvar for egen læring. Vi tror denne måten å tilrettelegge
elevenes arbeid på kan ha mye for seg, men det kreves etter vårt syn
læringsressurser som er temmelig annerledes enn den tradisjonelle læreboka
om denne tilretteleggingen skal fungere optimalt. 

Klasseromsobservasjonene i de tre klassene viser som ventet både likheter og
forskjeller. Et fellestrekk er at lærebøker blir anvendt i alle tre klasserom, men
at anvendelsen er noe ulik. Ungdomstrinnet viste seg å representere den mest
konservative pedagogiske bruk av læremidler, og dette stemmer godt med
resultatene fra evalueringen av L97 som vi har referert ovenfor. Elevene
arbeidet med én lærebok i hvert fag supplert med utdelte kopier i alle de
timene vi observerte i klassen, og arbeidsmåten vekslet lite fra fag til fag. På
mellomtrinnet var mye styrt av arbeidsøkter for elevene, der de selv kunne
strukturere sitt arbeidstempo og sin arbeidsdag. Friheten var stor med hensyn
til hvilke oppgaver de ønsket å arbeide med, men i dette perspektivet kom
læreboken til å bli svært styrende. Elevene arbeidet med læremidlene for å løse
oppgaver, men vårt inntrykk var at de kanskje var mer opptatt av å være herre
over egen tid enn å tilegne seg fagstoffet i lærebøkene. På småskoletrinnet i 3.
klasse så vi mindre av tradisjonell undervisning og bruk av læremidler. I den
grad læremidler ble benyttet, var de ofte produsert av elevene selv. Her var
klasserommets utrustning og organisering av en viss betydning, siden elevene
hadde tilgang til samtalesone og arbeidssone og kunne veksle mellom disse. 

Sammenfattende kan vi si at klasseromsaktivitetene på småskoletrinnet i den
observerte klassen var langt mindre lærebokstyrt enn det som var tilfellet for
ungdomstrinnet. På ungdomstrinnet dominerte læreboka. På mellomtrinnet var
etter vårt syn den elevstyrte aktiviteten bare tilsynelatende fordi det viste seg at
læreboka eller læremidlene virket svært styrende for arbeidsaktivitetene. 

Lærernes vurdering av læremidlene
Både praksislærerne og lærerne i de observerte klassene ble bedt om å vurdere
de læremidlene de brukte i de observerte fagene. Svarene viser at de stort sett
er tilfreds med læremidlene. Over halvparten av de spurte lærerne i
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studentobservasjonene sa seg fornøyde, og svært få sa seg direkte misfornøyde
med de anvendte lærebøkene. Igjen minner vi om at det her er tale om
praksislærere; en lærergruppe som trolig har mer tilleggsutdanning, erfaring
og engasjement enn gjennomsnittet av lærere. De lærerne som ble intervjuet i
forbindelse med klasseromsobservasjonene, var heller ikke misfornøyd med
de læremidlene som ble brukt i klassen, men de hadde klare forslag til
forbedringer. I første rekke gjaldt de mer tradisjonelle ting som flere oppgaver,
mer engasjerende tekster osv. De var i liten grad opptatt av flere og varierte
læringsressurser og etterspurte for eksempel ikke nettsteder og andre digitale
læremidler knyttet til læreverkene. 

De rådene de intervjuede lærerne kom med, gjaldt særlig matematikkfaget.
Her var lærerne kritiske til at bøkene var for tekstorienterte og etterlyste flere
oppgaver, slik at elevene fikk mer trening. For norskfaget ble det etterlyst flere
gode tekster med appell særlig til gutter og til ungdom, og sterkere vektlegging
av fagets formelle sider. Ellers ble ryddighet og oversiktlighet poengtert som
krav til framtidige lærebøker. Mest fornøyde var lærerne med læremidlene i
natur- og miljøfag, og nivådifferensieringen ble spesielt framhevet som
positivt.

Differensiering
Våre undersøkelser viser at det ikke differensieres i særlig grad i forhold til
læremidlene, verken i de klassene studentene har observert i eller i våre
observasjonsklasser. I noen tilfeller kan det hende at denne differensieringen
er til stede, men at den ikke er så lett å få øye på. Flere av læremidlene vi har
undersøkt, har for eksempel nivådifferensiering, og det er selvsagt ikke noe i
veien for at elevene kan arbeid med forskjellige oppgaver innenfor samme
lærebok. I den undersøkelsen studentene gjennomførte, spurte vi også om
hvorvidt elever fra språklige minoriteter benyttet de samme læremidlene og
arbeidet på samme måte som majoritetselevene. Som vist side 25
differensieres det lite i forhold til denne gruppen når det gjelder
lærebokrelatert arbeid. 

