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Tema og problemstilling 

Temaet for denne oppgaven er lesing som en grunnleggende ferdighet for å forstå ulike 

fagtekster på ungdomsskolenivå. Ettersom gjentatte undersøkelser på nasjonalt og 

internasjonalt nivå viser at prestasjonsgapet mellom minoritetsspråklige og 

majoritetsspråklige elever er stort, er fokus på hvordan vi kan styrke leseforståelsen til de 

minoritetsspråklige elevene. Jeg presenterer noen teorier om lesing, leseforståelse og 

lesestrategier og sammenlikner læreboktekster i samfunnsfag og naturfag på 7. trinn med 

saktekster fra den nasjonale prøven i lesing fra 2009 på 8. trinn. For den nasjonale prøven i 

lesing på 8. trinn sammenlikner jeg resultatene til de minoritetsspråklige og de 

majoritetsspråklige elevene på en anonymisert Oslo-skole med høy andel av 

minoritetsspråklige elever. 

Hovedproblemstillingen for oppgaven er: 

Hvordan kan vi bruke de kunnskapene vi har om læreboktekster, nasjonale prøver i lesing og 

lesestrategier til å styrke leseforståelsen i alle fag for alle elever på ungdomsskolen, og for de 

minoritetsspråklige elevene i særdeleshet? 

Metode 

I sammenlikningen av læreboktekster og tekster fra den nasjonale leseprøven analyserer jeg 

tekstene og sammenlikner tekstenes vanskelighetsgrad ut fra variablene lesbarhet og 

ordforråd. Jeg finner de ordene i teksten som bærer tekstens innhold og kategoriserer deretter 

innholdsordene i hverdagsord og skolefaglige ord, som jeg videre kategoriserer i de 

ordklassene de tilhører.  

I undersøkelsen av resultatene fra den nasjonale leseprøven sammenlikner jeg resultatene til 

de minoritetsspråklige elevene med resultatene til de majoritetsspråklige elevene og 

analyserer dem i forhold til tre oppgavetyper som måler forskjellige aspekter ved 

leseforståelsen. Én oppgavetype skal måle om eleven kan finne eksplisitt informasjon i 

teksten, en annen om eleven kan tolke og trekke slutninger på bakgrunn av informasjon i 

teksten og en tredje skal måle om eleven kan reflektere over tekstens struktur og innhold. Jeg 

undersøker også hvordan de minoritetsspråklige elevene klarer seg i forhold til de ulike 

oppgavetypene. 
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Kilder 

Teoriene jeg presenterer om leseforståelse, bygger på norske og internasjonale referanser; 

Bråten (2007), Gaskin (2003), Roe, (2011), Sweet og Snow (2003) samt ulike forfattere fra 

forskningsmiljøet ved Høyskolen i Vestfold. I analysene av ordforråd refererer jeg mest til 

Golden (2009) og Øzerk (2010a). Mine bakgrunnskunnskaper om forhold ved 

minoritetsspråklige elever henter jeg fra norske og internasjonale kilder; Garcia (2003), 

Hvistendahl (2007) og Lervåg og Aukrust (2009) med hovedvekt på rapporten ”Developing 

Literacy in Second-Language Learners” redigert av August og Shanahan (2006).  

Hovedkonklusjoner 

Analysen og sammenlikningen av læreboktekstene i samfunnsfag og naturfag med 

saktekstene i den nasjonale prøven i lesing viser at tekstene i leseprøven er på samme nivå 

eller lettere enn tekstene i lærebøkene. Det ser ut til at de tekstene elevene forventes å lese på 

den nasjonale leseprøven for 8. trinn, har en vanskelighetsgrad som de har vært vant til å 

forholde seg til i lærebøkene på 7. trinn. De elevene som strever med å forstå tekstene i 

leseprøven, vil med andre ord også streve med å forstå læreboktekstene de møter på 8. trinn. 

Dette er en pedagogisk utfordring for alle faglærere fordi lesing er en grunnleggende ferdighet 

i alle fag. 

I undersøkelsen av resultatene til de minoritetsspråklige elevene sammenliknet med de 

majoritetsspråklige elevene på den nasjonale leseprøven fant jeg at det er betydelige 

forskjeller mellom hva de to elevgruppene presterer. Resultatene viser til gjennomsnittet for 

elevgruppene, og det er selvfølgelig individuelle forskjeller. Vi finner minoritetsspråklige 

elever som har gode resultater på prøvene, og majoritetsspråklige elever som har dårlige 

resultater. Hovedkonklusjonen er likevel at det er et prestasjonsgap mellom disse 

elevgruppene, et gap vi må arbeide for å redusere i årene fremover. Vi trenger lærere som har 

kunnskaper om tiltak som ivaretar de minoritetsspråklige elevene, og politikere som er villige 

til å gi gode rammer som gjør det mulig å sette i verk tiltakene. 
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masteroppgaveskriving som var den viktigste motivasjonen for å begynne. Jeg ønsket faglig 
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middagstreff på Blindern, til Maikki for oppmuntrende kommentarer og gode møter i Bergen 

og til Sakari for praktisk hjelp med data og positiv innstilling hjemme. Takk til min bror, 

Aadne, som har gitt meg husly i Oslo og vært en inspirerende samtalepartner om metodiske 

spørsmål og mye annet, og takk til min søster, Astrid, for interessert oppfølging og kloke 

innspill. 

Jeg vil også takke gode kollegaer ved Borgheim ungdomsskole, med en spesiell takk til Jane, 

Marianne, Tore og Johnny, som bidro med vurdering av læreboktekster. Takk til mine 

medstudenter og lærere gjennom disse fire årene. Sist, men ikke minst, vil jeg takke min 

veileder, Kamil Øzerk, for å bidra med ”litt hjelp i tide” og for den smittende entusiasmen han 
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1 Innledning 

I dette kapittelet presenterer jeg bakgrunn for valg av tema, oppgavens problemstilling og 

noen refleksjoner rundt problemstillingen. Jeg avslutter kapittelet med å beskrive hvordan 

oppgaven er bygget opp. 

1.1 Bakgrunn og tema 

Norske elevers leseferdigheter har fått økt oppmerksomhet de senere årene etter at de 

internasjonale undersøkelsene PISA (Programme for International Student Assessment) og 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) har avdekket at elevene i norsk 

skole ikke er så gode lesere som vi skulle ønske. Den gjeldende læreplanen Kunnskapsløftet 

(LK06) fastslår at lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag (Utdanningsdirektoratet 

2011a), og fra høsten 2007 fikk vi et nasjonalt system for kvalitetsvurdering av elevenes 

leseferdigheter gjennom innføring av nasjonale prøver i lesing for alle elevene på 5. og 8. 

trinn, fra høsten 2010 også på 9. trinn. Lesing er et satsingsområde i skolen, og vi trenger 

kunnskap om hvordan vi kan hjelpe elevene våre til å bli gode lesere slik at de kan lykkes 

gjennom utdanningsløpet og videre i livet. Selv om vi ser en bedring av lesekompetansen hos 

norske 15-åringer i den siste PISA-undersøkelsen fra 2009, er resultatene bare på nivå med 

dem vi hadde i 2000, resultater som skole-Norge ikke var så fornøyd med.  

Resultatene av PISA-undersøkelsen i 2000 viste at norske 15-åringers lesekompetanse var på 

nivå med gjennomsnittet i OECD-landene, og lavere enn land vi liker å sammenlikne oss 

med. Året etter kom resultatene av PIRLS-undersøkelsen, som viste at norske 4. klassingers 

leseferdigheter lå nær det internasjonale gjennomsnittet. I PIRLS deltar det flere fattige land 

enn i PISA, så et gjennomsnitt her viser et enda lavere nivå for norske skoleelever enn en 

måling blant OECD-landene. Resultatene av begge disse undersøkelsene førte til at 

skolemyndighetene rettet søkelyset mot leseopplæringen i skolen og kom med tiltak for å 

bedre leseferdighetene i norsk skole. Dette resulterte i innføring av ny læreplan i 2006 og 

nasjonale prøver i lesing (Kjærnsli 2007). 

Rammeverkene som prøvene i PISA og PIRLS bygger på, er utarbeidet av noen av verdens 

fremste leseforskere, så prøvene representerer faglig solid internasjonal ekspertise (Roe 

2011). Det internasjonale forskningsmiljøet har en utvidet definisjon av begrepet lesing, som 
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bygger på kognitive teorier der lesing sees på som en interaktiv prosess knyttet til leserens 

bakgrunnskunnskaper om emnet. Fokuset for lesingen er på den funksjonelle og kritiske 

lesekompetansen. PISAs definisjon av lesekompetanse, i norsk oversettelse, er: ”…å forstå, 

bruke og reflektere over skrevne tekster for å kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og 

evner og delta i samfunnet.” (Kjærnsli m fl 2007:129). Målet er at elevene skal fungere i et 

tekstbasert samfunn. Dette gjenspeiles i PISAs motto ”Learning for life”. 

Når vi ser på kompetansemålene i LK06, der lesing er en av de fem grunnleggende 

ferdighetene i alle fag, ser vi at de internasjonale prøvene har vært med å påvirke utformingen 

av læreplanen. Både PISA og PIRLS måler ulike aspekter ved lesekompetansen der de tre 

lesemåtene - finne informasjon i teksten, tolke teksten og reflektere over teksten - reflekteres i 

oppgavene elevene skal besvare. Går vi til kompetansemålene i de ulike fagene i LK06, finner 

vi at disse lesemåtene er vektlagt, om enn i varierende grad for det enkelte fag og de ulike 

trinn (Utdanningsdirektoratet 2011a). 

Etter mønster av de internasjonale prøvene har norske myndigheter utviklet et system med 

nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Første gang prøvene ble gjennomført, var i 

2004. Myndighetene fortsatte med prøvene og utvidet deltakelsen i 2005, men tok en pause i 

2006 for å bedre kvaliteten etter kritikk fra elever, lærere, skoleledere og forskere. Kritikken 

gikk på offentliggjøring av resultatene, kravene til ressurser og testteoretiske mangler ved 

prøvene (Roe 2011). Fra høsten 2007 har vi hatt nasjonale prøver på 5. og 8. trinn, og fra 

høsten 2010 blir prøvene i lesing og regning på 8. trinn også gjennomført på 9. trinn. 

Kompetansemålene i LK06 etter 4. og 7. trinn ligger til grunn for utformingen av prøvene. 

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet ansvaret for å utarbeide og 

gjennomføre de nasjonale prøvene, og Utdanningsdirektoratet bruker eksterne institusjoner til 

å utarbeide prøvene. Universitetet i Stavanger ved Nasjonalt lesesenter utarbeider leseprøvene 

for 5. trinn, mens Universitetet i Oslo ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 

utarbeider prøvene for 8. trinn (Utdanningsdirektoratet 2012b:3). De samme leseprøvene som 

brukes på 8. trinn, brukes også på 9. trinn.  

I rammeverket for de nasjonale prøvene blir det påpekt at prøvene bare kartlegger et begrenset 

område av grunnopplæringens innhold, men selv om kartleggingen er avgrenset, utgjør den et 

”viktig grunnlag i den totale situasjonsbeskrivelsen av norsk grunnopplæring” 

(Utdanningsdirektoratet 2010:5). Mens de internasjonale prøvene sammenlikner land og 
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grupper innen land, gir de nasjonale prøvene informasjon om elevenes lesekompetanse på 

klasse- og trinnivå. Utdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir utarbeidet veiledninger 

for hvordan resultatene fra prøvene kan følges opp på skole- og skoleeiernivå.  Den 

informasjonen prøvene gir, kan også bidra i diskusjonen om utviklingen av grunnopplæringen 

i Norge. I den diskusjonen vil jeg gi et bidrag med min masteroppgave. 

Temaet for masteroppgaven valgte jeg i mars 2010 da Kamil Øzerk holdt en forelesning på 

forskerseminaret i samfunnsrettet pedagogikk, der jeg var deltaker. Han fortalte om sitt arbeid 

med NEIS-modellen (Øzerk 2010a) som han har utarbeidet i forbindelse med Oslo-

programmet for forbedret leseopplæring. Mot slutten av forelesningen inviterte han 

interesserte masterstudenter til å melde seg hvis vi ønsket å arbeide med dette temaet. Jeg 

kjenner Øzerk fra tidligere da jeg tok videreutdanning i flerkulturell pedagogikk, og ettersom 

jeg arbeider jeg på en ungdomsskole hvor jeg opplever at fokuset på lesing er økende, meldte 

jeg min interesse. 

Da jeg studerte flerkulturell pedagogikk (PED 1360) ved UiO skoleåret 2006/2007, skrev jeg 

en semesteroppgave hvor jeg analyserte en læreboktekst i naturfag på 8. trinn og 

sammenliknet den med den samme teksten i lettlestutgaven av læreverket. I masteroppgaven 

vil jeg også analysere læreboktekster. Denne gangen vil jeg analysere to læreboktekster i 

naturfag og to læreboktekster i samfunnsfag på 7. trinn. I tillegg vil jeg analysere to tekster fra 

den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn fra 2009. Jeg ønsker å undersøke hvilke krav til 

leseferdigheter læreboktekstene og prøvetekstene stiller til leseren og finne ut om kravene 

prøvetekstene stiller til leseren, er på samme nivå som kravene i læreboktekstene ved å 

sammenlikne vanskelighetsgraden i tekstene. 

Jeg har fått anledning til å gjennomgå og skrive ned resultatene av den nasjonale leseprøven i 

2009 for 8. trinn på en Oslo-skole. Resultatene har jeg lagt inn i SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), og gjennom analysen av dette datamaterialet ønsker jeg å vise hvilke 

utfordringer vi står overfor i arbeidet med leseopplæring på ungdomstrinnet. Her vil jeg rette 

et spesielt fokus mot utfordringene minoritetsspråklige elever har i møtet med skolens 

fagtekster. Den skolen jeg har fått undersøke resultatene til, har en stor andel av 

minoritetsspråklige elever.  

For å få en positiv vinkling på oppgaven vil jeg også fokusere på hvordan vi kan arbeide med 

å styrke lesekompetansen i norsk skole. Det finnes mye kunnskap om hvilke lesestrategier 
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som fungerer, og det er viktig at denne kunnskapen når fram til praktiserende lærere. Vi 

trenger en økt bevissthet om forhold som utvikler elevenes lesekompetanse etter den første 

leseopplæringen. Med oppgaven min ønsker jeg å bidra i en utvikling av leseopplæring i 

norsk skole som gjør at flere elever får mulighet til å lykkes med lesingen. 

1.2 Problemstilling 

Oppgavens problemstilling har jeg formulert slik: 

Hvordan kan vi bruke de kunnskapene vi har om læreboktekster, nasjonale prøver i 

lesing og lesestrategier til å styrke leseforståelsen i alle fag for alle elever på 

ungdomsskolen, og for de minoritetsspråklige elevene i særdeleshet? 

Denne problemstillingen deler jeg i fire underproblemstillinger som jeg forsøker å finne svar 

på gjennom undersøkelsene mine: 

- Hva kjennetegner læreboktekstene på 7. trinn og tekstene i de nasjonale prøvene i 

lesing på 8. trinn?  

- Hvordan klarer de minoritetsspråklige elevene på 8. trinn seg i forhold til de 

norskspråklige på den nasjonale leseprøven? 

- Hvilke vansker har de minoritetsspråklige elevene sammenliknet med de 

norskspråklige elevene? 

- Hva kan resultatene av disse undersøkelsene brukes til i det pedagogiske arbeidet med 

leseforståelse? 

Ettersom kompetansemålene i LK06 er utgangspunkt for de nasjonale leseprøvene, er det 

lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag som er i fokus for kartleggingen av 

lesekompetansen. Da kan det være interessant å undersøke hvordan tekstene i leseprøven 

samsvarer med de tekstene som elevene møter gjennom fagene i skolen, og hvordan de tre 

aspektene ved lesing - finne informasjon, tolke teksten og reflektere over teksten - er 

representert i oppgavene til tekstene. Samfunnsfag og naturfag er viktige lesefag i skolen, og 

en sammenlikning av læreboktekster i disse fagene med fagtekster med samfunnsfaglig og 
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naturfaglig innhold i leseprøven vil kunne gi informasjon om det er samsvar mellom kravene 

elevene møter i lærebøkene, og kravene til lesing i den nasjonale prøven. 

Funn i PISA-undersøkelsene viser at prestasjonsgapet i lesing mellom etnisk norske elever og 

elever med innvandrerbakgrunn er stort (Kjærnsli m fl 2007). Dette representerer en stor 

utfordring for norsk skole. Vi har et prinsipp om likeverdig opplæring uavhengig av kulturell 

og språklig bakgrunn, og det krever en forbedring av leseopplæringen i skolen for de 

minoritetsspråklige elevene. Når de norskspråklige elevene heller ikke presterer så godt som 

vi skulle ønske i internasjonale leseundersøkelser, tyder det på et behov for en mer konkret og 

eksplisitt leseopplæring for alle gjennom hele skoleløpet. 

1.3 Refleksjon over tema og problemstilling  

Ifølge LK06 er alle faglærere leselærere, ettersom lesing er innført som en grunnleggende 

ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere trenger kunnskaper om hvordan vi kan hjelpe 

elevene til å bli suksessfulle lesere. Da må vi vite noe om elevenes forutsetninger for lesing, 

hvilke faktorer som fremmer utviklingen for å bli en god leser og hvilke hindringer som kan 

være i veien for å lykkes med lesingen.  

Det første spørsmålet som dukker opp er: Hva er lesing? Ifølge Lise Iversen Kuldbrandstad 

(2003) er lesing et produkt av avkoding og forståelse. Det holder ikke bare å beherske den 

tekniske ferdigheten, avkodingen, det er også nødvendig å forstå det man leser. Astrid Roe 

(2011) beskriver lesing som en kompleks kognitiv prosess som i tillegg til den tekniske 

ferdigheten består av komponentene motivasjon, intelligens, tidligere kunnskap og språklig 

bakgrunn. Alle disse faktorene virker inn på resultatet av lesingen.  

De første årene på skolen lærer elevene å mestre den tekniske leseferdigheten, senere leser de 

for å lære i alle fag. På ungdomsskoletrinnet er faginnlæring hovedfokus for lesingen, men 

hvilke forutsetninger har elevene for å forstå det de leser, og hvilken opplæring får de i 

hvordan de kan møte teksten for å forstå innholdet i den? 

En undersøkelse gjort av Jay Rasmussen i 2003, konkluderte med at norsk skole har lagt lite 

vekt på lesekompetanse etter tilegnelsen av grunnleggende leseferdigheter (Bråten 2007:10). 

Dette funnet blir bekreftet i en hovedfagsoppgave av Anne-Beathe Buan-Mortensen (2004). 

Hennes funn tyder på at det mangler en systematisk og målrettet leseopplæring på 
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ungdomstrinnet. Tradisjonelt har norsklæreren i ungdomsskolen hatt ansvaret for den videre 

leseopplæringen gjennom opplæring i studieteknikk og lesing av skjønnlitteratur for å bedre 

leseflyten. Men nå er det ikke lenger bare norsklærerens ansvar å gi leseopplæring, så da 

trengs det et felles løft fra alle faglærerne for å gjøre alle elevene til gode innholdslesere.  

I oppgaven min fokuserer jeg på videreutviklingen av lesing som en grunnleggende ferdighet. 

Jeg har valgt å ha et spesielt fokus på de minoritetsspråklige elevene. Betegnelsen 

minoritetsspråklig elev er ikke et entydig begrep. De elevene vi betegner som 

minoritetsspråklige, er en heterogen gruppe med mange individuelle forskjeller. Noen er født i 

Norge, andre er født i et annet land. Felles for disse elevene er at de har et annet språk enn 

storsamfunnets språk som sitt førstespråk. Det vil si at primærsosialiseringen i hjemmet har 

foregått på et annet språk enn norsk, i motsetning til de majoritetsspråklige elevene der 

førstespråket er det samme som storsamfunnets språk – det språket mesteparten av 

opplæringen i skolen foregår på. De minoritetsspråklige elevene blir også omtalt som 

andrespråksinnlærere fordi opplæringsspråket i skolen er det andre språket de lærer. Når de 

leser tekster på andrespråket, omtales de som andrespråkslesere. Tilsvarende omtales 

majoritetsspråklige lesere som førstespråkslesere. 

Personlig liker jeg bedre betegnelsen flerspråklig enn minoritetsspråklig fordi den har en mer 

positiv valør og etter mitt syn gir en dekkende beskrivelse av de elevene som benytter seg av 

flere språk i dagliglivet. I betegnelsen flerspråklig kan det ligge en implisitt oppfattelse av at 

det er en ressurs å beherske flere språk, i betegnelsen minoritetsspråklig kan det ligge en 

implisitt forståelse av en mindreverdig språkbruker. Likevel velger jeg å bruke betegnelsen 

minoritetsspråklig om disse elevene, fordi det er den offisielle betegnelsen på de elevene som 

har norsk som andrespråk, og fordi det er den mest brukte betegnelsen i den litteraturen jeg 

referer til.  