Noen avsluttende refleksjoner og tilrådinger
Alle tidligere undersøkelser av læremidlenes plass og funksjon viser den
dominerende stilling læreboka har. Vår undersøkelse bekrefter dette. Det var
en uttalt målsetting da planen i 1997 ble introdusert at man skulle komme bort
fra den lærebokstyrte undervisningen. Det ser ikke ut til å være tilfellet, noe
andre undersøkelser også har dokumentert. I stedet for å arbeide ”mot”
læremidlene, bør en kanskje derfor heller forsøke å inspirere til å utvikle
læremidler som bedre ivaretar den framtidige læreplanens mål.
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Som vist innledningsvis rommer læreplanen en spenning mellom elev- og
aktivitetsorienterte arbeidsformene og et omfattende fellesstoff som skal sikre
felles kunnskaper, referanserammer og kulturell dannelse. Læremiddel-
utviklernes svar på denne spenningen har vært å lage heldekkende læremidler
som skulle sikre at alle læreplanens kunnskapsmål var dekket, samtidig som
en har forsøkt å inkorporere oppgaver og arbeidsmåter som tema- og
prosjektarbeid og andre elevaktive arbeidsformer. Tiden er kanskje inne til å si
at dette ikke er mulig? 

Etter vårt syn bør den heldekkende læreboka ha utspilt sin rolle. Den er skrevet
for en ”gjennomsnittselev” som ikke finnes og presenterer et
”gjennomsnittsfag” som ikke interesserer. Slik må det bli om en bok skal nå
”alle” og ha med ”alt”. Derfor er det å skrive heldekkende lærebøker som
engasjerer og skaper refleksjon og undring hos både svake og sterke elever
ikke mulig. I stedet må det være viktig å utvikle varierte læringsressurser og
universelle læremidler, slik Stortingsmelding 30: Kultur for læring foreslår
under kapittelet Likeverdig og inkluderende opplæring:

Departementet vil fortsette satsingen på utvikling av spesialpedagogiske
læremidler, og går videre inn for at læremidler i stadig sterkere grad skal
utvikles for å ivareta prinsippet om universell utforming. Dette er en
strategi som tydeliggjør et ønske om likestilling, ved at produkter og
omgivelser utformes på en slik måte at de kan brukes av alle i så stor
utstrekning som mulig. Strategien bidrar til å tenke helhetlig og
sammenhengende. Læremidler utviklet på denne måten vil kunne benyttes
av alle, og behovet for særløsninger vil minke. Det vises her blant annet til
Læringssenterets arbeid med multifunksjonelle læremidler og det nye
programmet for digital kompetanse (Stortingsmelding 30 (2003-2004):
92). 

Skal dette lykkes, bør blant annet følgende spørsmål gjennomtenkes: Hvordan
kan læremidlene tilrettelegges slik at tematisk og nivåmessig differensiering
blir mulig innenfor samme verk? Hvilke enheter kan slike verk bestå av?
Hvordan kan fleksibiliteten til digitale læringsressurser utnyttes? Hvordan
skal oppgaver utformes slik at elevene arbeider med varierte læringsressurser
og kilder, og ikke bare leter etter ”det rette svaret” som finnes i læreboka? Hva
slags rolle skal læreren ha i elevens bok? Hvordan kan læremidlene utformes
slik at de imøtekommer alternative måter å organisere undervisning med
arbeidsprogram, tilpasset opplæring og tema- og prosjektarbeid? Hvordan
utforme interessevekkende, engasjerende og godt strukturerte tekster som
oppdrar til undring og refleksjon og ikke bare reproduksjon? 

Det er en stor utfordring å utvikle utradisjonelle læremidler. Innenfor lære-
middelkretsløpet er det etter vårt syn forlag og forfattere som langt på veg står
for pedagogisk og fagdidaktisk nytenking. Men læremiddelproduksjon har
også en økonomisk side. Dersom forlagene skal våge å satse på utradisjonelle
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læremidler, må de derfor på en eller annen måte sikres økonomisk. Det er vel
kjent at lærere gjerne velger tradisjonelt når det gjelder læremidler, og det er
risikabelt for et forlag å satse på noe som kan bli en salgsfiasko. En løsning på
det kan være at departementet utlyser midler til å støtte ett eller flere prosjekter
som går nye veier, ikke bare når det gjelder å utvikle digitale læremidler, men
også de mer tradisjonelle lærebøkene og andre læringsressurser knyttet opp
mot dem. Så langsomt som innføringen av IKT ser ut til å skje i skolen, må det
være viktig også å satse på å endre de papirbaserte læringsressursene i raskere
takt enn det som nå er tilfellet. Utlysning av midler som kan bidra til
framtidsrettet læremiddelutvikling kan være en veg å gå.
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1) 6 skjema inneholder ikke informasjon om praksislærer.
2) Tallet gjelder oktober 2003.
3) Vi har ikke spurt om praksislærernes alder, men vi vet at gjennomsnittsalderen for

grunnskolelærere er 44,8 år (http://www.ssb.no/emner/04/02/utlaerer/). 
4) Overfor er disse regnet som henholdsvis samfunnsfagstime og arbeid med arbeidsplan.
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6) I Aamotsbakken m.fl.: Vurdering av læremidler med fokus på flerkulturelt perspektiv er

nettsteder til en del læreverk i skolen analysert.
7) Vi gjør oppmerksom på at navn som er benyttet, er fiktive.
8) Et ”problem” som verken lærer eller lærebokforfatter trolig hadde tenk på oppstod når
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9) For en nærmere diskusjon av dette, se Dysthe 1995.
10) Dette ble også gjentatte ganger bekreftet gjennom observasjonene vi gjorde både i 6. og 8.

klasse.
11) På side 31f. er bruken av dette kapittelet i klassen beskrevet.
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Vedlegg 1: Brev til høgskoler og studenter
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Tlf.nr.:    +47 33031432
Fax: +47 33031300

Post:  Senter for pedagogisk tekst og
læreprosesser
Postboks 2243
3103 Tønsberg

E-mail: finn.stenstad@hive.no

Web: http://www-lu.hive.no/tekstar/

Kartlegging av læremidler og læremiddelbruk

Til studenter som skal gjennomføre observasjonene

Observasjonene inngår i et forskningsprosjekt som Høgskolen i Vestfold gjennomfører for
Læringssenteret. Prosjektet har tittelen ”Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis”.
Målet er ifølge Læringssenterets mandat ”å kartlegge hvilke læremidler som brukes i
grunnskole og videregående opplæring i dag, og hvordan disse brukes i klasserommet og i
læringssituasjonen.” Høgskolen ønsker å  gjennomføre en første bred kartlegging ved hjelp av
studenter i praksis. Slik kan vi beskrive hva som faktisk skjer i mange klasserom over hele
landet. Samtidig ønsker vi også å øke bevisstheten om læremidler og læremiddelbruk. Vi
håper derfor at observasjonene kan inspirere til refleksjon over læremidlenes plass og
funksjon og  til diskusjoner både med praksislæreren og i undervisningen ved høgskolen.

Noen praktiske opplysninger:

1. Observasjonene skal foregå i perioden mellom 1. mars og  5. april

2. Studentgruppa velger selv om dere vil fylle ut ett skjema hver, om én student skal
pekes ut til å fylle ut skjemaet, eller om dere vil samarbeide om ett skjema. Dersom
det fylles ut flere skjema, skal disse stiftes sammen slik at det framgår at
observasjonene gjelder samme klasse og samme time. Dere skal i dette tilfellet ikke
sammenlikne skjemaene og rette opp eventuelle forskjeller.

3. Vi ønsker et så tilfeldig utvalg av fag som mulig. Derfor ber vi dere fylle ut skjemaet
på følgende tidspunkt:

andre time (eventuelt andre del av første økt) tirsdag i den andre uka dere
har praksis.

Dette gjelder dersom klassen arbeider med fagene norsk, matematikk, engelsk,
samfunnsfag,  KRL  eller natur- og miljøfag, eller med tema og prosjekter der ett eller
flere av disse fagene er regifag. Hvis klassen ikke arbeider med de nevnte fagene
denne aktuelle timen/økta, velger dere den timen/økta med de angitte fagene som
følger nærmest etter. Dersom klassen ikke har tradisjonelle timer på 45 minutter,
gjelder observasjonen 45 minutter av en økt.