Når jeg velger å ha et spesielt fokus på minoritetsspråklige elever, er det fordi en god del av 

disse elevene kommer til kort i møte med skolens fagtekster. Her er det selvfølgelig store 

individuelle forskjeller. August og Shanahan (2006) nevner flere forhold som spiller inn. For 

elever som ankommer landet i løpet av skolealder, vil alderen ved ankomst og tidligere 

skolebakgrunn være av betydning. Elever som har lært å lese og skrive på førstespråket, vil ha 

en fordel i forhold til elever som ikke har lært det, ettersom de kan overføre ferdighetene på 

førstespråket til andrespråket.  Vokabularkunnskap på førstespråket vil også kunne overføres 

til andrespråket. Hvis man kjenner til et fenomen og kan ordet for det på førstespråket, trenger 
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man bare å lære ordet på det andre språket, fenomenet er fortsatt det samme. Et eksempel på 

det kan være fenomenet solformørkelse. I tillegg vil de muntlige ferdighetene på 

andrespråket, elevens referansebakgrunn, kognitive ferdigheter og sosiokulturelle forhold ha 

betydning for leseutviklingen hos minoritetsspråklige elever. 

1.4 Oppbygging av oppgaven  

Etter denne innledningen kommer det et teorikapittel hvor jeg presenterer noen teorier om 

lesing og leseforståelse. Fokus vil være på to av komponentene i leseprosessen; teksten og 

leseren. I teoridelen presenterer jeg også noen lesestrategier som har vist seg å fungere i 

arbeidet med å videreutvikle leseferdighetene etter den første leseopplæringen. Deretter 

kommer en metodedel hvor jeg presenterer hvilke metoder jeg har brukt i undersøkelsene jeg 

har gjort, og diskuterer validiteten og reliabiliteten i disse metodene. Så følger presentasjonen 

av undersøkelsene, først analysen av læreboktekster og tekstene i den nasjonale leseprøven, 

deretter analysen av resultatene på leseprøven. Etter analysene drøfter jeg resultatene i forhold 

til de problemstillingene jeg formulerte innledningsvis, og diskuterer hvilke implikasjoner 

mine funn kan ha for leseopplæringen. Avslutningsvis kommenterer jeg den pågående 

debatten om hvorvidt de nasjonale prøvene faktisk fungerer som et pedagogisk verktøy for å 

bedre utviklingen av gode leseferdigheter i norsk skole, slik hensikten ideelt sett er.  
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2 Teoretiske perspektiver på ulike 

aspekter ved lesing 

Det finnes mye litteratur på området lesing og leseforståelse, og det er en utfordring å velge ut 

egnete teorier som kan belyse de undersøkelsene man gjør. Mye av leseforskningen har 

foregått og foregår i USA, der de har egne institusjoner som driver med leseforskning. Jeg har 

valgt å bruke leseforskningen som Sweet og Snow (2003) har samlet i boka ”rethinking 

reading comprehension” som et teoretisk grunnlag for mine studier. På Pedagogisk 

forskningsinstitutt ved UiO har Ivar Bråten arbeidet mye med leseforståelse. Han har redigert 

boka ”Leseforståelse – komponenter, vansker og tiltak” (2007).  I denne boka har jeg også 

funnet mye bakgrunnsinformasjon til oppgaven min. Når det gjelder undersøkelsene av 

tekstenes ordforråd, bruker jeg arbeidene til Anne Golden (2009) og Kamil Øzerk (2001 og 

2010a). Dessuten støtter jeg meg til diverse utgivelser fra Høyskolen i Vestfold, der flere 

forskere har undersøkt fagtekster og ulike aspekter ved lesing. 

Teori om minoritetsspråklige elever og lesing henter jeg først og fremst fra rapporten 

”Developing Literacy in Second-Language Learners” fra The National Literacy Panel on 

Language-Minority Children and Youth (NRP), redigert av August og Shanahan (2006). 

Rapporten har samlet internasjonal forskningsbasert kunnskap om leseutviklingen til 

minoritetsspråklige elever.  August og Shanahan konstaterer at det finnes lite forskning på 

utviklingen av leseferdigheter hos minoritetsspråklige elever i forhold til forskningen på 

majoritetsspråklige, og de etterlyser mer forskning på området. Ut fra den forskningen som 

finnes, kan man likevel utlede noe om leseferdighetene til minoritetsspråklige elever og 

hvordan de utvikler sin lesekompetanse. I utgangspunktet vil mange av de faktorene som 

påvirker utviklingen av lesekompetanse hos de majoritetsspråklige, også gjelde for de 

minoritetsspråklige elevene. 

Ifølge Sweet og Snow er det tre komponenter som inngår i leseforståelsen; leseren, teksten og 

aktiviteten (Sweet & Snow 2003:2-3). I denne modellen ser de på leseforståelse som en 

individuell prosess og holder den sosiokulturelle konteksten utenfor. I mine undersøkelser har 

teksten og leseren vært i fokus, så den teorien jeg presenterer, vil i hovedsak dreie seg om 

disse to komponentene, mens selve leseaktiviteten og den konteksten aktiviteten skjer i, ligger 

utenfor denne oppgavens rammer. 



9 

 

2.1 Lesing og leseforståelse  

De første skoleårene dreier leseopplæringen seg om å lære å lese, men etter hvert når 

avkodingsferdighetene øker, blir fokuset på å lese for å lære. Dette har Chall (1983) satt ord 

på i sine ofte siterte uttrykk; learning to read og reading to learn. Lesing er ifølge 

Kuldbrandstads definisjon et produkt av avkoding og forståelse (Kuldbrandstad 2003). 

Leseren som behersker den tekniske ferdigheten å avkode ordene, har ikke fullt utbytte av 

lesingen hvis han/hun ikke forstår det han/hun leser. Forståelsen virker dessuten inn på 

avkodingen; det er lettere å avkode ord man forstår enn ord man ikke kjenner betydningen av. 

Lesingen vil lettere lykkes ved gode avkodingsferdigheter kombinert med god forståelse av 

tekstens innhold.  

Når elevene går på ungdomsskolen, forventer man at de behersker den tekniske siden av 

lesingen. Da er faginnlæringen hovedfokus, og det forutsettes at elevene har et velutviklet 

ordforråd og forkunnskaper om mange emner slik at de kan forstå innholdet i tekstene de 

leser. Her kommer en del elever til kort, de minoritetsspråklige elevene i særdeleshet, fordi de 

ofte ikke behersker et så bredt ordforråd som mange av de majoritetsspråklige elevene og 

fordi bakgrunnskunnskapene som skal til for å forstå innholdet, mangler. Tilgjengelig 

forskning viser at de minoritetsspråklige elevene kan utvikle like gode avkodingsferdigheter 

som de majoritetsspråklige elevene, men at leseferdighetene ikke er like gode når det gjelder 

leseforståelsen (Lesaux og Geva 2006). 

Hva innebærer det å forstå en tekst? Bråten definerer leseforståelse slik: “Leseforståelse 

innebærer å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst” 

(Bråten 2007:11). Denne definisjonen er i overensstemmelse med Sweet og Snows 

beskrivelse av leseforståelse som prosessen å hente ut og konstruere mening av tekst (Sweet 

& Snow 2003:1). Det handler altså om å kunne forstå innholdet og samtidig samhandle med 

teksten og skape sin egen mening. Forståelsen oppstår i et møte mellom leseren og teksten, og 

forhold ved begge komponentene har innvirkning på forståelsen. Dersom leseren har 

bakgrunnskunnskap om emnet og kjenner ordforrådet teksten bruker, vil forståelsen bli bedre 

enn hvis emnet er ukjent og mange av ordene ikke gir mening. Leserens forutsetninger og 

tekstens vanskelighetsgrad påvirker leseforståelsen. Leseren møter teksten med sine 

bakgrunnskunnskaper, som preger tekstlesingen og skaper mening underveis i leseprosessen. 

Men, som Bråten påpeker, leseren kan ikke legge en hvilken som helst betydning inn i 
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teksten, han/hun må forholde seg til tekstens innhold samtidig som han/hun konstruerer ny 

mening (Bråten 2007:12). 

De to variablene leser og tekst er altså avgjørende for leseforståelsen. Lesere varierer, tekster 

varierer, og disse variasjonene har innvirkning på leseforståelsen. “If the fit is good between 

text variables and reader capabilities, then in all likelihood comprehension will be 

satisfactory. If the fit is poor, comprehension may be impaired“ (Gaskins 2003:157-158). Der 

to ulike lesere møter den samme teksten, vil leserens forutsetninger for å forstå teksten 

variere, og utbyttet av lesingen vil være ulikt for de to leserne. For den ene leseren kan teksten 

handle om et tema som leseren har bakgrunnskunnskaper om med et kjent ordforråd som gjør 

teksten lett tilgjengelig og lett å forstå. Den andre leseren derimot møter teksten uten 

bakgrunnskunnskaper om emnet, og strever med å forstå nye ord som ikke gir noen mening. 

Her kreves det en stor innsats før det blir noen leseforståelse.   

2.2 Tekstvariabler 

I vår digitale virkelighet møter vi mange typer tekster, i denne oppgaven er fokus på 

lærebokteksten. Ved siden av Internett og andre kilder har læreboka fortsatt en sentral plass i 

norsk skole (Skjelbred m fl 2005), og derfor er det av betydning hva slags læreboktekster 

elevene møter i skolen. Forhold som gjelder lærebokteksten, vil selvfølgelig også kunne ha 

gyldighet for andre typer tekster, herunder digitale tekster.  

2.2.1 Modalitet 

Ifølge Løvland (2006) kjennetegnes læreboktekster ofte ved at de er multimodale. Innholdet 

formidles gjennom verbalteksten i samspill med fotografier, illustrasjoner, grafer og tabeller. 

De ulike modalitetene i læreboka gir mulighet for utvidet forståelse av innholdet i 

verbalteksten. Dagens lærebøker har dessuten nettressurser der elevene kan finne informasjon 

som blir presentert på en annen måte enn i læreboka. Lærebokforfatteren har mulighet til å 

etablere kontakt og invitere til gjenkjennelse og engasjement hos elevene gjennom å bruke 

bilder av barn og unge som illustrasjon til innholdet. Her er det å bemerke at når bildene i 

lærebøkene viser en flerkulturell virkelighet, kan de minoritetsspråklige elevene oppleve 

større grad av gjenkjennelse. I denne oppgaven fokuserer jeg på den skriftspråklige delen av 
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teksten; verbalteksten. Når jeg i det følgende skriver om lærebokteksten, mener jeg den 

skriftspråklige delen av teksten. 

2.2.2 Lesbarhet 

Som tidligere nevnt forventer man at elever i ungdomsskolen har gode avkodingsferdigheter 

og bruker energien når de leser på å forstå innholdet, ikke på selve ordavkodingen. Likevel vil 

lærebokteksten oppleves mer og mindre vanskelig å avkode, også for en erfaren leser. Hva 

kjennetegner en tekst som er henholdsvis lett og vanskelig å avkode?  

På slutten av 60-tallet utarbeidet Björnsson en lesbarhetsindeks (LIKS-indeksen) med tolv 

faktorer som han mente kunne si noe om en teksts vanskelighetsgrad i forhold til ordavkoding 

(Björnsson 1968). Av de tolv faktorene mente han to var avgjørende for å kunne si noe om 

tekstens lesbarhet. Disse to er andelen lange ord og gjennomsnittlig periodelengde i teksten. 

Lange ord definerte han som ord med flere enn seks bokstaver, og periodelengde som antall 

ord mellom stor bokstav og punktum. På grunnlag av disse to faktorene kan man beregne en 

teksts lesbarhet ifølge Björnsson. Ved å regne ut LIKS-indeksen i en tekst kan man si noe om 

tekstens vanskelighetsgrad på avkodingsnivået. Men selv om avkodingen lykkes, er det ingen 

garanti for at innholdet blir forstått.  

2.2.3 Ordforråd 

Hvis en tekst inneholder mange ord og uttrykk som leseren ikke kjenner, blir det vanskelig å 

forstå teksten.  Et kjennetegn ved fagtekster er at de inneholder mange meningsbærende ord 

og uttrykk, de har stor begrepstetthet. De ordene som bærer tekstens mening, tilhører dessuten 

ofte ord og uttrykk som er spesielle for faget, ord som ikke forekommer i 

hverdagsvokabularet. I det følgende skal vi se på ulike måter å inndele ordforrådet på for å se 

hvilke sider ved ordforrådet som kan virke inn på leseforståelsen. Først noen avklaringer av 

begreper. 

Hva menes med ord, uttrykk, begreper og ordforråd? Ifølge Golden (2009) er betegnelsen ord 

upresis fordi den kan brukes på mange forskjellige måter. Derfor vil også betegnelsen 

ordforråd være upresis hvis man ikke sier noe mer om hva som regnes som ord. Et ord kan 

være en ordform med eller uten innhold (nonsensord), i skrift kalles ordformer for graford. 

Hvis ordformen har innhold kalles det et ordeksemplar. To like ordformer kan ha ulikt 
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innhold, f eks. ”bare” i ”Han har bare fire kroner” og ”Hendene hans var bare”. Slike 

homonymer (ord med lik form, men ulik betydning), kan være homografer der ordet har lik 

skriftlig form, men ulik betydning (som i eksempelet over) eller homofoner der ordet har lik 

muntlig form, men ulik betydning, for eksempel ”vil” og ”vill” (Golden 2009:20-21). En del 

graford hører sammen i det samme paradigmet; de er ulike varianter av samme ord. Slike 

samlinger av ordformer kalles leksemer (ordboksord). Et eksempel kan være ulike 

bøyningsformer av et substantiv eller verb. Hvorvidt disse formene skal slås sammen eller 

regnes hver for seg, vil ha betydning når man teller ordforrådet i tekster eller hos individer.  

Mens vi med betegnelsen ord viser til formen, muntlig eller skriftlig, bruker vi betegnelsen 

begrep for å vise til innholdet vi legger i ordet. Begrepet er den forestillingen ordet vekker 

mentalt i hodet vårt når vi hører eller leser ordet. Noen ganger kan ett ord dekke begrepet, 

andre ganger må vi bruke flere ord for å uttrykke innholdet, da har vi å gjøre med et uttrykk 

(Golden 2009:17). I de tilfellene der ord stadig opptrer sammen, har vi fått et fast uttrykk som 

for eksempel i uttrykket ”spinke og spare”. Når vi bruker et ord eller uttrykk i overført 

betydning i en annen sammenheng enn der det opprinnelig hører hjemme, kaller vi det en 

metafor eller et metaforisk uttrykk. Bruk av metaforer er også et språklig trekk ved fagtekster, 

og de som er kjent med et fag, tar ofte fagets metaforer for gitt. ”Å forstå eit fag er å forstå 

fagets metaforar,” hevder Askeland (2006:91), som understreker viktigheten av at læreren 

avdekker disse metaforene for elevene. 

For å studere ordforrådet i tekster og hos individer kan det være hensiktsmessig å 

systematisere det på en eller annen måte. En vanlig måte å inndele ordforrådet på er å bruke 

ordklasser. Ordklasser finnes i alle språk, de er ikke de samme i alle språk, men alle har 

substantiv og verb. Substantiv og verb kalles for åpne ordklasser fordi de kjennetegnes ved at 

noen ord forsvinner med tiden, mens andre kommer til (Golden 2009:40).  

Ordforrådet kan også deles inn i innholdsord og funksjonsord. Innholdsordene er de ordene 

som bærer tekstens mening, og de utgjør stort sett ordklassene substantiv, verb, adjektiv og 

adverb. Funksjonsordene brukes for å vise hvilket forhold det er mellom innholdsordene i en 

setning. De har en grammatisk funksjon og utgjør resten av ordklassene. Hvis man utelater 

funksjonsordene i en tekst, kan man ofte likevel forstå tekstens mening. Men grensene 

mellom innholdsord og funksjonsord er ikke skarpe, for ikke alle substantiv, verb, adjektiv og 

adverb er like viktige for å forstå tekstens mening, og i noen sammenhenger vil et 

funksjonsord være viktig for å forstå innholdet. Som et eksempel på det siste kan nevnes en 
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stedspreposisjon. Det vil ha betydning for innholdet om melka er i eller på kjøleskapet 

(Golden 2009:44).  

En tredje måte å dele inn ordforrådet på er å måle frekvensen av de ulike ordene; hvor ofte 

ordet forekommer i en tekst. Frekvensundersøkelser viser at funksjonsordene topper 

frekvenslistene. Da Hvenekilde og Golden (1983) analyserte fysikkbøker for 9. klasse, fant de 

at de 50 ordene som hadde høyest frekvens, utgjorde 43 % av det totale ordforrådet. Til 

gjengjeld var det et betydelig antall innholdsord, og 42 % av dem forekom bare én gang. Det 

er i hovedsak forståelsen av innholdsordene som vil være avgjørende for å kunne trekke ut 

mening av en tekst.  

Innholdsordene i tekster kan videre deles inn i dagligdagse ord som mange av elevene 

allerede har et forhold til, eller skolefaglige ord som krever en forklaring for å bli forstått når 

elevene møter dem første gang.  Øzerk (2001) fant i sin analyse av læreboktekster i naturfag 

på mellomtrinnet og ungdomstrinnet at omfanget av skolefaglige ord og uttrykk var betydelig 

i disse tekstene, og at en stor andel av dem forekom bare én gang. Hans inndeling i 

dagligdagse ord og skolefaglige ord bygger blant annet på den russiske psykologen Vygotskys 

dikotomi spontane begreper som barn tilegner seg gjennom lek og daglige sosiale aktiviteter, 

og faglige begreper som læres i en faglig sammenheng. I skolens læreboktekster møter 

elevene et språk som er mer avansert og abstrakt enn i dagliglivets språk, hvor innlæringen 

dessuten ofte er knyttet opp mot dagliglivets situasjoner og læres i en kontekst. Det krever 

innsats og utholdenhet å trenge inn i fagspråket, og lærerens tilrettelegging blir avgjørende for 

mange (Øzerk 2001:262-263).  

2.2.4 Sjangerkjennetegn 

De ulike fagene i skolen har sine læreboktekster, som representerer den tekstkulturen faget 

tilhører. Derfor vil læreboktekstene ofte representere ulike sjangre der språk og organisering 

av lærestoffet varierer og vil kreve ulik tilnærming fra leseren (Maagerøy & Tønnesen 2006). 

Ordforrådet varierer med ulike teksttyper, og mange av de fagordene vi kan, har vi først møtt i 

skolens lærebøker. Da Golden (1984) gjorde en undersøkelse av ordforrådet i ulike lærebøker, 

fant hun at det var en stor andel fagspesifikke ord i tekstene, og at mange av ordene bare 

tilhørte ett enkelt fag. Dette gjaldt ikke bare fagord, men også ord fra det allmenne ordforrådet 

(Golden 2009:127).   
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Organiseringen av lærestoffet i en læreboktekst vil være forskjellig etter hvilken tekstkultur 

faget representerer. En naturfaglig tekst vil ofte ha som kjennetegn at den ordner lærestoffet i 

begrepshierarkier med over- og undergrupper og bruker en stor grad av naturfaglige begreper 

med definisjoner (Maagerøy 2007). Slike sjangerkjennetegn vil være en viktig variabel ved 

lærebokteksten, og her kan faglæreren lette elevenes leseforståelse ved å gjøre dem 

oppmerksomme på fagets spesielle sjangertrekk. Når LK06 vektlegger lesing som en 

grunnleggende ferdighet i alle fag, er det en erkjennelse av at de ulike fagene har sitt 

ordforråd og sine sjangertradisjoner, og når elevene får hjelp til å oppdage dem, kan de lettere 

lese lærebokteksten med forståelse. 

Noen minoritetsspråklige elever som ikke har erfaring med den norske tekstkulturen, kan 

komme til skolen med andre sjangerkunnskaper enn de majoritetsspråklige elevene. De fleste 

elevene med norsk som morsmål vil vite at når en fortelling begynner med ”Det var en 

gang…”, vil det være innledningen til et eventyr. En elev som ikke er kjent med denne 

innledningen, vil bruke mer tid på å forstå hva slags tekst det er. Et illustrerende eksempel 

finner vi i resultatene fra en av tekstene i PISA-undersøkelsen der elevene innledningsvis fikk 

vite at teksten de skulle lese, var en fabel. Resultatene viste at elevene tolket teksten 

bokstavelig eller i overført betydning etter hvilke kunnskaper de hadde om sjangeren fabel 

(Roe 2011).   

2.2.5 Oppsummering 

Ulike variabler ved teksten gjør den mer og mindre tilgjengelig for leseren. Her har vi sett på 

variablene modalitet, lesbarhet, ordforråd og sjangertrekk. Av andre variabler som kan ha 

betydning for tekstens leservennlighet, kan nevnes variablene stemme og kausalitet. 

Reichenberg (2007) har gjort en studie der hun undersøkte hvordan en tydelig forfatterstemme 

og klart uttrykte årsaksforbindelser gjorde lærebokteksten mer leservennlig for elevene. Et 

interessant funn var at forskjellene i leseforståelse mellom de majoritetsspråklige og de 

minoritetsspråklige elevene minket når stemme og kausalitet ble lagt til teksten. Dette er 

interessante variabler som jeg også kunne tenke meg å undersøke nærmere, men jeg lar det 

ligge i denne omgang av hensyn til oppgavens omfang. 
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2.3 Leservariabler 

Der leserne møter den samme teksten, er det individuelle forskjeller ved leseren som vil 

avgjøre i hvilken grad lesingen vil lykkes. Selv om man kan si noe om en tekst er lett eller 

vanskelig ut fra noen kriterier for hva som kjennetegner lette og vanskelige tekster, vil forhold 

ved leseren være av avgjørende betydning for leseforståelsen. Om en tekst oppleves som 

vanskelig eller lett, vil være en relativ sak fordi lesere møter teksten med ulike forutsetninger.  

Hvilke variabler ved leseren har størst betydning for leseforståelsen?  En grunnleggende 

faktor vil være leserens avkodingsferdigheter. Disse bør være automatisert når elevene går på 

ungdomsskolen, men noen elever har fortsatt problemer med ordavkoding på dette nivået og 

trenger mer øvelse for å få bedre leseflyt. Problemer med ordavkoding kan bunne i manglende 

ordforråd hos leseren. Det er vanskeligere å lese et ukjent ord enn et ord man kjenner 

betydningen av. Selv om ordet blir avkodet riktig, oppstår det ikke forståelse hvis leseren ikke 

skjønner hva ordet betyr.  

Ulike studier av leseforståelse på morsmålet har vist at størrelsen på leserens ordforråd er den 

viktigste enkeltfaktoren som bestemmer om en tekst er lett eller vanskelig å forstå (Golden 

2009:114). Ifølge Garcia (2003:32) gjelder dette også for andrespråksleseren. I sin 

undersøkelse av ulike intervensjoner for å øke leseforståelsen hos andrespråksinnlærere, fant 

Therkelsen (2010) at vokabularintervensjoner har størst effekt. En annen viktig variabel for 

leseforståelsen er leserens bakgrunnskunnskaper om emnet. Forskning viser at det er en 

sammenheng mellom bakgrunnskunnskap og leseforståelse på andrespråket (Garcia 2003). 

Andre forhold ved leseren som kan ha betydning for leseforståelsen, er leserens kognitive stil 

og motivasjon (Gaskin 2003). I det følgende vil jeg konsentrere meg om å presentere teorier 

om variablene ordforråd og bakgrunnskunnskap, fordi disse variablene har vist seg å ha 

betydelig innvirkning på leseforståelsen, og for å avgrense oppgaven. 

2.3.1 Ordforråd og muntlige ferdigheter 

Det er vanskelig å måle ordforrådet hos individer, og de undersøkelsene som har vært gjort, 

viser store variasjoner. I to undersøkelser av voksne engelskspråklige personer varierte 

resultatene med et gjennomsnittlig ordforråd på henholdsvis 10 000 og 216 000 ord (Golden 

2009). I disse undersøkelsene ble personene presentert for et representativt utvalg av ord fra 

en ordbok og testet i forståelsen av disse ordene. Det er den reseptive ordkunnskapen som blir 
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testet i denne typen undersøkelser, det vil si testpersonenes forståelse av ordene, ikke den 

ekspressive ordkunnskapen, det vil si hvorvidt testpersonene faktisk bruker disse ordene. I 

undersøkelsene som det refereres til, er fokus på den kvantitative siden av ordforrådet, hvor 

mange ord personene kjenner betydningen av, det som ofte blir omtalt som 

breddevokabularet. Men slike undersøkelser viser bare et overfladisk bilde av testpersonenes 

ordkunnskap. Vi får ikke vite noe om den kvalitative siden av ordforrådet, det som i 

leseteorien omtales som dybdevokabularet og som viser til hvor godt språkbrukeren kan 

definere og forklare ordet (Aukrust 2007). 

Therkelsen (2010) viser til to studier av ordforrådets betydning for leseforståelse og 

akademiske prestasjoner gjort av Verhallen & Scoonen i 1993 og Ordonéz m fl i 2002. Begge 

konkluderer med at både breddevokabularet og dybdevokabularet er viktig når elevene skal 

lese for å lære. I disse undersøkelsene ble kvaliteten i vokabularkunnskap studert ut fra skillet 

mellom paradigmatisk og syntagmatisk kunnskap. Det dekontekstualiserte språket er knyttet 

til paradigmatisk kunnskap som ordner ordene i over- og underbegreper (frukt: eple, pære), 

mens syntagmatisk kunnskap sideordner ordene ved å fortelle om utseende, plassering og 

bruk (sykkelen er rød, den står utenfor huset, jeg sykler med den til skolen). Funn fra begge 

undersøkelsene viste at de minoritetsspråklige elevene hadde dårligere breddevokabular og 

brukte mer syntagmatiske beskrivelser enn de majoritetsspråklige elevene.  

Golden (2009) deler ordkunnskapen inn i kategoriene formell, syntaktisk, semantisk og 

pragmatisk kunnskap. Den formelle kunnskapen vil for det muntlige ordet være å vite 

hvordan ordet høres ut og hvordan det uttales, for det skriftlige ordet vil det være å vite 

hvordan det skrives. Både for det muntlige og det skriftlige ordet vil det innebære å kunne 

bøyningsformene av ordet og avledningsmulighetene ordet har. Med avledningsmuligheter 

menes ord i samme ordfamilie som kan dannes av prefikser og suffikser, for eksempel i disse 

avledningene til ordet hjelp: hjelpe/hjelpeløs/ubehjelpelig. Syntaktisk ordkunnskap er å kunne 

plassere ordene på riktig plass i setningen etter hvilken funksjon de har. Den semantiske 

ordkunnskapen handler om forståelsen av ordet i alle kontekster, også når ordet brukes i 

overført betydning i metaforer. Hvis en språkbruker i tillegg til disse tre typene ordkunnskap 

behersker den pragmatiske kunnskapen om ordet, det vil si kjenner til de sosiale og stilistiske 

sammenhengene ordet brukes i, kan man si at språkbrukeren har en optimal kunnskap om 

ordet.  
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Funn fra internasjonal forskning viser at muntlige ferdigheter har en avgjørende betydning for 

leseforståelsen til minoritetsspråklige elever (Lesaux og Geva 2006). Muntlige ferdigheter 

består av både reseptive og ekspressive ferdigheter. Elevene må gjenkjenne ord som sies av 

andre, og selv kunne uttale dem på en forståelig måte. Disse ferdighetene er viktige for 

lesingen ettersom lydene og ordene blir representert av tegn. For å lese med god flyt må 

elevene ha opparbeidet en fonologisk bevissthet; det vil si at de må vite hvilke bokstaver og 

bokstavsammensetninger som representerer de ulike lydene i talespråket. Muntlige ferdigheter 

innebærer også et velutviklet ordforråd, syntaktiske ferdigheter og evnen til å behandle 

språket metalingvistisk, for eksempel å kunne definere og forklare et ord. Lesaux og Geva 

viser til fire undersøkelser av andrespråksinnlærere på engelsk der et begrenset utviklet 

ordforråd ble assosiert med dårlig leseforståelse. 

Ordforrådet, både bredde- og dybdevokabular, har innvirkning på leseforståelsen for alle 

lesere, men for andrespråkslesere vil manglende ordforråd kanskje være den største 

hindringen for å lykkes med lesingen. I en undersøkelse av vokabularets betydning for 

leseforståelse hos første– og andrespråkslesere fant Lervåg og Aukrust (2009) at 

vokabularkunnskap var en viktigere variabel for leseforståelse hos de minoritetsspråklige 

leserne enn hos de majoritetsspråklige.  Førstespråksleserne kunne kanskje kompensere 

manglende ordforråd med relevante bakgrunnskunnskaper om emnet slik at de ukjente ordene 

kunne forstås ut fra kontekst. 

2.3.2 Bakgrunnskunnskaper 

Ordene bakgrunnskunnskaper og forkunnskaper brukes om hverandre i leseteorien i 

betydningen tidligere erfaringer og kunnskaper. Hvistendahl (2007) hevder at leserens 

bakgrunnskunnskaper om det emnet teksten omhandler, er viktigere for leseforståelsen enn 

tekstens vanskelighetsgrad. Når leseren ikke har forkunnskaper om et emne, har han/hun ikke 

noe å bygge leseforståelsen på. Når leseren kan knytte tekstforståelsen til tidligere kunnskap, 

vil det lette leseforståelsen. Dette samsvarer med de tidligere nevnte definisjonene på 

leseforståelse (Sweet og Snow 2003, Bråten 2007), som fokuserer på leserens samhandling 

med teksten for å konstruere mening. Der leseren har forkunnskaper om et emne, kan han/hun 

være aktivt med i leseprosessen. Den nye kunnskapen kan knyttes til den allerede eksisterende 

kunnskapen og utdype og modifisere denne. Gode lesere bruker forkunnskapene sine til å 

trekke slutninger mens de leser.  
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Bråten (2007) sier at det hjelper på leseforståelsen hvis den gamle kunnskapen er godt 

organisert slik at den nye kunnskapen kan tre tydelig fram. Roe (2011) beskriver den 

kognitive skjemateorien som går ut på at vi lagrer tidligere erfaringer i skjemaer i hjernen og 

kan hente opp og aktivere skjemaet når vi erfarer noe liknende. Disse skjemaene bygger på 

tidligere erfaringer, så folk med ulike erfaringer vil ha ulike skjemaer. En tekst som ikke 

aktiverer tidligere skjemaer, kan derfor være vanskelig å forstå. Dette har betydning når elever 

med en annen kulturell bakgrunn leser tekster om et tema som de ikke har forkunnskaper om. 

Rapporten fra NRP påpeker at skolens faginnhold kan være ukjent for elever med en annen 

kulturell bakgrunn. For å kompensere for dette forholdet foreslår leseforskerne at lærerne tar i 

bruk tekster som gir rom for en mer mangfoldig erfaringsbakgrunn. Når elevene får lese 

meningsfulle og gjenkjennelige tekster, kan det lette leseforståelsen (Rueda, August, 

Goldberg 2006). Læreren kan tilpasse lærestoffet og bygge bro mellom de kulturelle 

erfaringene i hjemmemiljøet og på skolen. Øzerk (2010a) oppfordrer også lærerne til å bruke 

elevenes bakgrunnskunnskap som en ressurs i opplæringen. Ved å vite om og ta hensyn til 

elevenes erfaringsbakgrunn kan læreren lette læringen og den nye kunnskapskonstruksjonen. 

García (2003) nevner også bakgrunnskunnskaper som en viktig forståelsesfaktor for elever 

som leser på andrespråket. Hennes forskning viser at når elever som leser på andrespråket, 

leser tekster med et kjent innhold, skårer de like godt som elever som leser på førstespråket 

når de skal svare på spørsmål der de kan finne svarene direkte i teksten. Hvis svarene ikke 

finnes direkte i teksten, men må utledes ved å lese mellom linjene, skårer de dårligere. García 

anbefaler lærere som driver med andrespråksopplæring, å ta i bruk relevante tekster som 

utnytter elevenes erfaringsbakgrunn. 

2.3.3 Oppsummering 

Når vi ser på Sweet og Snows modell av lesekompetanse, som består av de tre komponentene 

leseren, teksten og aktiviteten, kan det virke som om leseren er den mest avgjørende 

komponenten for om lesingen skal lykkes eller ei. Dersom leseren ikke behersker et 

tilstrekkelig ordforråd fra emnet teksten handler om eller har mangelfulle 

bakgrunnskunnskaper om emnet, oppstår det liten eller ingen forståelse. Disse faktorene vil 

ofte være det som skiller elevene som leser på førstespråket og de som leser på andrespråket. 

Andrespråksleserne vil møte flere ukjente ord og færre kjente temaer i skolens lærebøker enn 

førstespråksleserne. Det krever en ekstra innsats fra de minoritetsspråklige elevene, og det 
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stiller krav til skolemyndighetene og lærerne om tilrettelegging av opplæringen for de 

minoritetsspråklige elevene. Da må man vite noe om hva som virker og hva som ikke virker. 

2.4 Lesestrategier 

Som nevnt innledningsvis har lesing tradisjonelt vært knyttet til norskfaget, og norsklæreren 

har hatt ansvaret for leseopplæringen. Etter innføringen av LK06, der lesing har blitt en 

grunnleggende ferdighet i alle fag, er alle lærere i alle fag ansvarlige for elevenes 

leseutvikling gjennom hele skoleløpet. Kunnskapsløftet legger vekt på å utvikle 

leseferdigheter som gjør elevene til aktive deltakere i samfunnet etter mønster av OECDs 

lesedefinisjon: ”Lesekompetanse er å forstå, bruke og reflektere over skrevne tekster, for å 

kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner, og delta i samfunnet.” (sitert i Roe 

2011:191). Gjennom kompetansemålene i det enkelte fag gir læreplanen anvisninger for 

hvilke leseferdigheter det skal arbeides med i faget.   

Som tidligere nevnt har hvert fag sitt ordforråd og sine sjangerkjennetegn som det er viktig at 

læreren i faget gjør elevene kjent med.  Læreren kan hjelpe elevene til å forstå innholdet i 

fagtekstene bedre ved å gjøre dem oppmerksomme på fagets nøkkelvokabular, gi dem 

fagspesifikke sjangerkunnskaper og opplæring i passende lesestrategier. Faglæreren, som er 

eksperten i sitt fag, kan koble opplæringen i lesestrategier til innlæringen av fagstoff. Ved å 

fokusere på strategibruk mens elevene jobber med lærestoffet, lærer elevene fagstoffet 

samtidig som de lærer hvordan de best kan arbeide med fagtekstene (Andreassen 2007).  

Amerikanske leseforskere har gjennom de siste 25 årene arbeidet mye med forhold rundt 

lesing, og noen har utviklet egne opplæringsprogram i leseforståelse. Andreassen (2007) 

presenterer oss for tre slike opplæringsprogrammer - resiprok undervisning utarbeidet av 

Brown og Palinscar i 1984, transaksjonell strategiundervisning utarbeidet av Pressley i 1996 

og begrepsorientert leseundervisning utarbeidet av Guthrie i 2004. Alle programmene 

vektlegger eksplisitt opplæring i leseforståelsesstrategier, det vil si at læreren viser og 

forklarer strategier elevene kan bruke for å forstå teksten. Intervensjonsstudier har vist at 

opplæring i lesestrategier som foregår over tid og er integrert i faget, har dokumentert effekt 

på leseforståelse (Reichenberg 2009).  

Da Rasmussen gjorde en undersøkelse av norsk lesepedagogikk i 2003, fant han at norske 

lærere la liten vekt på leseforståelse, brukte lite tid på opplæring i lesestrategier og hadde lite 
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fokus på lesekompetanse etter tilegnelse av grunnleggende ferdigheter (Bråten 2007a). I 

læringsplakaten til Kunnskapsløftet står det at norske skoler skal stimulere til å utvikle gode 

læringsstrategier (Utdanningsdirektoratet 2012d), og da trenger lærere kompetanse i å 

undervise elevene i hvordan de blir gode lesere også etter den grunnleggende 

leseopplæringen. Vi har sett at avkodingsferdigheter, ordforråd og bakgrunnskunnskaper er 

viktige faktorer for leseforståelsen. Hvordan kan lærerne arbeide for å øke elevenes 

kompetanse på disse områdene, og hvordan arbeide med opplæring i lesestrategier? I det 

følgende vil jeg presentere noen teorier om god opplæring i leseforståelse. 

2.4.1 Strategier for å forbedre elevenes avkodingsferdigheter 

Bråten (2007b) fremhever at leseforståelse er en kompleks prosess der flere komponenter 

spiller inn. En grunnleggende komponent er selve ordavkodingen, som gjerne blir omtalt som 

den tekniske siden ved lesing. Når elevene er ferdig med den grunnleggende leseopplæringen, 

regner vi gjerne med at denne ferdigheten er etablert, men det gjelder ikke for alle elevene. 

Den tekniske lesingen krever fonologisk bevissthet, det vil si å kunne koble bokstavene til 

lyder i talespråket. God leseflyt krever at leseren kan avkode hele ord av gangen og ikke må 

stave seg gjennom ordene. Når leseren bruker mye tid på å stave seg gjennom ordene, er det 

lett å miste sammenhengen, og dermed går innholdsforståelsen tapt. Ved ordavkodingen må 

leseren gjenkjenne ordet for at det skal gi mening, og da må ordet være en del av leserens 

muntlige vokabular. Når leseren kan knytte forbindelse mellom det visuelle ordbildet og det 

verbale ordet, oppstår det forståelse. Bråten foreslår noen tiltak for å forbedre ordavkodingen 

til elevene. 

Et tiltak for å utvikle gode avkodingsferdigheter og leseflyt er repetert lesing. Det går ut på  at 

elevene leser enkeltord eller sammenhengende tekst flere ganger. Ved repetert lesing kan 

elevene etter hvert lese ordene mer automatisert, og selve ordavkodingen vil kreve mindre 

bevisst oppmerksomhet slik at fokuset kan rettes mot tekstens mening. Ideen bak repetert 

lesing er at elevene må øve på den tekniske leseferdigheten for å bli gode innholdslesere. 

Andre tiltak Bråten nevner for å forbedre elevenes leseflyt, er at læreren finner passe 

vanskelige tekster til den enkelte elev, gjerne tekster som er litt utfordrende, men ikke så 

utfordrende at eleven gir opp, og at elevene oppmuntres til å lese selvvalgte tekster på fritiden 

for å få så mye lesetrening som mulig. Tanken bak denne formen for mengdelesing er at 

øvelse gjør mester. Mengdelesing er dessuten en god måte å utvide ordforrådet på. 
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2.4.2 Strategier for å øke elevenes ordforråd 

Øzerk (2010a) skiller mellom tilegnelse og innlæring av ord og begreper. Tilegnelsen av ord 

skjer i uformelle situasjoner gjennom sosial interaksjon med andre, mens innlæring av ord 

skjer gjennom systematisk opplæring. Gjennom lek og sosial kontakt i hverdagslivet tilegner 

barn seg hverdagsordene, mens de møter fagordene hovedsakelig i opplæringssituasjoner og 

gjennom fagtekster. Ifølge Øzerk er innlæringen av fagord og faglige begreper en 

grunnleggende del av fagopplæringen. Det er med ordene man formulerer fagets innhold. Her 

får han støtte av García (2007), som anbefaler at språkopplæringen foregår som en integrert 

del av fagopplæringen. Både Øzerk og García har fokus på andrespråkselevene og deres 

behov for utvidelse av ordforrådet. 

Bråten (2007b) bruker betegnelsene implisitt og eksplisitt utvidelse av ordforrådet når han 

kommer med forslag til tiltak for å forbedre elevenes ordforråd. Han foreslår at elevene 

implisitt kan utvide ordforrådet i uformelle situasjoner og samtaler eller gjennom informative 

TV-programmer. Bråten understreker at læreren må være bevisst på sin språkbruk og ikke 

forenkle språket i samtale med elevene. Læreren kan gi eksplisitte forklaringer av ord og 

arbeide med ordforståelse gjennom definisjoner, synonymer, antonymer, ordstamme, prefiks 

og suffiks. Elevene må også oppmuntres til å forstå ukjente ord ut fra kontekst.  

Guthrie (i Andreasson 2007) har utarbeidet en begrepsorientert leseopplæringsmodell som går 

ut på at læreren gir elevene eksplisitt opplæring i de faglige begrepene som de møter i 

fagtekstene. Tanken er at når elevene kjenner fagord og uttrykk, vil de ha den kunnskapen de 

trenger for å ha utbytte av lesingen. Dersom elevene møter mange ord og uttrykk som de ikke 

forstår, virker det demotiverende for lesingen. Når elevene opplever at de forstår teksten, vil 

det motivere dem til å lese mer. Ifølge Guthrie er det viktig at elevene får 

førstehåndserfaringer knyttet til sentrale begreper om det temaet de arbeider med, for 

eksempel gjennom ekskursjoner og eksperimenter. Dette vil skape interesse og undring og 

bygge opp elevenes indre motivasjon. Motivasjon er en viktig faktor i Guthries modell. Det er 

også strategibruk og den sosiale interaksjonen mellom læreren og elevene og mellom elevene. 

Begrepskunnskap, motivasjon, strategibruk og sosial interaksjon skaper til sammen 

leseengasjement, som er Guthries hovedanliggende. 
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2.4.3 Strategier for å aktivisere og utvide elevenes 

bakgrunnskunnskaper 

”Elevenes bakgrunnskunnskaper og ordforråd er nært knyttet til hverandre”, skriver Øzerk 

(2010a:130). Som tidligere nevnt er leserens bakgrunnskunnskaper om emnet en avgjørende 

variabel for leseforståelsen. Å lese om noe man har kjennskap til fra før, er mye lettere enn å 

lese om noe man ikke har kunnskaper eller erfaringer om. Her stiller elevene med ulike 

forutsetninger, og det blir en viktig oppgave for læreren å bygge bro mellom elevenes 

forkunnskaper og skolens fagstoff.  

En metode for å aktivisere elevenes forkunnskaper og ordforråd om et emne, er å samtale om 

emnet før man begynner å lese en fagtekst. Roe (2011) har konkrete forslag til hvordan 

læreren kan forberede lesingen ved å hente fram tidligere kunnskaper og erfaringer om et 

emne.  Læreren kan be elevene skrive stikkord om alt de vet om emnet fra før, deretter går de 

i grupper og utveksler det de har skrevet, og til slutt har klassen en felles oppsummering der 

læreren deler kunnskapen i ”dette kan vi” og ” dette lurer vi på”.  Metoden stimulerer 

elevenes nysgjerrighet og engasjement og gjør dem aktivt deltakende i læringsprosessen.  

Hva gjør man hvis elevene skal lese om et emne de ikke har noen kunnskaper om fra før? 

Dette kan være en spesiell utfordring i arbeid med de minoritetsspråklige elevene, som møter 

færre kjente emner i fagtekstene. Det er ikke alltid mulig å la elevene få førstehåndserfaringer 

med emnet, slik Guthrie anbefaler. Gaskin (2007) foreslår at elevene får mulighet til å låne 

lettleste bøker eller billedbøker om emnet på biblioteket, ser en video om emnet eller finner 

stoff på Internett for å skaffe seg kunnskaper på et tilpasset nivå før lesingen av fagteksten. 

García (2003) anbefaler også å presentere et tema i levende bilder gjennom film og TV-

programmer for å gi andrespråkselever kunnskap om emner de ikke kjenner fra før. I tillegg 

anbefaler hun bruk av kognitive og metakognitive leseforståelsesstrategier. Dette er tema for 

neste avsnitt. 

2.4.4 Leseforståelsesstrategier 

I en undersøkelse av hvordan ordavkoding, forkunnskaper og strategibruk virket inn på 

elevenes leseforståelse, fant Samuelsen og Bråten i 2005 at dårlige ordavkodere kompenserte 

med forkunnskaper og strategibruk (Bråten 2007b). Ifølge Andreassen (2007) tar opplæringen 

i lesestrategier utgangspunkt i et konstruktivistisk læringssyn, som vektlegger at den lærende 
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utvikler sin kunnskap gjennom aktiv innsats. Han viser til rapporten fra National Reading 

Panel (NRP) i 2000, som anbefaler noen strategier som har vist seg effektive for 

leseforståelsen. Elevene kan ta strategiene i bruk før, under og etter lesingen. Den følgende 

oversikten er en oppsummering av strategier NRP anbefaler at elevene bruker i møte med 

tekster: 

• Aktivisere forkunnskaper for å koble ny kunnskap til tidligere kunnskap 

• Stille spørsmål til teksten for å stimulere nysgjerrighet før, under og etter lesing 

• Søke etter relevant informasjon i teksten 

• Oppsummere hovedinnholdet med egne ord 

• Lage en visuell representasjon av innholdet i form av tankekart, diagram, tegning  

• Formidle innholdet til andre 

Ifølge Gaskin (2007) er formålet med å undervise i lesestrategier å utvikle elevenes 

metakognisjon, det vil si bevissthet om hvordan de tenker om sin egen tenking. Elevene blir 

bevisstgjort på formålet med lesingen, får sjekke om de forstår eller ikke forstår det de leser, 

og lærer strategier de kan bruke hvis de ikke forstår. Når læreren innfører en ny strategi, er det 

viktig at elevene får vite hvorfor strategien er nyttig, når den kan brukes og hvordan man skal 

bruke den. Gaskin anbefaler at læreren først modellerer strategien, deretter bruker elevene og 

læreren den i fellesskap før elevene tar strategien i bruk på egen hånd med gradvis mindre 

støtte. Når andrespråkselever arbeider med leseforståelsesstrategier, kan de ha nytte av å 

samarbeide med førstespråkselever for å få hjelp til å ta i bruk strategien (García 2003). 

De tre opplæringsprogrammene Andreassen (2007) har undersøkt; den resiproke 

undervisningen til Brown og Palinscar, den transaksjonelle strategiundervisningen til Pressley 

og den begrepsorienterte leseundervisningen til Guthrie, har alle samarbeidslæring i fokus. 

Læreren er den første som modellerer en ny strategi, det skjer i dialog og samspill med 

elevene, og målet er at strategiene etter hvert blir en integrert del av elevenes egen tenking. 

Mens elevene arbeider med innlæringen av en ny strategi, kan de samarbeide i par og i mindre 

grupper og hjelpe hverandre. Fremgangsmåten bygger på Vygotskys teori om læring i sosialt 

samspill, der barnet først observerer, senere samarbeider for til slutt å klare seg selv. 

Vygotsky anbefaler at barnet får opplæring innenfor sin ”nærmeste utviklingssone”, som er 



24 

 

den sonen der barnet kan klare seg med litt hjelp. Vi kjenner også igjen Bruners 

stillasbygging-modell, som går ut på at den voksne eller det mer kompetente barnet gir 

midlertidig støtte til eleven klarer oppgaven selv (Roe 2011:78). 

2.4.5 Oppsummering 

Det er viktig å påpeke at opplæringen i leseforståelsesstrategier er et middel til å oppnå god 

læring og innholdsforståelse og ikke et mål i seg selv. Øzerk (2010a) er opptatt av at når 

elevene skal lese for å lære, må vi styrke muligheten for at de skal bli gode innholdslesere.  

Dette gjelder ifølge Øzerk flesteparten av de språklige minoritetene samt en del elever med 

norsk som morsmål som sliter med innholdforståelsen i fagtekster. Han vektlegger at lærerne 

har et ansvar for å gi forståelig opplæring fordi det er en forutsetning for meningsdanning og 

læringsutbytte på skolen. Ved siden av gode avkodingsferdigheter er elevenes ordforråd, 

bakgrunnskunnskaper og strategikunnskaper avgjørende for leseforståelsen. Derfor er det 

viktig at alle faglærere er bevisste på at elevene trenger eksplisitt opplæring i fagord og 

begreper, at det letter leseforståelsen når man kan knytte ny kunnskap til tidligere kunnskap 

og at elevene kan lære ulike lesestrategier som de kan ta i bruk før, under og etter lesing av 

fagteksten. 
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3 Metodiske refleksjoner 

I denne oppgaven har jeg gjort en todelt undersøkelse. For det første har jeg analysert to 

læreboktekster i samfunnsfag og to læreboktekster i naturfag på 7. trinn og sammenliknet 

disse med to fagtekster fra nasjonal leseprøve på 8. trinn. For det andre har jeg gjort en 

empirisk undersøkelse av resultatene for den nasjonale leseprøven i 2009 på 8. trinn på en 

skole i Oslo med fokus på resultatene til de minoritetsspråklige elevene.  

I møtet mellom leser og tekst er teksten den konstante variabelen, mens leserne varierer. Jeg 

vil begynne med den konstante variabelen ved å beskrive hvilke metoder jeg har brukt i 

analysen av fagtekstene før jeg beskriver metodene for den empiriske undersøkelsen av 

resultater fra den nasjonale leseprøven. Etter beskrivelsen av metodene vil jeg diskutere 

hvordan de sikrer undersøkelsenes validitet og reliabilitet.  

3.1 Metode for analyse av fagtekster 

I analysen av tekstene har fokus vært å finne ut hva som kjennetegner læreboktekstene i 

naturfag og samfunnsfag og fagtekstene i den nasjonale leseprøven, og hvorvidt 

vanskelighetsgraden i tekstene er i overensstemmelse med hverandre. For å forenkle 

begrepsbruken bruker jeg samlebetegnelsen fagtekst eller bare tekst for læreboktekstene og 

leseprøvetekstene. Spørsmålet som melder seg er: Hvordan kan man måle en teksts 

vanskelighetsgrad?  

En mulig metode er å bruke den svenske pedagogikkforskeren Carl-Hugo Björnsson sin 

lesbarhetsindeks fra 1968.  Den undersøker de formelle sidene ved teksten. Av de tolv 

faktorene han har utarbeidet for å beregne en teksts lesbarhet, er det som tidligere nevnt nok 

med to faktorer for å kunne si noe om hvor vanskelig tilgjengelig en tekst er. Disse er: 

- Den prosentmessige andel av lange ord i teksten. Lange ord er definert som ord med 

flere enn seks bokstaver. 

- Den gjennomsnittlige periodelengden i teksten. En periode avgrenses ved punktum, 

spørsmålstegn eller liknende tegn og stor bokstav.  

Når vi summerer tallene fra disse to beregningene, får vi den såkalte LIKS-indeksen. Ved å 

regne ut LIKS-indeksen kan vi si noe om hvor vanskelig en tekst er å avkode, det Björnsson 
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kaller tekstens lesbarhet, men den forteller oss ikke noe om hvor forståelig innholdet er. Da 

må vi bruke andre metoder.  

Som tidligere nevnt er lesing ifølge Kuldbrandstad (2003) et produkt av avkoding og 

forståelse. En leser med gode avkodingsferdigheter kan bruke mer energi på å forstå innholdet 

i teksten. Men det hjelper ikke å være god til å avkode hvis man ikke skjønner de ordene man 

leser. Et kjent ord vil dessuten være lettere å avkode enn et ukjent ord. Her vil elever med et 

godt utviklet ordforråd stille sterkere enn elever som ikke har så stort ordforråd, og mange 

minoritetsspråklige elever vil ha en større utfordring enn majoritetsspråklige elever.  

Hvordan kan man finne ut noe om vanskelighetsgraden når det gjelder tekstens innholdsside? 

En mulig måte kan være å undersøke ordforrådet i teksten. Golden (2009) beskriver ulike 

måleredskaper for å måle ordforrådet i muntlige og skriftlige tekster. Måleredskapene kan 

brukes til å sammenlikne tekster, og de metodene hun beskriver for å undersøke skriftlige 

tekster, er leksikalsk variasjon og leksikalsk tetthet. Måling av leksikalsk variasjon handler 

om å finne ut om ordforrådet i teksten er variert, eller om det er de samme ordene som gjentar 

seg. Måling av leksikalsk tetthet går ut på å undersøke hvor stor del av teksten som består av 

innholdsord og beregne prosenten av innholdsordene i forhold til antall ordeksemplarer.  

Golden refererer til en undersøkelse gjort av Bunker i 1988 (Golden 2009:183), der hensikten 

var å finne ut om en tekst var vanskelig eller lett å forstå. Her skulle svake lesere rangere ulike 

tekster etter hvor vanskelige de syntes de var. Undersøkelsen viste at leksikalsk variasjon 

korrelerte sterkt med opplevelsen av tekstens vanskelighetsgrad. Teksten ble dessuten 

vanskeligere når den inneholdt flere fagord, men hvis fagordene ble definert, ble den lettere.  

Da Øzerk (2001) analyserte læreboktekster i naturfag for 6. klasse og 8. klasse, så han først på 

den formelle siden av tekstene ved å regne ut LIKS-indeksen. Deretter talte han alle ordene i 

teksten og skilte ut de ordene som bærer tekstens innhold. Så delte han de innholdsbærende 

ordene i kategoriene hverdagsord og faglige ord. Disse kategoriserte han videre i hvilken 

ordklasse de tilhører. I sin undersøkelse fant Øzerk at den innholdsbærende delen av teksten 

var 80 prosent av ordene i 8. klasse og 74 prosent av ordene i 6. klasse. Jeg bygger i hovedsak 

på Øzerks analyse av læreboktekster i min undersøkelse av fagtekster. 
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3.2 Metode for analyse av resultatene fra den 

nasjonale prøven i lesing 

I undersøkelsen av resultatene fra den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn i 2009 fikk jeg 

bruke prøvene fra tre åttendeklasser ved en Osloskole. Her kaller jeg skolen for ”Bakke skole” 

for å anonymisere elevene. Det var 75 elever på 8. trinn som tok den nasjonale leseprøven 

høsten 2009. Jeg gjennomgikk alle prøvene og skrev ned resultatene, som jeg deretter 

analyserte.  Metoden jeg brukte for å analysere prøvene, var som følger: 

Første steg var å bestemme hvilke kategorier svarene kunne deles inn i. Hver kategori fikk et 

nummer slik at jeg kunne bearbeide resultatene i SPSS. Kategoriene jeg valgte var ”riktig 

svar” = 1, ”ufullstendig svar” = 2, ”galt svar” = 3 og ”hoppet over” = 4. Der oppgaven var en 

flervalgsoppgave hvor eleven skulle krysse av fire kryss i en tabell, fikk eleven ”riktig svar” 

hvis 3 av 4 svar var riktige, ”ufullstendig svar” hvis 2 av 4 var riktige og ”galt svar” hvis 1 

eller ingen av 4 svar var riktige. I veiledningen til vurdering av elevbesvarelsene måtte alle 

svarene være krysset av riktig for å få poeng på oppgaven, så her avviker min undersøkelse 

noe fra resultatene på skolen i elevenes favør. Øzerk (2011b) har kritisert 

poengberegningssystemet ved vurdering av nasjonale prøver for å være upresist. Måten å 

beregne poeng på kan gi unøyaktig tilbakemelding til samfunnet og skolene om elevenes 

mestringsnivå. Dette vil jeg diskutere senere i oppgaven. 

Ettersom jeg har de minoritetsspråklige elevene i fokus, ville jeg undersøke resultatene til 

denne gruppen i forhold til de majoritetsspråklige elevene. Ved hjelp av min veileder Kamil 

Øzerk, som kjenner elevene, delte jeg elevene i to grupper - majoritetsspråklige og 

minoritetsspråklige elever. Av de 75 elevene var 53 minoritetsspråklige og 22 

majoritetsspråklige. Jeg søkte svar på spørsmålet: Hvordan klarer de minoritetsspråklige 

elevene seg i forhold til de majoritetsspråklige? Resultatene fra PISA-undersøkelsene har vist 

et stort gap i leseferdighetene til de majoritetsspråklige og de minoritetsspråklige elevene 

(Kjærnslie m fl 2007). Vi vet at mange av de minoritetsspråklige elever stiller svakere enn de 

majoritetsspråklige på grunn av manglende bakgrunnskunnskaper og mindre utviklet 

ordforråd, og ut fra denne kunnskapen hadde jeg forventning om at resultatene på den 

nasjonale leseprøven ville være dårligere for denne gruppen.  

Det neste steget i analysen var å se på de ulike oppgavetypene. Noen av oppgavene gikk ut på 

å finne fram til eksplisitt informasjon i teksten (12 oppgaver), i andre oppgaver skulle elevene 
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tolke og trekke slutninger på bakgrunn av informasjon i teksten (22 oppgaver), og en tredje 

type oppgaver krevde at elevene skulle reflektere over tekstens struktur og innhold (10 

oppgaver). Jeg var interessert i å finne ut hvordan resultatene fordelte seg for de ulike 

oppgavetypene. Her forventet jeg at det ville være lettere for elevene å finne eksplisitt 

informasjon i teksten enn å tolke og reflektere, ettersom det regnes for mer kognitivt krevende 

å analysere og vurdere et innhold enn å forstå den informasjonen som står direkte i teksten 

(Øzerk 2010a). I denne delen av analysen konsentrerte jeg meg om oppgavene som knytet seg 

til de to tekstene jeg har undersøkt. 

3.3 Validitet og reliabilitet 

Lund (2002) beskriver validitetssystemet som Cook og Campell har utarbeidet for kausale 

undersøkelser. Mine undersøkelser er beskrivende, ikke kausale, for jeg har ikke sett på 

forhold som handler om årsak og virkning. Men ifølge Lund er deler av systemet også 

relevant for beskrivende undersøkelser, og derfor vil jeg diskutere kvaliteten av mine 

undersøkelser opp mot dette systemet. Gjennom å vurdere validiteten av en undersøkelse 

sjekker man om undersøkelsen måler det den skal måle, og beskriver ulike 

usikkerhetsfaktorer ved undersøkelsen. 

Validitetssystemet til Cook og Campell omhandler fire kvalitetskrav - statistisk validitet, indre 

validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. Av disse fire typene validitet vil den indre 

validiteten ikke være aktuell i en beskrivende undersøkelse ettersom indre validitet handler 

om årsaksforhold. Men statistisk validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet er ifølge Lund 

aktuelt å vurdere i beskrivende forskning (Lund 2002:109). I det følgende vil jeg diskutere 

hvordan disse typene validitet kan være relevante for mine undersøkelser. 

3.3.1 Statistisk validitet 

Statistisk validitet handler om at resultatene av en statistisk undersøkelse viser en rimelig 

sterk tendens, og at tendensens størrelse dermed er mer enn triviell (Lund 2002:105).  I min 

sammenlikning av resultatene på den nasjonale leseprøven kunne jeg ha gjort en statistisk 

utregning av forskjellene mellom de minoritetsspråklige og de majoritetsspråklige elevene og 

sett på om de var statistisk signifikante. Da måtte jeg ha diskutert den statistiske validiteten i 

forhold til denne målingen. Slike statistiske utregninger av forskjellene mellom resultatene i 
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datamaterialet har jeg ikke gjort. I stedet har jeg valgt å beskrive resultatene som betydelige 

når forskjellen mellom elevgruppene er mer enn 10 prosent. 

Jeg brukte SPSS som hjelpemiddel for å kunne lage visuelle figurer og gjøre analyser av 

resultatene med dette programmet. I denne prosessen er det en mulig feilkilde at menneskelig 

svikt kan forekomme ved mating av resultatene. For å sikre meg mot dette, fikk jeg en 

medstudent til å være med og punche inn resultatene mens jeg leste dem opp. 

Sannsynligheten for at resultatene ble matet inn feil ble redusert ved at vi var to som 

samarbeidet i prosessen. 

3.3.2 Begrepsvaliditet og reliabilitet 

Vurdering av begrepsvaliditet går ut på å vurdere om de teoretiske begrepene man bruker, 

virkelig blir undersøkt i de praktiske undersøkelsene man gjør. Er undersøkelsen egnet til å 

måle det den skal måle?  Dette handler om i hvilken grad man har lykkes i å operasjonalisere 

begrepene på en hensiktsmessig måte. Ifølge Kleven er det avgjørende for begrepsvaliditet 

den ”grad av samsvar mellom begrepet slik det er definert teoretisk og begrepet slik vi lykkes 

med å operasjonalisere det” (Kleven 2002:150). Feilkilder i operasjonaliseringen fører til 

målingsfeil i resultatene, som igjen går ut over begrepsvaliditeten. Feilene kan være 

systematiske, det vil si at de forekommer hver gang noen gjør en liknende undersøkelse (for 

eksempel en elev som alltid er nervøs på prøver), eller tilfeldige, det vil si at feilene oppfører 

seg tilfeldig i ulike undersøkelser (for eksempel om en elev har flaks/uflaks med prøven).  

Tilfeldige målingsfeil i datamaterialet svekker reliabiliteten i undersøkelsen. I 

forskningsmetodelitteraturen er reliabilitet et uttrykk for i hvilken grad data er fri for tilfeldige 

målingsfeil (Kleven 2002:154). Reliabilitet handler om hvor nøyaktig eller konsistent en 

undersøkelse måler det den måler. De tilfeldige feilene vil jevne seg ut i det lange løp ved å 

øke antall undersøkelser av samme type. Derfor vil konsistente resultater i flere undersøkelser 

av samme type styrke reliabiliteten. Spørsmålet om reliabilitet blir et spørsmål om gjentatte 

undersøkelser av samme type vil gi samme resultater. Dersom reliabiliteten i en undersøkelse 

er dårlig, vil det svekke begrepsvaliditeten. 

I undersøkelsen der jeg sammenlikner vanskelighetsgraden i læreboktekstene og tekstene i 

leseprøven, blir spørsmålet om undersøkelsene jeg har gjort virkelig måler 

vanskelighetsgraden i tekstene. Jeg har undersøkt ulike kjennetegn ved tekstene - 
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lesbarhetsindeksen, innholdsbærende ord, herunder hverdagsord og skolefaglige ord, og 

fordeling på ordklasser. Hva kan være mulige trusler mot begrepsvaliditeten i disse 

undersøkelsene? For den formelle undersøkelsen av lesbarhet ser jeg ingen umiddelbare 

trusler. Måleinstrumentet har vært mye brukt for å vurdere en teksts lesbarhet, og resultatene 

blir konsistente. I undersøkelsene av tekstenes ordforråd vil bruk av skjønn være en trussel 

mot reliabiliteten i undersøkelsen. Er utvalget av innholdsbærende ord og uttrykk og den 

videre inndelingen i dagligdagse og skolefaglige ord reliable? Ville andre forskere komme 

fram til liknende resultater i samme type undersøkelser? For å styrke reliabiliteten konfererte 

jeg med to lærere i naturfag i forhold til læreboktekstene i naturfag og teksten Farlige høyder 

fra den nasjonale leseprøven, og to lærere i samfunnsfag i forhold til læreboktekstene i 

samfunnsfag og teksten Miljøvennlig tyggis fra leseprøven. Det var stor samstemmighet om 

hvilke innholdsbærende ord vi mente var skolefaglige, som elevene oftest lærer i 

skolesammenheng, og hvilke ord vi mente var dagligdagse ord, som de som regel lærer i 

uformelle situasjoner. Dersom vi var uenige, lot jeg flertallet bestemme. 

Et annet spørsmål når det gjelder begrepsvaliditet, er om resultatene fra de nasjonale 

leseprøvene virkelig måler elevens leseforståelse. Her er det mulige tilfeldige og systematiske 

feil som kan ha vært med på å påvirke resultatet. Noen elever kan ha vært lite motiverte eller 

hatt liten utholdenhet for å gjennomføre prøven, og ikke gjort sitt beste for å oppnå gode 

resultater. I så fall har prøven har målt motivasjon eller utholdenhet i stedet for leseforståelse. 

Dette kan gi både systematiske og tilfeldige målingsfeil. Noen kan ha gjort så godt de kunne, 

men ikke rukket gjennom alle oppgavene. Dersom det er tilfellet, har prøven målt leseflyt og 

ikke leseforståelse, noe som vil gi systematiske målingsfeil.  

Det kan også stilles spørsmål til prøvenes poengberegning. Viser den hva elevene virkelig 

forstår? Øzerk (2011b) har kritisert den poengberegningen som brukes på nasjonalt nivå 

ettersom den ikke gir elevene full uttelling for alle oppgaver de klarer. To elever med samme 

kompetanse kan bli vurdert til ulike mestringsnivå. Som jeg har beskrevet i tidligere i 

metodedelen, brukte jeg en litt annen poengberegning enn den som sto i veiledningen til den 

nasjonale prøven i lesing. Med den poengberegningen jeg brukte, ønsker jeg å få fram et mer 

nyansert bilde av elevenes mestringsnivå. 
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3.3.3 Ytre validitet 

Diskusjon om ytre validitet gjelder vurderingen av om resultatene av en undersøkelse kan 

generaliseres til liknende tilfeller. Her kan det være på sin plass å stille spørsmål ved om 

utvalget av de tekstene jeg har undersøkt, er representativt for læreboktekster i samfunnsfag 

og naturfag på 7. trinn og for den nasjonale prøven i lesing. For å styrke den ytre validiteten i 

undersøkelsen av lærebøkene valgte jeg ut to vilkårlige sider fra hver bok i stedet for å 

undersøke bare én side. For tekstene fra den nasjonale prøven valgte jeg ut en tekst som var 

vurdert som middels vanskelig og en tekst som var vurdert som lett av prøveutformerne. 

Prøven hadde ni tekster å velge mellom, og her falt valget på tekster som var enkle å 

analysere på grunn av at de hadde et visst tekstomfang. Tidsmessige og plassmessige hensyn 

gjorde at jeg måtte begrense analysene til dette utvalget. 

Det kan diskuteres om elevene fra Bakke skole er representative for landets 8. klasseelever 

generelt. Hvis personene i undersøkelsen ikke er representative for befolkningen generelt, kan 

vi ikke generalisere over resultatene. Det kan være fristende å påstå at resultatene som 

kommer fram i undersøkelsen min, gjelder minoritetsspråklige elever generelt. Men jeg har 

tidligere nevnt at de minoritetsspråklige elevene ikke utgjør en homogen gruppe. Det vil være 

store individuelle variasjoner blant de elevene vi betegner som minoritetsspråklige. Dette 

betyr at man skal være forsiktig med å trekke bastante slutninger av en begrenset 

undersøkelse. Likevel vil jeg tillate meg å vurdere noen tendenser som avtegner seg i 

datamaterialet og komme med innspill til arbeidet med denne elevgruppen. 

3.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg beskrevet hvilke metoder jeg har brukt i mine analyser av 

læreboktekster på 7. trinn og tekster fra den nasjonale prøven i lesing for 8. trinn høsten 2009, 

og hvordan jeg har analysert resultatene fra den nasjonale prøven i lesing på Bakke skole. Jeg 

har diskutert metodene jeg har valgt opp mot validitetssystemet til Cook og Campell i forhold 

til de kvalitetskravene som kan være relevante for beskrivende undersøkelser. Jeg har vurdert 

trusler mot reliabilitet og validitet og konkludert med at dette er en begrenset undersøkelse 

som man ikke kan trekke bastante slutninger ut fra. Men sett i sammenheng med tidligere 

undersøkelser kan undersøkelsene mine utvide den kunnskapen vi allerede har om temaene 

fagtekster i ungdomsskolen, leseforståelse og leseopplæring i den språkheterogene skolen.  
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4 Analyse av fagtekstene 

Den nasjonale prøven i lesing gjennomføres tidlig på 8. trinn, og den bygger på målene for 

lesing i de ulike fagene etter 7. trinn. Derfor valgte jeg lærebøker for 7. trinn til min 

undersøkelse. Det er læreboktekster på dette trinnet elevene har oppøvd leseferdigheter i å 

beherske når de begynner i 8. klasse. Ettersom fokuset mitt er på fagtekster, valgte jeg ut to 

tekster fra en naturfagbok og to tekster fra en samfunnsfagbok. Valg av læreverk ble bestemt 

av at jeg fikk låne bøker fra en barneskole i Nøtterøy kommune, og de bruker læreverkene til 

Aschehoug. Utvalget av tekster skjedde tilfeldig ved at jeg slo opp på tilfeldige sider i begge 

bøkene.  

Fra den nasjonale leseprøven på 8. trinn 2009 valgte jeg tekstene Farlige høyder og 

Miljøvennlig tyggis. Den førstnevnte er en reportasje med faglig innhold. Innholdet hører til 

fagene naturfag og kroppsøving. Teksten har i tillegg til reportasjedelen et fotografi og en 

faktaboks. I faktaboksen er det en tabell som viser en oversikt over blodets oksygenmetning 

på tre ulike høyder. Farlige høyder blir beskrevet som middels vanskelig i rapporten som 

analyserte prøveresultatene (Utdanningsdirektoratet 2012c). Miljøvennlig tyggis blir beskrevet 

som lett. Denne teksten var også med i leseprøven på 5. trinn. Det er en kort fagartikkel med 

fotografi som går under fagene naturfag og samfunnsfag.  Når tekstene blir beskrevet som 

”lette”, ”middels vanskelige” og ”vanskelige” i rapporten, gjenspeiler det elevenes 

gjennomsnittlige resultater på oppgavene som hørte til teksten.   

4.1 Undersøkelse av tekstenes lesbarhet 

Første steg i analysen av fagtekstene var å undersøke hvor vanskelige de er å avkode. Her 

brukte jeg Björnssons lesbarhetsindeks fra 1968, den såkalte LIKS-indeksen. Jeg undersøkte 

de to faktorene som ifølge Björnsson er nok til å si noe om en teksts lesbarhet; den 

prosentmessige andelen av lange ord i teksten og den gjennomsnittlige periodelengden i 

teksten. Som tidligere nevnt er lange ord definert som ord med flere enn seks bokstaver, og en 

periode avgrenses ved stor bokstav og punktum eller et annet avsluttende tegn som 

spørsmålstegn eller utropstegn. LIKS-verdien får vi ved å summere tallene fra disse to 

beregningene (avrundet til et helt tall). Tekster med LIKS-verdier på mellom 35 og 44 er 

ifølge Björnsson middels vanskelige å lese, av den typen vi finner i aviser og tidsskrifter. 

Tekster med LIKS-verdier over 44 er vanskelige å lese. 
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Tabell 1: Lesbarheten i to samfunnsfagtekster fra læreboka Midgard 7 

 Den prosentvise 

andelen av lange ord 

 

Gjennomsnittlig 

periodelengde 

LIKS-verdi 

Midgard 7 

tekst 1 

utvalgt side 49 

 

 

31 % 

 

 

14 

 

45 

Midgard 7  

tekst 2 

utvalgt side 128 

 

 

 17,6% 

 

 

13,3 

 

31 

 

Tabell 2: Lesbarheten i to naturfagtekster fra læreboka Yggdrasil 7 

 Den prosentvise 

andelen av lange ord 

 

Gjennomsnittlig 

periodelengde 

LIKS-verdi 

Yggdrasil 7  

tekst 1 

utvalgt side 68 

 

 

22,3 % 

 

 

12,5 

 

35 

Yggdrasil 7  

tekst 2 

utvalgt side 124 

 

 

37,1 % 

 

 

11,3 

 

48 

 

Tabell 3: Lesbarheten i Farlige høyder, tekst 3 fra nasjonal prøve i lesing 8. trinn 2009 

 Den prosentvise 

andelen av lange ord 

 

Gjennomsnittlig 

periodelengde 

LIKS-verdi 

Farlige høyder 

hovedtekst 

  

20,9 % 

 

 

12,8 

 

34 

Farlige høyder 

faktatekst 

 

19,6 % 

 

 

19,8 

 

40 

 

Tabell 4: Lesbarheten i Miljøvennlig tyggis, tekst 7 fra nasjonal prøve i lesing 8. trinn 

2009 

 Den prosentvise 

andelen av lange ord 

 

Gjennomsnittlig 

periodelengde 

LIKS-verdi 

Miljøvennlig tyggis 

 

 

 

27,4 % 

 

 

10,4 

 

38 
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Som vi ser, ligger LIKS-verdiene i tekstene på mellom 31 og 48, det vil si at de ligger i det 

området Björnsson beskriver som middels vanskelige, noen litt over og noen litt under. Den 

ene lærebokteksten i samfunnsfag, tekst 2 fra Midgard 7, er i følge LIKS-indeksen den 

enkleste å avkode, mens den ene lærebokteksten i naturfag, tekst 2 fra Yggdrasil 7, er den 

vanskeligste.  De to tekstene i den nasjonale leseprøven har en LIKS-indeks som ligger 

mellom den letteste og den vanskeligste lærebokteksten. Resultatene av denne analysen tyder 

på at vanskelighetsgraden når det gjelder avkodingen i den nasjonale leseprøven, er tilpasset 

nivået elevene må beherske for å lese fagtekster etter 7. trinn. 

4.2 Undersøkelse av tekstenes leksikalske tetthet 

Den leksikalske tettheten måles ved å undersøke hvor stor andel av teksten som består av 

innholdsord, og beregne prosenten av disse ordene i forhold til antall ordeksemplarer. I den 

videre analysen av fagtekstene skilte jeg ut de ordene som bærer tekstens mening. Jeg bruker 

betegnelsen innholdsbærende ord i betydningen de ordene man trenger for å forstå tekstens 

mening. De ordene som ikke blir definert som innholdsbærende, kan utelates uten at det blir 

til hinder for innholdsforståelsen. Som tidligere nevnt kan funksjonsord i noen tilfeller 

fungere som innholdsord fordi de er nødvendige for meningen. Derfor er grensen mellom 

innholdsord og funksjonsord ikke skarp, og hvilke ord man kan utelate uten at det blir til 

hinder for forståelsen, kan sikkert diskuteres. Her måtte jeg stole på eget skjønn.  

I tabellene som følger, har jeg markert de innholdsbærende ordene med fet skrift og grå 

skyggelegging i den midterste kolonnen. Det er de ordene jeg mener elevene trenger å forstå 

for å få mening i det de leser. I venstre kolonne har jeg talt alle ordene på linjen, i kolonnen 

ved siden av har jeg talt de innholdsbærende ordene. Til høyre for teksten har jeg en kolonne 

for ordkombinasjoner som utgjør en enhet. Det er uttrykk som ikke gir mening hvis man tar 

bort ett av ordene.  Slike uttrykk teller jeg som ett ord. Bindestreksord har jeg også talt som 

ett ord (for eksempel Nord-Afrika). Men når bindestreken binder sammen to ord, som i 

”geite- og saueull”, har jeg talt det som tre ord; geiteull og saueull.  Infinitivsmerket å har jeg 

ikke talt med. Der det forekommer, står det skilt ut i kolonnen helt til høyre. Summene 

nederst viser det totale antall ord i de ulike kolonnene. Under tabellene har jeg skrevet hvor 

mange prosent (rundet av til hele tall) de innholdsbærende ordene utgjør av det totale antallet 

ord i teksten. 
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Tabell 5: Innholdsbærende ord i samfunnsfag, tekst 1 
Totalt antall 
ord/ 

uttrykk 

Tallet på 
ord/ 

uttrykk som 

bærer 
tekstens 

innhold 

 

Samfunnsfagtekst fra læreboka Midgard 7 

utvalgt side 49 

Uttrykk/ordkombi-
nasjon i teksten som 

utgjør en enhet 

Ord 
som 

ikke er 

tatt 
med 

4 

 

9 

5 

9 

 

6 

7 

10 

8 

7 

9 

6 

9 

6 

 

5 

5 

11 

8 

3 
 

3 

 

6 

3 

7 

 

4 

4 

6 

7 

5 

3 

2 

6 

5 

 

5 

2 

5 

6 

2 

Alle mennesker har rettigheter 

 

Opplysningstidas filosofer mente at vi alle er født med 

noen grunnleggende menneskerettigheter. Blant disse 

rettighetene regnet de retten til liv, frihet og eiendom.  

 

Kvinnenes rettigheter ble også diskutert. Selv om 

filosofene var opptatt av menneskets rettigheter, var det 

bare noen få som ville likestille kvinner og menn. Kjente 

filosofer mente at kvinnene ikke kunne tenke store 

tanker. Kvinnene følger gjerne følelsene, mens mennene 

følger fornuften, mente de. Men den franske filosofen og 

vitenskapsmannen Marquis de Condorcet, hevdet at 

framskrittet kun er mulig dersom også kvinner får de 

samme rettigheter og muligheter som menn.  

 

Tankene fra opplysningstida ligger bak 
menneskerettighetserklæringen som ble utformet i 

Frankrike i 1789. Det er de samme tankene vi finner i 

Norges grunnlov fra 1814 og FNs verdenserklæring om 

menneskerettigheter fra 1948. 

 

 

 

 

 

 

selv om 

opptatt av 
 

 

 
 

 

 

 

127 81  2  

 

I samfunnsfagtekst 1 fant jeg at 81 av totalt 127 ord og uttrykk er innholdsbærende. Det vil si 

at de ordene og uttrykkene som bærer tekstens mening, utgjør 64 prosent av det totale antallet 

ord og uttrykk i teksten. 
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Tabell 6: Innholdsbærende ord i samfunnsfag, tekst 2 
Totalt antall 
ord/ 

uttrykk 

Tallet på 
ord/ 

uttrykk som 

bærer 
tekstens 

innhold 

 

Samfunnsfagtekst fra læreboka Midgard 7 

utvalgt side 128 

Uttrykk/ordkombi-
nasjon i teksten som 

utgjør en enhet 

Ord 
som 

ikke er 

tatt 
med 

3 

 

11 

7 

6 

7 

9 

9 

8 

11 

8 

 

3 

7 

14 

8 

10 

11 

10 

10 

4 

3 

 

6 

6 

5 

6 

5 

8 

7 

8 

6 

 

3 

5 

9 

6 

6 

7 

4 

8 

4 

Beduiner i ørkenen 

 

Beduinene er et folk som lever i Nord-Afrika og på den 

arabiske halvøya. Ordet beduin betyr ørkenboer eller 

nomade. Fra gammelt av har beduinene levd som 

nomader, på samme måte som barabeigene i  

Øst-Afrika. I dag er mange beduiner blitt bofaste og har 

funnet nye måter å leve på. Beduiner som fortsatt lever 

som nomader, har dromedarer og geiter, noen holder 

også sauer. De bor i telt og flytter over store områder 

for at dyra skal få nok mat og vann. 

 

Hus av hår 

Beduinene kaller teltet sitt bayt ash-sha’ar, som betyr 

et hus av hår. Det er vevd av geite- og saueull og er lett 

å sette opp, pakke ned og transportere. Teltet gir ly for 

sol og vind, og det beskytter mot kulde om natten. Et 

tøystykke deler teltet i to deler. I den ene enden holder 

mennene til, mens den andre enden er for kvinner og 

barn. Inne i teltet er det ett eller flere ildsteder. Tørr 

dromedarmøkk brukes som brensel. 

 

 
 

 

 

fra gammelt av 

 

i dag 

 

 

 

for at 

 

 

bayt ash-sha’ar 

 

sette opp, pakke 

ned, beskytter 

mot 

 

inne i 

 

 

 

 

 

 

 

å 

 

 

 

 

 

 

 

å 

156 112    

 

I samfunnsfagtekst 2 kom jeg fram til at 112 av totalt 156 ord og uttrykk er meningsbærende. 

Det betyr at 72 prosent av ord og uttrykk i teksten bærer tekstens mening. 

Tabell 7: Innholdsbærende ord i naturfag, tekst 1 
Totalt antall 

ord/ 
uttrykk 

Tallet på 

ord/ 
uttrykk som 

bærer 

tekstens 
innhold 

 

Naturfagtekst fra læreboka Yggdrasil 7  

utvalgt side 68 

 

Uttrykk/ 

ordkombinaasjon i 
teksten som utgjør en 

enhet 

Ord 

som 
ikke er 

tatt 

med 

3 

 

10 

7 

10 

2 

 

6 

10 

11 

11 

6 

8 

7 

8 

9 

5 

 

2 

 

7 

5 

4 

2 

 

6 

4 

8 

6 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

 

Huden og sansene 

 

Huden er det største sanseorganet i kroppen. I huden er 

det sanseceller som registrerer berøring, trykk, smerte 

og temperatur. De er svært følsomme og kan merke den 

minste endring.  

 

Noen steder ligger sansecellene ekstra tett. 

Fingertuppene dine er et slikt sted. Der kjenner du godt 

om noe er varmt eller kaldt, om du kommer borti noe 

skarpt, om noen gir deg et trykk eller kiler deg med 

blyantspissen. Mange blinde og svaksynte bruker 

fingertuppene sine for å lese. De har trent opp hjernen 

slik at den kan oppfatte nervesignalene fra sansecellene 

enda bedre enn hos seende. Etter opplæring og mye 

øving har blinde ingen problemer med å skille de små 

forhøyningene i punktskriften fra hverandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trent opp 

slik at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

å 

 

 

å 
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1 

 

8 

10 

10 

10 

10 

11 

8 

10 

8 

6 

5 

1 

 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

4 

6 

4 

Reflekser 

 

Hvor viktig temperatur- og smertesansen er, skjønner 

du om du har tatt på noe glovarmt. Lynraskt trekker du 

hånden til deg. Du rekker ikke engang å tenke! Det som 

skjer, er at sanseceller i huden på hånden din sender 

nervesignaler til ryggmargen om at du er utsatt for fare. 

For at du skal kunne reagere så raskt som mulig, går det 

en beskjed fra ryggmargen direkte til musklene i 

armen din slik at du trekker hånden til deg.  En slik 

hurtigreaksjon kaller vi en refleks. Det går også 

nervesignaler videre til storhjernen. Når storhjernen 

tolker nervesignalene, kjenner du smerte. 

 

 

 

tatt på 

 

 

utsatt for 

for at 

 

slik at 

 

 

 

 

 

å 

210 140  6 4 

 

I naturfagtekst 1 fant jeg at 140 av de 210 ordene og uttrykkene i teksten er innholdsbærende. 

Det utgjør 67 prosent av teksten. 

Tabell 8: Innholdsbærende ord i naturfag, tekst 2 
Totalt antall 

ord/ 

uttrykk 

Tallet på 

ord/ 

uttrykk som 
bærer 

tekstens 

innhold 

 

Naturfagtekst fra læreboka Yggdrasil 7  

utvalgt side 124 

Uttrykk/ordkombi-

nasjon i teksten som 

utgjør en enhet 

Ord 

som 

ikke er 
tatt 

med 

5 

 

7 

8 

11 

8 

7 

9 

7 

7 

1 

 

5 

 

8 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

3 

5 

 

4 

4 

10 

6 

4 

6 

5 

7 

1 

 

5 

 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

6 

2 

Fossilt brensel gir mer karbondioksid 

 

Vi mennesker er med på å øke mengden av 

karbondioksid ved at vi brenner mye mer fossilt 

brensel nå enn før. Når kull, olje og gass brenner, skjer 

det en kjemisk reaksjon. Oksygenet i lufta reagerer 

med de brennbare stoffene, og det frigjøres 

varmeenergi som er nyttig for oss. Samtidig dannes det 

vann og karbondioksid. Forbrenning av store mengder 

fossilt brensel fører derfor til mer karbondioksid i 
atmosfæren.  

 

Hva skjer når temperaturen stiger? 

 

Når temperaturen på jorda blir høyere, blir også 

temperaturen i havet høyere.  Det varmere havvannet 

gjør at stormer og uvær blir kraftigere. Allerede i dag 

har meteorologene registrert dette. Siden 1970 har 

orkaner i Atlanterhavet og Stillehavet blitt omtrent 

dobbelt så langvarige og kraftige. Fortsetter den 

globale oppvarmingen, vil uværene fortsette å øke i 

styrke og hyppighet. 

 

 

med på 

 

 

 

 

 

 

fører til 

 

 

 

 

 

 

i dag 

 

 

å 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

å 

130 98   2 

 

I naturfagtekst 2 kom jeg fram til at 98 av de 130 ordene og uttrykkene bærer tekstens 

mening. Det utgjør 75 prosent av teksten. 
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Tabell 9: Innholdsbærende ord i nasjonal leseprøve, tekst 1a 
Totalt antall 
ord/ 

uttrykk 

Tallet på 
ord/ 

uttrykk som 

bærer 
tekstens 

innhold 

 

Farlige høyder - reportasje 

Tekst 3 i nasjonale prøver i lesing 2009 8. trinn 

Uttrykk/ordkombi-
nasjon i teksten som 

utgjør en enhet 

Ord 
som 

ikke er 

tatt 
med 

2 

 
11 

12 

12 
5 

 

9 
12 

9 

11 
12 

 

2 
 

11 

13 
13 

5 
10 

12 

11 
11 

5 

 
2 

 

12 

10 

11 

13 
12 

12 

10 
2 

 

3 
 

10 

2 
12 

12 

9 
11 

13 

4 

 

2 

 
11 

10 

7 
11 

12 

4 
 

3 

 
10 

10 

10 
8 

10 

2 

2 

 
6 

8 

7 
3 

 

6 
7 

7 

7 
8 

 

2 
 

11 

9 
8 

4 
5 

7 

7 
6 

2 

 
2 

 

6 

7 

6 

7 
4 

6 

6 
2 

 

2 
 

7 

2 
6 

5 

5 
5 

7 

1 

 

2 

 
5 

7 

5 
4 

7 

3 
 

3 

 
5 

8 

5 
7 

8 

0 

Farlige høyder 

 
Kvalme og hodepine er en del av hverdagen for en fjellklatrer. Men 

hvorfor blir noen mer syke enn andre, og hva er egentlig høydesyke? 

Norske forskere prøver å finne svar som kan bli nyttige for langt flere 

enn dem som søker høyden. 

 

Da langrennsløperen Vegard Ulvang skulle bestige fjellet Elbrus i 
1992, var det bare så vidt han nådde målet sitt. Europas høyeste fjell 

tok nesten knekken på den topptrente mannen med OL-og VM-gull. 

Men han kom seg til toppen. Det gjorde derimot ikke andre garvede 

fjellfolk som Arne Næss jr. og Stein P. Aasheim. De måtte snu. 

 

Mindre oksygen 

 

- Folk merker høydesyke fra 2200 meter over havet, sier Are Løset 

fra NTNU i Trondheim. Han forsker på hva som skjer i kroppen når 
den kommer opp i høyden. Han vet at jo høyere man kommer, desto 

lavere blir oksygentrykket i atmosfæren. 
- De får rett og slett mindre oksygen å puste inn, forklarer han. 

Are har to ganger vært på fjellet Aconcagua i Sør-Amerika. I nesten 

7000 meters høyde, og ved hjelp av massevis av medisinsk utstyr, 
undersøkte han og andre forskere hva som skjer med kroppen når 

oksygentrykket blir lavere og lavere. 

 

Gener avgjør? 

 

Det mystiske ved Vegard Ulvangs tur til Elbrus var at to norske 

journalister som dekket reisen, kom seg til toppen. Hvem som ble 

syk, hadde ingenting med sprekhet eller alder å gjøre virket det som. 

- Vi kan ikke vite hvem som vil få problemer i høyden, forklarer Are.  
Forskerne fra NTNU ønsker derfor å lage en enkel test som de kan 

bruke til å finne ut hvem som lettest blir høydesyk. De leter blant 

annet etter et gen. Mennesker med dette genet får lettere høydesyke, 
tror forskerne.  

 

Ubehag og livsfare 

 

Vitenskapen skiller mellom tre hovedtyper av høydesyke. Den ene er 

akutt høydesyke. 
- De fleste som beveger seg i høyden, vil oppleve å bli akutt høydesyk. 

Man blir kvalm, får hodepine og føler seg veldig slapp. Den går som 

oftest over hvis kroppen får tid til å tilpasse seg høyden. Hvis 
symptomene blir verre, kan det være et tegn på alvorlig høydesyke.  

- Da er det bare en ting som gjelder, nemlig å komme seg ned så fort 

som mulig, forteller Are. 

 

Livsfarlig syke 

 

De to andre formene for høydesyke kan være livstruende. Det kan 

komme vann i lungene, såkalt lungeødem. Eller hjernen kan begynne 

å svelle opp, såkalt hjerneødem. Mennesker som utsettes for 
hjerneødem, er helt avhengige av hjelp. De blir ofte forvirret og 

klarer ikke å gå. Kommer de seg ikke ned og blir behandlet i tide, er 

det fare for livet. 
 

Nyttig for andre 

 

Det kan bli færre dødsulykker i fjellene dersom forskerne i 

Trondheim klarer å forutse hvem som er mest utsatt for høydesyke. 

Men høydeforskningen er også til nytte for andre enn fjellklatrere. 
- Romfarere, dykkere, nyfødte barn og folk med hjerte- og 

lungesykdommer kan være utsatt for at kroppen får for lite oksygen, 

forklarer Are. 
 

 

 

 
del av 

 

 
 

 

 
så vidt 

tok knekken på 

kom seg 
 

 

 
 

 

forsker på 
 

 
puste inn 

Sør-Amerika 

hjelp av 
 

 

 
 

 

 

kom seg 

 

 
 

bruke til, leter etter 

 
 

 

 
 

 

 
beveger seg 

føler seg, går over 

tilpasse seg 
tegn på 

komme seg 

 

 

 

 
 

 

svelle opp 
 

kommer seg, i tide 

 
 

 

 
 

 

til nytte for 
 

 

 

 
 

 

å 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
å 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

å 

 
å 

å 

 
 

 

 
 

 

 
å 

 

å 
 

 

å 

 

 

 
 

 

å 
 

å 

 
 

 

 
 

å 

 
 

 

 
 

450 278  20 11 
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I reportasjedelen til teksten Farlige høyder fra den nasjonale leseprøven fant jeg at 278 av 

totalt 450 ord og uttrykk er innholdsbærende. Det vil si at 62 prosent av teksten bærer tekstens 

mening. 

Tabell 10: Innholdsbærende ord i nasjonal leseprøve, tekst 1b 
Totalt 

antall 

ord/ 

uttrykk 

Tallet på 

ord/ 

uttrykk 

som 

bærer 

tekstens 

innhold 

 

Farlige høyder - faktarute 

Tekst 3 i nasjonale prøver i lesing 2009 8. trinn 

Uttrykk/ordkom-

binasjon i teksten 

som utgjør en 

enhet 

Ord 

som 

ikke 

er 

tatt 

med 

9 

11 

10 

9 

6 

11 

14 

14 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

8 

8 

5 

5 

8 

10 

10 

10 

 

Hvorfor er det mindre oksygen i luften i høyden? 

Oksygenandelen i atmosfæren er den samme, 21 

prosent, helt opp til cirka 90-100 kilometers høyde. Men 

fordi lufttrykket avtar med høyden, blir atmosfæren 

tynnere og den absolutte mengden av oksygen i et gitt 

område mindre.  

     Høydesyke kan oppstå når man beveger seg raskt 

opp i høyden, og hvis man blir på den nye høyden i mer 

enn et døgn. En måte å forebygge høydesyke på er å 

bestige fjellet i etapper og være i ro i to-tre dager på ett 

sted for å la kroppen venne seg til den nye høyden. 

 

 

 

 

 

beveger seg 

 

 

venne seg til 

 

 

 

 

 

 

 

å, å 

å 

96 71  2 3 

 

I faktaruten til teksten Farlige høyder fra den nasjonale leseprøven fant jeg at 74 prosent av 

teksten, 71 av totalt 96 ord og uttrykk, utgjør den innholdsbærende delen av teksten. 
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Tabell 11: Innholdsbærende ord i nasjonal leseprøve, tekst 2 
Totalt antall 
ord/ 

uttrykk 

Tallet på 
ord/ 

uttrykk som 

bærer 
tekstens 

innhold 

 

Miljøvennlig tyggis 

Tekst 7 i nasjonal prøve i lesing for 8. trinn 2009 

Uttrykk/ordkombi-
nasjon i teksten som 

utgjør en enhet 

Ord 
som 

ikke er 

tatt 
med 

9 

 

8 

8 

7 

5 

8 

7 

7 

 

2 

9 

7 

5 

7 

5 

 

2 

7 

7 

7 

2 

 

5 

5 

3 

4 

4 

6 

6 

 

2 

6 

5 

3 

4 

4 

 

2 

4 

3 

5 

Miljøvennlig tyggis 

 

Det finnes snart råd mot seige tyggisklyser som  

klebrer seg der de ikke skal. Forskere ved Bristol-

universitetet i England har funnet opp verdens første 

ikke-klebrige tyggegummi. Tyggegummien har fått 

navnet ”RenTygg”, og den skal være enkel å fjerne fra 

klærne, skolepulter, fortau, hår og sko. Tyggegummien 

løser seg nemlig opp i vann uten å etterlate spor.  

 

Blir borte 

”RenTygg” er grundig testet. I tre av fire fortau- forsøk 

ble vanlig tyggegummi sittende igjen. I alle forsøkene 

forsvant derimot den ikke-klebrige tyggegummien i 

løpet av ett døgn. Den ble enten  

slitt bort eller vasket vekk av regn. 

 

God smak 

Den miljøvennlige tyggisen smaker visstnok også godt. 

Firmaet som har lagd tyggegummien med forskernes 

hjelp, har planer om å lansere produktet til neste år. 

 

 

klebrer seg 

funnet opp 

 

fjerne fra 

 

løser seg opp 

 

 

 

 

 

i løpet av  

slitt bort, vasket 

vekk 

 

 

 

til neste år 

 

 

 

 

 

å 

 

å 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

å 

 

117 

 

73 
  

8 
 

3 

 

I teksten Miljøvennlig tyggis fra den nasjonale leseprøven kom jeg fram til jeg at 73 av de 

totalt 117 ordene og uttrykkene i teksten er meningsbærende. Den meningsbærende delen av 

teksten utgjør her 62 prosent. 

Som vi ser av resultatene etter denne opptellingen, varierer andelen innholdsbærende ord i 

fagtekstene fra 62 prosent i Miljøvennlig tyggis og reportasjen i Farlige høyder til 75 prosent i 

tekst 2 i naturfag. Faktaruten i Farlige høyder har en andel innholdsbærende ord på 74 

prosent, og kravet til å forstå ord i denne teksten er på nivå med den lærebokteksten som har 

høyest leksikalsk tetthet. Samfunnsfagtekst 1 har en andel av innholdsbærende ord på 64 

prosent, litt over Miljøvennlig tyggis og reportasjen i Farlige høyder.  På bakgrunn av denne 

analysen konkluderer jeg med at tekstene i lærebøkene og tekstene i den nasjonale leseprøven 

ser ut til å samsvare godt med hverandre på målet om leksikalsk tetthet. 
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4.3 Inndeling av innholdsordene i hverdagsord og 

skolefaglige ord 

Neste skritt i analysen av tekstene var å dele inn de innholdsbærende ordene i dagligdagse ord 

og uttrykk og skolefaglige ord og uttrykk. Her allierte jeg meg med to lærere i naturfag og to 

lærere i samfunnsfag for at inndelingen skulle bli mer objektiv. Det viste seg vi var veldig 

samstemte om hvilke ord vi betrakter som hverdagsord som elevene lærer i en uformell, 

dagligdags sammenheng, og hvilke ord vi antar at elevene lærer i en formell, skolefaglig 

sammenheng. Jeg kategoriserte videre de innholdsbærende ordene i ordklasser for å se 

hvordan de fordelte seg der. I denne delen av analysen ventet jeg å finne at hovedvekten av de 

innholdsbærende ordene ville være substantiv, verb og adjektiv/adverb, slik jeg beskrev det i 

teoridelen. 

I tabellene som følger, viser jeg hvordan de innholdsbærende ordene fordeler seg i de ulike 

kategoriene. Substantiv og verb har fått hver sin kategori, adjektiv og adverb er slått sammen 

til én kategori, og resten av ordklassene fungerer som én kategori. For hver kategori 

summerer jeg det totale antallet ord og antallet ulike ord. Jeg har valgt å regne ulike 

bøyningsformer av ordene som ulike ord slik at for eksempel bøyningsformene ”kvinner” og 

”kvinnene” av substantivet ”kvinne” regnes som ulike ord. En kartleggingsprøve i lesing for 

7. trinn på Linderud skole i Oslo avdekket at morfologisk bevissthet var en forutsetning for å 

skåre over den kritiske grensen på prøven (Øzerk 2010a). Mange minoritetselever gjorde feil 

fordi de ikke var bevisste på at bøyningsendelser på ord endrer ordets mening.  

Den øverste delen av tabellen viser fordelingen av hverdagsordene, og den nederste delen 

viser fordelingen av de skolefaglige ordene. I venstre kolonne summerer jeg det totale antallet 

hverdagsord og skolefaglige ord og det totale antallet ulike ord for de to kategoriene.  
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Tabell 12: Kategorisering av tekstens innholdsbærende ord i samfunnsfagtekst 1 fra 

læreboka Midgard 7 side 49 
 SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV/ 

ADVERB 

KONJUNKSJONER OG 

ANDRE 

HVERDAGSORD/ 

HVERDAGSUTTRYKK 

 

 

Tallet på alle ord = 59 

Tallet på ulike ord = 52 

mennesker, retten, liv, 

frihet, eiendom, kvinnenes, 

menneskets, kvinnerx2, 

mennx2, kvinnenex2, 

tanker, følelsene, mennene, 

muligheter, tankenex2, 

Frankrike, Norges  

 

Sum: 

Alle ord = 22 

Ulike ord = 18 

 

mentex2, født, regnet, 

diskutert, opptatt av, 

ville, kunne, tenke, 

følger, hevdet, får, 

ligger, finner  

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 14 

Ulike ord = 13 

få, kjente, store, 

franske, mulig 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 5 

Ulike ord = 5 

allex2, med, blant, til, 

selv om, ikke, sammex2, 

som, fra, bak, 1789, 

1814, om, 1948, kun, 

dersom  

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 18 

Ulike ord =16 

SKOLEFAGLIGE 

ORD/UTTRYKK 

 

 

Tallet på alle ord = 22 

Tallet på ulike ord = 17 

rettigheterx4, 

opplysningstidas, 

filosoferx2, fornuften, 

menneskerettigheterx2, 

rettighetene, filosofene, 

filosofen, 

vitenskapsmannen, 

framskrittet, 

opplysningstida, 

menneskerettighets-

erklæringen, grunnlov, 

FNs, verdenserklæring 

 

Sum: 

Alle ord = 19 

Ulike ord = 14 

likestille, utformet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sum: 

Alle ord = 2 

Ulike ord = 2 

grunnleggende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 1 

Ulike ord = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 0 

Ulike ord = 0 

 

Det totale antallet innholdsbærende ord i samfunnsfagtekst 1 er 81 ord (jf tabell 5). I tabell 12 

ser vi at antallet hverdagsord er 59 og antallet skolefaglige ord er 22. Det betyr at de 

skolefaglige ordene utgjør en prosentmessig andel på 27 prosent. Når vi undersøker 

fordelingen av hverdagsordene og de skolefaglige ordene i de ulike kategoriene, ser vi at 

substantivene dominerer for de skolefaglige ordene. 19 av 22 av de skolefaglige ordene er 

substantiv.  De tre andre innholdsbærende skolefaglige ordene fordeler seg på to verb og ett 

adjektiv. For hverdagsordene er det også flest substantiv, 22 av 59, mens det er 18 

konjunksjoner/andre og 14 verb. Regner vi sammen hverdagsordene og de skolefaglige 

ordene, blir resultatet at substantivene i denne teksten utgjør 71 prosent av det totale antallet 

innholdsbærende ord, noe som kan karakteriseres som en betydelig andel. 69 av de 81 ordene 
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forekommer bare én gang, det vil si at 85 prosent av de innholdsbærende ordene i teksten bare 

forekommer én gang. 

Tabell 13: Kategorisering av tekstens innholdsbærende ord i samfunnsfagtekst 2 fra 

læreboka Midgard 7 side 128 
 SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV/ 

ADVERB 

KONJUNKSJONER/ 

ANDRE 

HVERDAGSORD/ 

HVERDAGSUTTRYKK 

 

 

Tallet på alle ord = 87 

Tallet på ulike ord = 69 

ørkenen, folk, måte, 

måter, geiter, sauer, telt, 

områder, dyra, mat, 

vann, husx2, hårx2, 

teltetx4, geiteull, saueull, 

ly, sol, vind, kulde, 

natten, tøystykke, deler, 

endenx2, mennene, 

kvinner, barn 

 

Sum: 

Alle ord = 33 

Ulike ord = 27 

leverx2, betyrx2, levd, 

funnet, leve, har, holder, 

bor, flytter, få, kaller, 

sette opp, pakke ned, 

deler, beskytter mot, 

brukes 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 18 

Ulike ord = 16 

 

i dag, nye, fortsatt, store, 

nok, lett, tørr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 7 

Ulike ord = 7 

ix4, ogx2, eller, fra 

gammelt av, somx5, 

samme, mange, noen, 

over, for at, avx3, for, 

om, to, ene, andre, inne i, 

ett, eller, flere 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 30 

Ulike ord = 20 

SKOLEFAGLIGE 

ORD/UTTRYKK 

 

 

Tallet på alle ord = 25 

Tallet på ulike ord = 20 

beduinerx3, 

beduinenex3, Nord-

Afrika, halvøya, beduin, 

ørkenboer, nomade, 

nomaderx2, barabeigene, 

Øst-Afrika, dromedarer, 

bayt ash-sha’ar, 

ildsteder, 

dromedarmøkk, brensel 

 

Sum: 

Alle ord = 20 

Ulike ord = 15 

vevd, transportere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 2 

Ulike ord = 2  

arabiske, bofaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 2 

Ulike ord = 2 

 

 

I samfunnsfagtekst 2 er det totale antallet innholdsbærende ord 112 (jf tabell 6). Av disse kan 

25 ord kategoriseres som skolefaglige ord, en andel på 22 prosent. Vi ser at substantivene 

dominerer for de skolefaglige ordene. Av 25 ord er 20 ord substantiv, to er verb og to er 

adjektiv. Det er også flest substantiv blant hverdagsordene, 33 av 87 ord, tett etterfulgt av 

konjunksjoner/andre med 30 ord. 17 av de 87 hverdagsordene er verb og sju er 

adjektiv/adverb. Av de 112 innholdsbærende ordene forekommer 89 bare én gang, det vil si at 

79 prosent av de innholdsbærende ordene bare forekommer én gang. 
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Tabell 14: Kategorisering av tekstens innholdsbærende ord i naturfagtekst 1 fra 

læreboka Yggdrasil 7 s. 68 
 SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV/ 

ADVERB 

KONJUNKSJONER/ 

ANDRE 

HVERDAGSORD/ 

HVERDAGSUTTRYKK 

Tallet på alle ord = 112 

Tallet på ulike ord = 85 

hudenx4, kroppen, 

trykkx2, smertex2, 

temperatur, endring, 

steder, fingertuppenex2, 

sted, blyantspissen, 

hjernen, opplæring, 

øving, problemer, 

håndenx3, fare, beskjed, 

musklene, armen   

 

Sum: 

Alle ord = 27 

Ulike ord = 19 

merke, ligger, kjennerx2, 

kommer, gir, kiler, 

bruker, lese, trent opp, 

skille, er, skjønner, tatt 

på, trekker, rekker, tenke, 

sender, gårx2, trekker, 

kaller  

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 22 

Ulike ord = 20 

største, svært, følsomme, 

minste, ekstra, tett, 

varmt, kaldt, skarpt, 

blindex2, bedre enn, 

seende, mye, små, viktig, 

glovarmt, lynraskt, ikke, 

raskt, mulig, direkte, 

videre   

 

 

Sum: 

Alle ord = 23 

Ulike ord = 22  

ix5, noen, slikt, omx2, 

noex3, eller, borti, noen, 

med, mange, for, slik 

atx2, frax3, enn, etter, 

ingen, hverandre, hvor, 

tilx5, degx2, på, for at, 

som, når, slik 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 40 

Ulike ord = 24 

 

SKOLEFAGLIGE 

ORD/UTTRYKK 

Tallet på alle ord = 28 

Tallet på ulike ord = 22 

sansene, sanseorganet, 

sansecellerx2, berøring, 

sansecellenex2, 

nervesignalenex2, 

forhøyningene, 

punktskriften, reflekser,  

temperatursansen, 

smertesansen, 

nervesignalerx2, 

ryggmargenx2, 

hurtigreaksjon, refleks, 

storehjernenx2 

 

Sum: 

Alle ord = 22 

Ulike ord = 16 

registrerer, oppfatte, 

utsatt for, reagere, tolker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 5 

Ulike ord = 5 

svaksynte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 1 

Ulike ord = 1 

 

 

 

I naturfagtekst 1 registrerte jeg 140 innholdsbærende ord (jf tabell 7). Av disse kan 27 ord 

kategoriseres som skolefaglige ord, en andel på 19 prosent. Flesteparten av de skolefaglige 

ordene plasserer seg i kategorien substantiv - 22 av 27 ord. Av de resterende skolefaglige 

ordene er det er fem verb og ett adjektiv. I denne teksten utgjør konjunksjoner/andre den 

største kategorien av hverdagsordene med 40 ord, etterfulgt av substantiv, adjektiv/adverb og 

verb med henholdsvis 27, 23 og 22 ord i hver kategori. Hverdagsordene i denne teksten 

fordeler seg. 
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Tabell 15: Kategorisering av tekstens innholdsbærende ord i naturfagtekst 1 fra 

læreboka Yggdrasil 7 side 124  
 SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV/ 

ADVERB 

KONJUNKSJONER/ 

ANDRE 

HVERDAGSORD/ 

HVERDAGSUTTRYKK 

Tallet på alle ord = 73 

Tallet på ulike ord = 58 

mennesker, mengden, 

kull, olje, gass, lufta, 

vann, mengder, 

temperaturenx3, jorda, 

havet, havvannet, 

stormer, uvær, orkaner, 

uværene, styrke, 

hyppighet 

 

 

Sum: 

Alle ord = 20 

Ulike ord = 18 

 

gir, økex2, 

brennerx2, skjerx2, 

dannes, fører til, 

stiger, blirx2, gjør, 

fortsetter, fortsette 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 15 

Ulike ord = 11 

merx3, nå, før, 

brennbare, nyttig, 

samtidig, høyerex2, 

varmere, kraftigere, 

allerede, i dag,  

omtrent, dobbelt, 

langvarige, kraftige 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 18 

Ulike ord = 15    

med på, enn, nårx3, ix5, 

med, for, oss, av, derfor, 

hva, på, dette, siden, 1970 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 20 

Ulike ord = 14 

SKOLEFAGLIGE 

ORD/UTTRYKK 

Tallet på alle ord = 25 

Tallet på ulike ord = 18 

brenselx3, 

karbondioksidx4, 

reaksjon, oksygenet, 

stoffene, varmeenergi, 

forbrenning, 

atmosfæren, 

meteorologene, 

Atlanterhavet, 

Stillehavet, 

oppvarmingen 

  

Sum: 

Alle ord = 17 

Ulike ord = 12 

reagerer, frigjøres, 

registrert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 3 

Ulike ord = 3 

fossiltx3, kjemisk, 

globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 5 

Ulike ord = 3 

 

 

Det totale antallet innholdsbærende ord i naturfagtekst 2 er 98 (jf tabell 8) hvorav de 25 

skolefaglige ordene utgjør 26 prosent. Flesteparten av dem er substantiv, 17 av 25, men det er 

også fem adjektiv/adverb og tre verb. De dagligdagse ordene fordeler seg ganske jevnt på de 

ulike ordklassene med 20 ord i hver av kategoriene substantiv og konjunksjoner/andre, 18 ord 

er adjektiv/adverb og 15 ord er verb. Av de 98 innholdsbærende ordene forekommer 76 bare 

én gang, det vil si at 78 prosent av de innholdsbærende ordene bare forekommer én gang. 
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Tabell 16: Kategorisering av tekstens innholdsbærende ord i Farlige høyder -

reportasjedel, tekst 3 i nasjonale prøver i lesing 2009, 8. trinn 
 SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV/ 

ADVERB 
KONJUNKSJONER/ 
ANDRE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

HVERDAGSORD/ 

HVERDAGSUTTRYKK 
 

 

Tallet på alle ord = 238 
 

Tallet på ulike ord = 186 

høyder, kvalme, hodepine, 

del av, hverdagen, 

fjellklatrer, svar, høydenx5, 
langrennsløperen, Vegard, 

Ulvang, fjelletx2, målet, 

Europas, fjell, mannen, OL, 
VM-gull, toppenx2, fjellfolk, 

Arne, Næss, Stein, Aasheim, 

folkx2, meter, havet, Arex2, 
Løset, Trondheimx2, 

kroppenx4, ganger, meters, 

høyde, hjelp av, utstyr, 
Ulvangs, tur, journalister, 

reisen, sprekhet, alder, 

problemer, test, 
menneskerx2, ubehag, 

livsfare, hovedtyper, 

hodepine, tid, tegn på, ting, 
formene, vann, lungene, 

hjernen, hjelp, fare, livet, 

dødsulykker, fjellene, til 
nytte for, fjellklatrere, 

romfarere, dykkere, barn, 
hjerte, lungesykdommer 

   

 
 

 

 
Sum: 

Alle ord = 82 

Ulike ord = 68 
  

prøver, finnex2, 

søker, nådde, tok 

knekken på, kom 
segx2, gjorde, 

måtte, snu, 

merker, sier, 
forsker på, 

skjerx2, 

kommerx2, vet, 
fårx2, puste inn, 

forklarer, vært, 

undersøkte, 
avgjør, dekket, 

gjøre, vite, få, 

ønsker, lage, bruke 
til, leter etter, tror, 

skiller, beveger 

seg, oppleve, føler 
seg, går over, 

tilpasse seg, 

gjelder, komme 
seg, komme, 

begynne, svelle 
opp, utsettes, 

klarer, gå, kommer 

seg, behandlet, 
klarer, forutse 

 

 
Sum: 

Alle ord = 53 

Ulike ord = 48 
 

farlige, syke, 

norske, mer, 

nyttige, flere, 
høyeste, nesten, 

topptrente, mindre, 

jo, høyere, 
laverex2, mindre, 

massevis, 

medisinsk, 
mystiske, norske, 

syk, ingenting, 

ikkex4, lettest, 
lettere, fleste, 

kvalm, slapp, 

oftest, verre, 
alvorlig, bare, fort, 

mulig, livsfarlig, 

syke, livstruende, 
avhengige, 

forvirret, i tide, 

nyttig, færre, mest, 
utsattx2, nyfødte, 

lite  
 

 

 
 

 

 
Sum: 

Alle ord = 49 

Ulike ord = 44 
 

forx7, hvorfor, noen, 

andrex5, hvax3, egentlig, 

dem, 1992, så vidt, 
medx3, tilx2, frax2, 

2200,over, ix6, nårx2, 

tox3, 7000, ved, hvemx4, 
mellom, tre, ene, en, 

nedx2, enn 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Sum: 

Alle ord = 54 

Ulike ord = 26 
  

 

 

 
 

 

SKOLEFAGLIGE 
ORD/UTTRYKK 

 

 
Tallet på alle ord = 40 

 

Tallet på ulike ord = 24 

høydesykex8, forskerex2, 

Elbrus, jr., oksygenx3, 

NTNU, oksygentrykketx2, 
atmosfæren, Aconcagua, 

Sør-Amerika, gener, 

forskernex3, gen, genet, 
vitenskapen, symptomene, 

lungeødem, hjerneødemx2, 

høydeforskningen  
 

Sum: 

Alle ord = 33 
Ulike ord = 19 

 

bestige 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sum: 

Alle ord = 1 
Ulike ord = 1 

 

garvede,  

høydesykx2, 

akuttx2,    
 

 

 
 

 

 
 

Sum: 

Alle ord = 5 
Ulike ord = 3 

 

desto 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sum: 

Alle ord = 1 
Ulike ord = 1 

 

 

Farlige høyder er den lengste av tekstene i dette materialet. I denne teksten er 278 av ordene 

registrert som innholdsbærende (jf tabell 9). Av disse kan 40 ord kategoriseres som 

skolefaglige ord, det vil si at 14 prosent av de innholdsbærende ordene i teksten er 

skolefaglige ord.  33 av de 40 skolefaglige ordene er substantiv, den nest største ordklassen er 

adjektiv/adverb, som utgjør fem ord. Verb og konjunksjoner/andre har bare ett ord hver. De 

dagligdagse ordene fordeler seg jevnere på ordklassene med substantiv som den største med 

83 ord, konjunksjoner og andre har 54 ord, verb har 53 ord og adjektiv/adverb har 49 ord. Av 
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de 278 innholdsbærende ordene forekommer 210 bare én gang, det vil si at 76 prosent av de 

innholdsbærende ordene bare forekommer én gang. 

Tabell 17: Kategorisering av tekstens innholdsbærende ord i Farlige høyder - faktarute, 

tekst 3 i nasjonale prøver i lesing 2009, 8. trinn 
 SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV/ 

ADVERB 

KONJUNKSJONER/ 

ANDRE 

 

HVERDAGSORD/ 

HVERDAGSUTTRYKK 

 

Tallet på alle ord = 55 

Tallet på ulike ord = 42 

luften, høydenx5, 

kilometers, høyde, 

mengden, område, døgn, 

måte, fjellet, ro, dager, 

sted, kroppen  

 

Sum: 

Alle ord = 17 

Ulike ord = 13 

  

beveger seg, blir, være, 

la, venne seg til 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 5 

Ulike ord = 5 

  

mindrex2, oppx2, 

tynnere, raskt nyex2, 

mer 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 9 

Ulike ord = 6 

 

hvorfor, ix7, samme, 21, 

til, 90, 100, fordi, med, 

når, hvis, påx2, enn, et, to, 

tre, ett 

 

 

Sum: 

Alle ord = 24 

Ulike ord = 17 

  

 

SKOLEFAGLIGE 

ORD/UTTRYKK 

 

Tallet på alle ord = 16 

Tallet på ulike ord = 13 

oksygenx2, 

oksygenandelen, 

atmosfærenx2, prosent, 

lufttrykket, 

høydesykex2, etapper 

 

Sum: 

Alle ord = 10 

Ulike ord = 7 

 

avtar, oppstå, forebygge, 

bestige 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 4 

Ulike ord = 4 

 

absolutte, gitt 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 2 

Ulike ord = 2 

 

 

Faktaruten til Farlige høyder har 71 ord som bærer tekstens innhold (jf tabell 10). Av disse 

hører 16 til kategorien skolefaglige ord, en andel på 23 prosent.  Flesteparten av de 

skolefaglige ordene er substantiv, 10 av 16. Det er fire verb og to adjektiv/adverb blant de 

skolefaglige ordene. For hverdagsordene utgjør konjunksjoner/andre den største kategorien 

med 24 ord, så kommer substantiv med 17 ord, adjektiv/adverb med ni ord og verb med fem 

ord. 55 av de 71 innholdsbærende ordene forekommer bare én gang, en andel på 77 prosent. 
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Tabell 18: Kategorisering av tekstens innholdsbærende ord i Miljøvennlig tyggis, tekst 7 

i nasjonale prøver i lesing 2009, 8. trinn 

 

I Miljøvennlig tyggis er det totalt 73 innholdsbærende ord. De 12 skolefaglige ordene utgjør 

16 prosent av de innholdsbærende ordene, hvorav sju er substantiv, tre er verb og to er 

adjektiv/adverb. Hverdagsordene har flest substantiv, 25 av 61 ord. Resten av hverdagsordene 

fordeler seg ganske jevnt på de andre kategoriene; 14 verb, 12 konjunksjoner/andre og 10 

adjektiv/adverb. 67 av de 73 innholdsbærende ordene forekommer bare én gang i teksten, det 

vil si at 92 prosent bare forekommer én gang. 

4.4 Oversikt over fordelingen på hverdagsord og 

skolefaglige ord 

For å få en oversikt over fordelingen på hverdagsord og skolefaglige ord i læreboktekstene og 

leseprøvetekstene har jeg laget fire tabeller, tabell 19-22. I tabell 19 viser jeg en oversikt over 

andelen hverdagsord i læreboktekstene, og i tabell 20 viser jeg en tilsvarende oversikt for 

leseprøvetekstene. I tabell 21 og 22 har jeg liknende oversikter for de skolefaglige ordene. 

 SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV/ 

ADVERB 

KONJUNKSJONER/ 

ANDRE 

 

 

HVERDAGSORD/ 

HVERDAGSUTTRYKK 

 

 

 

 

Tallet på alle ord = 61 

Tallet på ulike ord = 56 

tyggis, råd tyggis-klyser, 

verdens, tyggegummix2, 

tyggegummienx4, 

navnet, ”RenTygg”x2, 

klærne, skolepulter, 

fortau, hår, sko, vann, 

spor, døgn, regn, smak, 

tyggisen, planer 

 

Sum: 

Alle ord = 25 

Ulike ord = 20 

 

finnes, klebrer seg, skal, 

funnet opp, fått, fjerne 

fra, løser seg opp, blir, 

sittende, forsvant, slitt 

bort, vasket vekk, 

smaker, lagd  

 
 

 

Sum: 

Alle ord = 14 

Ulike ord = 14 

snart, der, enkel, borte, 

grundig, vanlig, i løpet 

av, god, godt, til neste år 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 10 

Ulike ord = 10 

mot, ikke, første, i, uten, 

tre, av, fire, igjen, alle, ett, 

om 

 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 12 

Ulike ord = 12 

 

 

SKOLEFAGLIGE 

ORD/UTTRYKK 

Tallet på alle ord = 12 

Tallet på ulike ord = 11 

miljøvennlig, forskere, 

fortau-forsøk, forsøkene, 

miljøvennlige, firmaet, 

produktet 

 

 

Sum: 

Alle ord = 7 

Ulike ord = 7 

etterlate, testet, lansere 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 3 

Ulike ord = 3  

ikke-klebrigex2 

 

 

 

 

 

Sum: 

Alle ord = 2 

Ulike ord = 1  
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Tabell 19: Andel innholdsbærende hverdagsord i prosent i læreboktekstene 
Tekster Totalt antall  

innholdsbærende 

ord 

Antall  

hverdagsord 

Prosentmessig 

andel av   

hverdagsord  

Prosentmessig andel av hverdagsord 

som forekommer bare én gang  

Midgard 1 81 58 72 % 51 av 58 = 88 % 

Midgard 2 112 88 79 % 70 av 88 = 80 % 

Yggdrasil 1 140 112 80 % 58 av 73 = 76 % 

Yggdrasil 2 98 73 74 % 58 av 73 = 79 % 

 

Tabell 20: Andel innholdsbærende hverdagsord i prosent i leseprøvetekstene 
Tekster Totalt antall  

innholdsbærende 

ord 

Antall  

hverdagsord 

Prosentmessig 

andel av   

hverdagsord 

Prosentmessig andel av hverdagsord 

som forekommer bare én gang 

Farlige høyder a 278 238 86 % 186 av 238 = 78 % 

Farlige høyder b 71 55 77 % 42 av 55 = 76 % 

Miljøvennlig t 73 61 84 % 56 av 61 = 92 % 

 

Vi ser av disse oversiktene at den prosentmessige andelen innholdsbærende hverdagsord 

varierer fra 72 til 80 prosent i læreboktekstene og fra 77 til 86 prosent i leseprøvetekstene. Det 

er altså en større andel hverdagsord i leseprøvetekstene enn i læreboktekstene.  

Reportasjeteksten til Farlige høyder har den største andelen hverdagsord med 86 prosent. 

Miljøvennlig tyggis har også mange hverdagsord med en andel på 84 prosent. Faktateksten i 

Farlige høyder har 77 prosent hverdagsord, og det ser vi er på nivå med læreboktekstene. 

Resultatet av denne analysen tyder på at tekstene i leseprøven ikke er mer akademiske enn 

elevene har vært vant til fra lærebøkene på 7. trinn, ordforrådet er heller mer dagligdags enn 

det ordforrådet elevene møter i lærebøkene.  

Det som kan være utfordrende for elevene, er at de fleste hverdagsordene bare forekommer én 

gang. Som vi ser av tabell 19 forekommer de innholdsbærende hverdagsordene bare én gang 

for mellom 76 og 88 prosent av ordene i læreboktekstene og mellom 76 og 92 prosent av 

ordene i leseprøvetekstene. Når teksten Miljøvennlig tyggis har en variasjon på 92 prosent, må 

vi ta høyde for at teksten totalt bare består av 73 ord, og da vil den leksikalske variasjonen 

nødvendigvis bli større enn i en tekst med et høyere antall ord. Bortsett fra i den sistnevnte 
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teksten, ligger variasjonen av innholdsbærende hverdagsord i leseprøvenes tekster på samme 

nivå eller lavere enn tekstene i lærebøkene. 

Tabell 21: Andel meningsbærende skolefaglige ord i prosent i læreboktekstene 
Tekster Totalt antall  

innholdsbærende 

ord 

Antall 

skolefaglige 

ord 

Prosentmessig 

andel av   

skolefaglige ord 

Prosentmessig andel av 

skolefaglige ord som 

forekommer bare én gang  

Midgard 1 81 23 28 % 18 av 23 = 78 % 

Midgard 2 112 24 21 % 21 av 24 = 88 % 

Yggdrasil 1 140 28 20 % 18 av 28 = 64 % 

Yggdrasil 2 98 25 26 % 22 av 25 = 88 % 

 

Tabell 22: Andel meningsbærende skolefaglige ord i prosent i leseprøvetekstene 
Tekster Totalt antall  

innholdsbærende 

ord 

Antall 

skolefaglige 

ord 

Prosentmessig 

andel av   

skolefaglige ord 

Prosentmessig andel av 

skolefaglige ord som 

forekommer bare én gang 

Farlige høyder a 278 40 14 % 24 av 40 = 60 % 

Farlige høyder b 71 16 23 % 13 av 16 = 81 % 

Miljøvennlig t 73 12 16 % 11 av 12 = 92 % 

 

Hvordan er det med de skolefaglige ordene og uttrykkene? Som vi ser av tabell 21, varierer 

den prosentmessige andelen skolefaglige ord i læreboktekstene fra 20 til 28 prosent, mens 

leseprøvetekstene har en variasjon fra 14 til 23 prosent. Læreboktekst 1 i samfunnsfag har den 

høyeste andelen av skolefaglige ord med 28 prosent, mens reportasjeteksten i Farlige høyder 

fra den nasjonale leseprøven har den laveste andelen med 14 prosent. Miljøvennlig tyggis har 

også en lav andel skolefaglige ord med 16 prosent. Faktaruten i Farlige høyder har 23 prosent 

skolefaglige ord og ligger dermed på nivå med læreboktekstene. Resultatet av denne analysen 

viser at de tre tekstene i den nasjonale leseprøven kan fremstå som lettere eller være på 

omtrent samme nivå som læreboktekstene elevene må beherske på 7. trinn når det gjelder 

fordelingen på hverdagsord og skolefaglige ord. Som tidligere nevnt, er tekstene jeg har valgt 

fra leseprøven betegnet som lette og middels vanskelige, og det finnes vanskeligere tekster i 

leseprøven. Men ifølge rapporten (Utdanningsdirektoratet 2012c) inneholdt prøven ingen 

virkelig vanskelige tekster, bare fire ”halv-vanskelige”, så den middels vanskelige teksten 
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Farlige høyder kan sies å representere en gjennomsnittlig vanskelighetsgrad for tekstene i den 

nasjonale leseprøven. 

Vi ser også at det er en spredning på tekstene når det er spørsmål om de skolefaglige ordene 

forekommer én eller flere ganger i teksten. I reportasjeteksten til Farlige høyder forekommer 

24 av 40 av de innholdsbærende skolefaglige ordene bare én gang. Det vil si at 60 prosent av 

disse ordene forekommer bare én gang, mens 40 prosent forekommer to eller flere ganger. 

Læreboktekst 2 i samfunnsfag har 21 av 24 skolefaglige ord som bare forekommer én gang, 

det vil si at 88 prosent av fagordene bare forekommer én gang. I denne analysen ligger 

Miljøvennlig tyggis på topp med 99 prosent skolefaglige ord som bare forekommer én gang, 

men ettersom hele teksten inneholder bare 12 skolefaglige ord, vil det totale antallet ord spille 

en viktigere rolle for leseforståelsen enn prosentandelen av ordene.  

4.5 Oppsummering 

Den første delen av undersøkelsen min er en analyse av fire tilfeldig valgte læreboktekster i 

samfunnsfag og naturfag på 7. trinn og to tekster fra den nasjonale leseprøven fra 2009 på 8. 

trinn. Målet med analysen har vært å finne ut om det er overensstemmelse mellom 

vanskelighetsgraden elevene møter i skolens lærebøker og de tekstene de blir testet i på den 

nasjonale leseprøven. Ut fra de kriteriene jeg har brukt for å analysere tekstene, ser det ut til at 

tekstene i leseprøven har en vanskelighetsgrad som er på nivå med eller på et lettere nivå enn 

tekstene i lærebøkene elevene har vært vant til å lese på slutten av barneskolen. 
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5 Den nasjonale prøven i lesing 2009 

Formålet med den nasjonale prøven i lesing er i følge Utdanningsdirektoratet å måle 

leseforståelse i alle fag (Utdanningsdirektoratet 2012b). Det er den grunnleggende ferdigheten 

lesing som er i fokus for kartleggingen. Leseprøven på 8. trinn blir utarbeidet av Institutt for 

lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. I rapporten fagmiljøet utarbeidet 

etter leseprøven i 2009 står det:  

Lesing er både en grunnleggende ferdighet i alle fag og del av hovedområdet 

”skriftlige tekster” i norskfaget, der lesing er eksplisitt forstått som en kulturell 

kompetanse. I så stor grad som mulig er leseprøven ment å gjenspeile alle disse 

aspektene ved lesing i Kunnskapsløftet. (Utdanningsdirektoratet 2012c:2) 

 Videre står det:  

Sett i sammenheng gjennom flere år er intensjonen at leseprøven på 8. trinn skal dekke 

bredden i skolens skriftlige tekstkultur. Men når tekstutvalget for hver enkelt prøve er 

begrenset til sju-åtte tekster, er det ikke mulig å få med den fulle faglige og tekstlige 

bredden hvert år. (Utdanningsdirektoratet 2012c:3)  

Vi kan altså forvente at tekstene i den nasjonale leseprøven varierer mellom skjønnlitteratur 

og sakprosa med ulikt faglig innhold, men at alle fagene ikke blir dekket hvert år. Hvilke 

typer tekster finner vi i leseprøven for 2009? Tabellen under bygger på tabell 1 i 

Utdanningsdirektoratets rapport om prøven (Utdanningsdirektoratet 2012c:3). Den viser de 

ulike tekstenes fordeling på tekstdomener, sjanger og fag slik de er vurdert av 

prøveutformerne.   

Tabell 23: Teksttyper i den nasjonale leseprøven for 2009 
Tekster Tekstdomener og sjanger Fag 

Haiangrep Sakprosa:  

nyhetsgrafikk 

Naturfag, samfunnsfag 

Ein tur med metroen Skjønnlitteratur:  

utdrag fra roman 

Norsk 

Farlige høyder Sakprosa:  

reportasje m/faglig innhold + 

fotografi + faktaboks 

Naturfag, kroppsøving 

Nemi Skjønnlitteratur:  

tegneserie 

Norsk 
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Bokomtaler Sakprosa:  

bokomtaler m/illustrasjoner og 

grafer 

Norsk 

Hurtigruta Sakprosa:  

Reklame + fotografi + kart + 

ruteplan 

Samfunnsfag, matematikk 

Miljøvennlig tyggis Sakprosa:  

kort fagartikkel m/fotografi 

Naturfag, samfunnsfag 

Stemmerett Sakprosa:  

fem leserinnlegg + fotografi + 

stilisert illustrasjon 

Samfunnsfag 

 

Som vi ser, er både naturfag og samfunnsfag representert i flere av tekstene, og elevenes 

resultater når de løser oppgaver for disse tekstene, kan si oss noe om deres lesekompetanse i 

disse fagene. 

Oppgavene i leseprøven er delt inn i tre kategorier: 

• å finne informasjon   

• å forstå og tolke   

• å reflektere og vurdere 

Disse tre kategoriene samsvarer med målene i LK06 der det for lesing i de ulike fagene blir 

lagt vekt på å finne fram til informasjon, å forstå og tolke tekster og å reflektere over tekstene 

og komme med kritiske vurderinger.  

Da jeg analyserte oppgavene, laget jeg tre forkortelser ut fra de tre oppgavetypene. 

Forkortelsen F står for oppgaver der elevene skulle finne konkret informasjon i teksten, T står 

for oppgaver der elevene skulle tolke og trekke slutninger på bakgrunn av informasjon i 

teksten og R står for de oppgavene der elevene skulle reflektere over tekstens innhold.  

Prøven består av totalt 44 oppgaver. 12 av oppgavene er F-oppgaver, 22 av oppgavene er T-

oppgaver og 10 av oppgavene er R-oppgaver. Grunnen til at refleksjonsoppgavene ikke er 

flere, er at prøveutformerne vurderer det som relativt krevende for en elev på 8. trinn å både 

lese og forstå teksten og å mene noe om den. Dessuten vil de fleste slike oppgaver være åpne, 

det vil si at eleven må svare med sine egne ord, og slike oppgaver tar det mer tid å vurdere. 
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Fagmiljøet satte en grense på 30 prosent for andel åpne oppgaver i prøven 

(Utdanningsdirektoratet 2012c:4). De oppgavene som ikke er åpne, er flervalgsoppgaver hvor 

eleven enten krysser av for ett av fire alternativer eller for ett av to alternativer, for eksempel 

sant eller usant. 

Ettersom jeg tidligere i oppgaven har analysert de to tekstene Farlige høyder og Miljøvennlig 

tyggis ut fra forskjellige perspektiv på leseforståelse, vil jeg presentere resultatene fra disse 

tekstene. Figurene jeg har utarbeidet som illustrasjon, viser resultatene til de 

majoritetsspråklige og de minoritetsspråklige elevene på de enkelte oppgavene. På 

flervalgsoppgavene til disse to tekstene er resultatet enten riktig eller feil, kategorien 

”ufullstendig svar” er derfor ikke aktuell for denne typen oppgaver. På noen av de åpne 

oppgavene kan svaret være ufullstendig, og da er det en egen kolonne for dette resultatet. Det 

kommer fram i figurene, der det er kolonner for de ulike variablene. Det finnes også en 

kolonne for variabelen ”hoppet over”.  

På Bakke skole var det 75 elever på 8. trinn som tok den nasjonale prøven i lesing i 2009. Av 

disse var det 53 minoritetsspråklige elever og 22 majoritetsspråklige elever. 

 

5.1 Farlige høyder 

Til teksten Farlige Høyder er det ni oppgaver, der seks er flervalgsoppgaver og tre er åpne 

oppgaver. I fire av oppgavene skal eleven finne informasjon i teksten, to av oppgavene er 

tolkeoppgaver og tre er refleksjonsoppgaver. Jeg har nummerert oppgavene for hver tekst fra 

nummer 1 og så videre, så i min analyse er nummereringen fra 1 til 9 for denne teksten. I den 

nasjonale prøven er oppgavene nummerert fra 10 til 18.  Jeg setter nummeret i leseprøven i 

parentes ved siden av min nummerering. I presentasjonen av oppgavene følger jeg 

rekkefølgen jeg har vist ovenfor og begynner med F-oppgavene, fortsetter med T-oppgavene 

og tar R-oppgavene til slutt. Jeg har valgt å markere alle oppgavene fra leseprøven i kursiv for 

å skille dem ut fra resten av teksten.   

Den første F-oppgaven finner vi i oppgave 1 (10). Spørsmålet lød:  

Hva heter den minst farlige typen høydesyke? 
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Dette er en flervalgsoppgave der eleven skal finne informasjon i teksten og sette kryss ved ett 

av fire svaralternativer. 

 Resultatene for elevene i 8. klasse ved Bakke skole fordelte seg slik: 

 

 

Figur 1: Farlige høyder oppgave 1 (oppgave 10 i leseprøven) 

Som vi ser, har 14 av de majoritetsspråklige elevene og 22 av de minoritetsspråklige elevene 

svart riktig på oppgaven, mens 8 av de majoritetsspråklige og 30 av de minoritetsspråklige 

elevene har svart feil. Én minoritetsspråklig elev har hoppet over oppgaven. Det vil si at 63,6 

prosent av de majoritetsspråklige elevene og 41,5 prosent av de minoritetsspråklige elevene 

svarte riktig på oppgaven, mens 36,4 prosent av de majoritetsspråklige elevene og 56,6 

prosent av de minoritetsspråklige svarte feil på denne oppgaven. 

Oppgave 3 (12) er en flervalgsoppgave med fire svaralternativ der elevene skal finne svar på 

et spørsmål hvor svaret står direkte i teksten:  

Hva er et av symptomene på høydesyke med hjerneødem?  
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Svarresultatene fordelte seg slik: 

 

Figur 2: Farlige høyder oppgave 3 (oppgave 12 i leseprøven) 

Dette er den eneste av oppgavene i ”Farlige høyder” hvor det er flere riktige enn gale svar 

blant de minoritetsspråklige elevene. Vi ser at 14 av de majoritetsspråklige elevene og 31 av 

de minoritetsspråklige elevene har svart riktig, Det betyr at 58,4 prosent av de 

minoritetsspråklige elevene svarte riktig på denne oppgaven. For de majoritetsspråklige er 

tallet 63,6 prosent. 36,4 prosent av de majoritetsspråklige svarte feil mot 39,6 prosent av de 

minoritetsspråklige. Én av de minoritetsspråklige elevene hoppet over svaret.  

Den neste F-oppgaven er oppgave 5 (14), som lyder:  

I innledningen står det: ”Norske forskere prøver å finne svar som kan bli nyttige for langt 

flere enn dem som søker høyden.” Ifølge artikkelen, hvilke andre grupper enn fjellklatrere 

kan få nytte av denne forskningen? 

 Dette er en åpen oppgave, og for å få riktig svar, måtte elevene nevne minst to andre grupper 

i svaret sitt. I teksten står det nevnt flere grupper som kan ha nytte av forskningen.  
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Slik fordelte svarene seg: 

 

Figur 3: Farlige høyder oppgave 5 (oppgave 14 i leseprøven) 

Som vi ser, har et betydelig antall elever hoppet over denne oppgaven, som er en åpen 

oppgave – to av de majoritetsspråklige og hele 17 av de minoritetsspråklige.  Dette vil jeg 

komme nærmere inn på i drøftingsdelen. Foreløpig bemerker jeg bare at dette er en åpen 

oppgave der det kreves at eleven formulerer sitt eget svar. Ellers er det 11 riktige og 9 gale 

svar blant de majoritetsspråklige elevene og 9 riktige og 27 gale svar blant de 

minoritetsspråklige. Det vil si 50 prosent riktige og 40,9 prosent gale svar blant de 

majoritetsspråklige elevene, og 16,9 prosent riktige og 50,9 prosent gale svar blant de 

minoritetsspråklige elevene. 

Den siste F-oppgaven til Farlige høyder er oppgave 8 (17), som har ordlyden: 

Du er i en båt utenfor norskekysten. Hvor mange prosent oksygenmetning er det i blodet ditt?  

Dette er en flervalgsoppgave med fire svaralternativ.  
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Figur 4 viser hvordan svarene fordelte seg: 

 

Figur 4: Farlige høyder oppgave 8 (oppgave 17 i leseprøven) 

Her hadde de majoritetsspråklige elevene 54,5 prosent riktige svar og 45,5 prosent gale svar, 

mens de minoritetsspråklige hadde 35,8 prosent riktige svar og 58,5 prosent gale svar. Tre av 

de minoritetsspråklige elevene hadde hoppet over denne oppgaven.   

Etter undersøkelsen av de fire oppgavene der elevene skulle finne informasjon i teksten, går 

vi over til å undersøke resultatene av tolkeoppgavene. Den første T-oppgaven finner vi i 

oppgave 4 (13) som lyder:  

De fleste som beveger seg i høyden, vil oppleve å bli akutt høydesyk.”  Hva betyr ”akutt” i 

denne sammenhengen?  

Dette er en flervalgsoppgave med fire svaralternativ. Her ser vi at en oppgave går direkte på 

forståelsen av et enkeltord – ”akutt”. Hvordan fordeler resultatene seg her? 
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Det ser vi av figur 5 under: 

 

Figur 5: Farlige høyder oppgave 4 (oppgave 13 i leseprøven) 

Prosentvis fordeler svarene seg slik: 45,5 prosent av de majoritetsspråklige og 35,8 prosent av 

de minoritetsspråklige svarte riktig, mens 54,5 prosent av de majoritetsspråklige og 60,3 

prosent av de minoritetsspråklige svarte feil. To av de minoritetsspråklige elevene hadde 

hoppet over denne oppgaven.   

Den andre T-oppgaven er oppgave 6 (15):  

Tenk deg at en person har bestemt seg for å bestige et høyt fjell. Hva er den beste måten å 

unngå høydesyke på, ifølge teksten?  

Svaret har fire svaralternativ, der eleven må velge det ene riktige. For å kunne svare på 

spørsmålet må eleven tolke de opplysningene som står, for svaret kan ikke leses direkte i 

teksten.  
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Slik fordelte svarene seg: 

 

Figur 6: Farlige høyder oppgave 6 (oppgave 15 i leseprøven) 

Resultatene viser at av de majoritetsspråklige svarte 45 prosent riktig og 54,5 prosent feil, det 

samme resultatet som i oppgave 4 (13). Fordelingen på de minoritetsspråklige elevene var 

28,3 prosent riktige svar og 62,2 prosent gale svar. Fem minoritetsspråklige elever hadde 

hoppet over oppgaven.  

Den tredje oppgavetypen var refleksjonsoppgavene, som vi skal undersøke i det følgende. 

Den første R-oppgaven er oppgave 2 (11) som lyder slik:  

Vegard Ulvang ble høydesyk på fjellturen i 1992, mens to journalister som var med på turen, 

ikke ble syke. Hvorfor var dette overraskende? Bruk opplysninger fra teksten når du 

begrunner svaret ditt. 

Dette er en åpen refleksjonsoppgave der veiledningen til vurdering av oppgaven har 

alternativene riktig eller galt svar. Jeg valgte likevel å ta med kategorien ufullstendig svar når 

elevene er inne på noe riktig, men ikke klarer å formulere seg tydelig nok. Disse elevene ville 

ikke fått godkjent skåre på sin oppgave i vurderingen på skolen, men de får en egen variabel i 

min analyse.  
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Figur 7 viser hvordan svarene fordelte seg: 

 

Figur 7: Farlige høyder oppgave 2 (oppgave 11 i leseprøven) 

Figuren viser at 72,7 prosent av de majoritetsspråklige og 32,1 prosent av de 

minoritetsspråklige elevene svarte riktig. Én elev fra hver gruppe hadde ufullstendig svar. 

Hvis vi tar med disse elevene i beregningen over riktige svar, blir resultatet 77,3 prosent 

riktige svar for de majoritetsspråklige elevene og 34 prosent riktige svar for de 

minoritetsspråklige elevene. 18,1 prosent av de majoritetsspråklige og 47,2 prosent av de 

minoritetsspråklige elevene svarte feil. Ti elever, noe som utgjør 18,8 prosent av de 

minoritetsspråklige elevene, hadde hoppet over oppgaven, mens én av de majoritetsspråklige 

elevene hadde hoppet over.  

Den andre R-oppgaven, oppgave 7 (16), tester elevenes kunnskaper om et formelement i 

skriftspråket: 

 ”Farlige høyder” er et avisintervju. Hvorfor er mange av avsnittene innledet med  

streker (-)?  
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Her må eleven forklare fenomenet med egne ord, så det er en åpen oppgave. Svaret kan være 

enten riktig, hvis eleven viser forståelse for at streken brukes for å angi direkte tale, eller galt 

hvis svaret ikke viser slik forståelse. 

 

Figur 8: Farlige høyder oppgave 7 (oppgave 16 i leseprøven) 

Vi ser av figur 8 at mange av de minoritetsspråklige elevene hadde problemer med denne 

oppgaven. 56,6 prosent svarte galt og 35,8 prosent hoppet over oppgaven. Bare 7,5 prosent av 

de minoritetsspråklige elevene svarte riktig på oppgave 7, mens 50 prosent av de 

majoritetsspråklige svarte riktig.  

Den tredje og siste R-oppgaven til teksten Farlige høyder er en flervalgsoppgave der eleven 

skal velge én av fire påstander. Det er oppgave 9 (18), som lyder:  

Avsnittet nedenfor er hentet fra faktaboksen: 

”Oksygenandelen i atmosfæren er den samme, 21 prosent, helt opp til ca 90-100 kilometers 

høyde. Men fordi lufttrykket avtar med høyden, blir atmosfæren tynnere og den absolutte 

mengden av oksygen i et gitt område mindre.” 

Hvilken av påstandene nedenfor beskriver best hvordan avsnittet er bygd opp? 

A. Vi leser først om en hensikt, deretter en begrunnelse for hensikten. 
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B. Vi leser først om et fenomen, deretter om en utdypning av fenomenet. 

C. Vi leser først om et problem, deretter om en mulig løsning på problemet. 

D. Vi leser først en definisjon, deretter et eksempel på definisjonen. 

 

I rapporten fra fagmiljøet kan vi lese at denne oppgaven er prøvens nest-vanskeligste. Av 

datagrunnlaget på 57 899 elever klarte bare 22,6 prosent av elevene denne oppgaven. Den 

vanskeligste oppgaven (oppgave 44) klarte 17,6 prosent. Om oppgaven til Farlige høyder står 

det:  

Oppgaven krever at elevene kan tolke og reflektere over et bestemt aspekt ved formen 

til utredende tekster, nemlig hvordan de er ”skrudd sammen”. Elevene må klare å 

skille mellom ulike logisk-semantiske relasjoner mellom innholdsmomenter i tekst, for 

så å identifisere den rette – uten at de nødvendigvis trenger å ha et tesktlingvistisk 

metaspråk for operasjonen. (Utdanningsdirektoratet 2012c:9) 

 

På Bakke skole ble resultatet slik:

 

Figur 9: Farlige høyder oppgave 9 (oppgave 18 i leseprøven) 
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77,4 prosent av de minoritetsspråklige elevene klarte ikke denne oppgaven, men bare tre av de 

53 elevene hoppet over den. Ettersom det er en flervalgsoppgave, hvor elevene kan gjette på 

alle svaralternativene, trenger de ikke å hoppe over oppgaven fordi det er vanskelig å 

formulere seg. Til gjengjeld er det en høy prosent med gale svar. Det var det også for de 

majoritetsspråklige elevene, hvor 72,7 prosent svarte feil. I materialet fra Bakke skole svarte 

22,7 prosent av de majoritetsspråklige elevene riktig. Det er på nivå med landsgjennomsnittet 

på 22,6 prosent. Resultatet til de minoritetsspråklige elevene på 16,9 prosent riktige svar 

ligger under landsgjennomsnittet. Hvis vi slår de to gruppene på Bakke skole sammen, blir 

resultatet at 18,7 prosent svarte riktig på oppgaven.  

Figur 10 viser en oversikt over hvordan resultatet ble for hele prøven etter hvor mange riktige 

svar elevene hadde totalt på de ni oppgavene til Farlige høyder. 

 

Figur 10: Farlige høyder totalt antall riktige svar 
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Vi ser at søylene til de minoritetsspråklige elevene er høyest for mellom ett og tre riktige svar, 

mens den høyste søylen til de majoritetsspråklige elevene er på seks riktige svar. Her er det 

betydelige forskjeller mellom elevgruppene.  

I den følgende tabellen kan vi se hvordan de riktige svarene fordeler seg prosentvis på de 

ulike oppgavene. Her har jeg tatt med en kolonne med resultatet for landsgjennomsnittet. Det 

gir en pekepinn på hvordan elevene ved Bakke skole klarte seg i forhold til landet som helhet, 

og hvordan resultatene til de minoritetsspråklige elevene er i forhold til resultatene til de 

majoritetsspråklige elevene. 

Tabell 24: Oversikt over de prosentvise resultatene for alle oppgavene i Farlige høyder 
Oppg. 

nr. 

Lesemåte Format Gj. snitt 

Bakke i 

prosent  

Majoritets-

språklige i 

prosent 

Minoritets- 

språklige i 

prosent 

 

Forskjellene 

i prosent 

Lands- 

gj.snitt i 

prosent 

1 Finne Flervalg 52,6 63,6 41,5 22,1 65,0 

3 Finne Flervalg 61,0 63,6 58,4 5,2 81,9 

5 Finne Åpen 33,5 50,0 16,9 33,1 58,8 

8 Finne Flervalg 45,2 54,5 35,8 18,7 72,5 

4 Tolke Flervalg 40,7 45,5 35,8 9,7 56,7 

6 Tolke Flervalg 36,9 45,5 28,3 17,2 60,6 

2 Reflektere Åpen 52,4 77,3* 34,0* 40,6 59,6 

7 Reflektere Åpen 28,8 50,0 7,5 42,5 38,9 

9 Reflektere Flervalg 23,9 22,7 16,9 5,8 22,6 

  Gj.snitt: 41,7 52,0 30,4 21,6 57,4 

*Her velger jeg å sette inn det prosenttallet jeg fikk da jeg la til eleven som hadde 

ufullstendig svar. 

Vi ser at de majoritetsspråklige elevene gjennomsnittlig skårer 5,4 prosent under 

landsgjennomsnittet, mens de minoritetsspråklige elevene gjennomsnittlig skårer 27 prosent 

under landsgjennomsnittet. Det er grunn til å hevde at det er betydelige forskjeller mellom 

disse elevgruppene. I seks av ni oppgaver er forskjellen mellom de majoritetsspråklige og de 

minoritetsspråklige elevene mer enn 10 prosent, på to refleksjonsoppgaver, oppgave 2 og