4. Praksislærer skal ikke delta i utfyllingen av skjemaet, men svare på spørsmålene i del
III.
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5. Det er en fordel om dere har satt dere inn i observasjonsskjemaet på forhånd. Men det
er et poeng at  den observerte timen er så ”normal” som mulig, derfor skal det altså
ikke gjøres spesielle forberedelser i klassen i forkant av observasjonen.

Noen definisjoner og forklaringer:

1. Læremidler
Observasjonene gjelder læremidler. Vi ønsker å legge en vid definisjon til grunn, og
benytter derfor begrepet læremidler om tekster og bilder på papir og skjerm, stille bilder,
levende bilder og konkrete gjenstander som benyttes i undervisningen til å konkretisere,
illustrere og eksemplifisere.

2. Elever fra språklige minoriteter
En del av kartleggingen er rettet mot læremiddelsituasjonen for elever fra språklige
minoriteter. Disse defineres som ”barn hvor minst én av foreldrene har et annet morsmål
enn norsk som sitt førstespråk”.

Skjemaene vil bli behandlet konfidensielt og skal ikke påføres navn eller skole.
Praksisgruppene leverer skjemaene så raskt som mulig til praksiskonsulenten/studieleder ved
egen høgskole  som returnerer dem samlet til følgende adresse:

Læremiddelprosjektet v/Dagrun Skjelbred /Bente Aamotsbakken
Høgskolen i Vestfold
Postboks 2243
3103 Tønsberg

Tusen takk for hjelpen! Vi håper dere tar en kopi av de utfylte skjemaene og følger opp
spørsmålet om læremidler og læremidlenes rolle i det videre arbeidet både i praksisperioden
og i fagene på høgskolen.

Høgskolen i Vestfold, februar 2004

Med vennlig hilsen

Dagrun Skjelbred Bente Aamotsbakken
- prosjektleder - - prosjektleder -



Vedlegg 2: Observasjonsskjema
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(Dersom det ikke er nok plass på arket, bruk baksida)

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   …..

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:   …………….

……………………………………………………………………………………….
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2. Dersom det ble brukt tekster, hvilket forarbeid ble gjort?

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. Læreren forklarte ord og begreper  …..

b. Lærer og elever samtalte om tekstens emne  …..

c  Lærer og elever samtalte om bilder, overskrifter …..

d. Tekstens tema ble direkte relatert til tidligere læring gjennom samtale …..

e. Elevene startet rett på arbeidet med tekstene: .….

f. Andre måter …..   Gi i så fall en kort beskrivelser: ……………………………

………..………………………………………………….

Hvor lang tid ble eventuelt brukt til forarbeidet: ca. antall minutter …..

3. Dersom det ble brukt tekster, hvordan ble tekstene lest i klassen?

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.   Læreren leste teksten …..

b    Elevene ble bedt om å lese for seg selv …..

c. Elevene hadde forberedt teksten som hjemmelekse  …..

d. Elevene ble bedt om å  lese høyt etter tur …..

e. Elevene ble bedt om å lese i grupper …..

f.  Elevene fikk ingen instruksjon om å lese …..

g. Andre måter  …...  Gi i så fall en kort beskrivelse:    ……………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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4. Dersom det ble brukt tekster, hvordan ble de brukt i klassen?

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:

Mesteparten av tiden ble brukt til at:

a. elevene leste individuelt for å tilegne seg kunnskap  …..

b. elevene arbeidet individuelt med oppgaver …..

c. elevene arbeidet med oppgaveløsning sammen med andre  …..

d.  elevene diskuterte teksten med andre elever …..

e. elevene arbeidet med et prosjekt med utgangspunkt i teksten …..

f. læreren stilte kontrollspørsmål til teksten …..

g. elevene fikk arbeide med teksten for å forberede seg til prøve …..

----

h. Eventuelt andre måter teksten ble brukt på  …..   Gi i så fall en kort beskrivelse:

..……………………………………………………………………………………………

5. Hvilke læremidler ble det brukt mest tid på?

Dersom noen av de nevnte læremidlene  ble brukt i undervisningen, ranger dem på en skala

fra 1 til 6, der 1 betyr mest tid og 6 betyr minst/ikke noe tid:

Lærebok: …..

Arbeidshefter til lærebok: …..

Utdelte kopier: …..

Internett: …..

Andre tekster …..

Andre læremidler: …..  Oppgi i så fall hvilke…………………………………
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6. Differensiering

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 fikk selv velge hvilke læremidler de ville arbeide med …..

b.  Elevene arbeidet med ulike læremidler ut fra prinsippet om tilpasset opplæring  …..

c.   Elevene arbeidet med ulike læremidler ut fra hvilke tema/prosjekter de holdt på med  …..

d.  Elevene benyttet de samme læremidlene, men fikk tilleggsstoff ut fra prinsippet om

tilpasset opplæring  …..

e  Alle elever brukte de samme læremidlene hele den observerte tiden …..

f.. Eventuelt andre observasjoner. Gi i så fall en  kort beskrivelser:

……………………………………………………………………………..

7. Blir læremidlene brukt til hjemmearbeid i det aktuelle faget?  …..

Dersom elevene har ukeplan / lekseplan, legg ved en kopi av denne.

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  …..

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

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

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

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

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

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

Legg i så fall ved en kopi av disse.
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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    …..
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III. KOMMENTARER TIL OBSERVASJONENE

1. Fra praksislærer:

Hvor godt synes du beskrivelsen nedenfor stemmer med din vanlige praksis?

Sett kryss ved det alternativet du er enig i:

a. Den observerte timen er typisk for hvordan min klasse arbeider med læremidler:

stemmer meget godt ….. stemmer godt …..stemmer litt ….. stemmer ikke   …..

b. Jeg benytter forlagsproduserte læremidler mindre enn i den observerte timen

stemmer meget godt ….. stemmer godt …..stemmer litt ….. stemmer ikke   …..

c. Jeg  er fornøyd med forlagsproduserte læremidlene i det observerte faget

stemmer meget godt ….. stemmer godt …..stemmer litt ….. stemmer ikke   …..

 d. Jeg lager mine læremidler selv

stemmer meget godt ….. stemmer godt ….. stemmer litt ….. stemmer ikke   …..

e.  Jeg benytter først og fremst læremidler til elevenes hjemmearbeid

stemmer meget godt ….. stemmer godt …..  stemmer litt …..  stemmer ikke   …..

f. Jeg benytter vanligvis spesielt tilrettelagte læremidler til elever fra språklige minoriteter.

stemmer meget godt ….. stemmer godt ….. stemmer litt ….. stemmer ikke   …..

 Eventuelle andre kommentarer fra praksislærer

:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2 Eventuelle kommentarer fra studenten som har observert timen:

…………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………
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IV: GENERELLE OPPLYSNINGER

Opplysninger om klassen:

a.  klassetrinn: …………

b. antall elever……,  gutter ……., jenter……..

a. antall elever fra språklige minoriteter ……..
Hva er eventuelt elevenes hjemmespråk…………………………………………..

Hvor lenge har elevene bodd i Norge? ……………………………………………

Opplysninger om læremidler i klassen:

har elevene en fast lærebok i det aktuelle faget?  ……

Oppgi i så fall hvilken ………………………………………….

Opplysninger om den aktuelle timen:

Timen ble planlagt og gjennomført av praksislærer: ….

Timen ble planlagt og gjennomført av en eller flere studenter: ….

Eventuelt andre opplysninger………………………………………………………

Opplysninger om lærer:

kjønn: mann ….., kvinne  …..

hvor lang undervisningspraksis: ….. år

utdanning: grunnutdanning i det aktuelle faget  …..

                  videreutdanning i det aktuelle fag:  _ år,  …..  1 år   …..  mer enn 1 år …..
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Vedlegg 3: Intervjuguide

Generelle opplysninger

Navn Kjønn Alder
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?



Vedlegg 4: Fra Beck m.fl.: Språket ditt
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Vedlegg 5: Fra Jensen og Lien: Fra saga til cd.
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Vedlegg 6: Fra Rash Halvorsen m.fl.: 
Tusen millioner 6
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Vedlegg 7: Fra Gulbrandsen og Melhus: 
Mega 8. Matematikk for ungdomstrinnet
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Vedlegg 8: Fra Aakre m.fl.: 
Midgard 6. Samfunnsfag
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Vedlegg 9: Fra Ekeland m.fl.: 
Tellus 8. Natur og miljøfag for ungdomstrinnet
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NOTATER:

104
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NOTATER:
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NOTATER:
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NOTATER:
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NOTATER:
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NOTATER:
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NOTATER:
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NOTATER:
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NOTATER:


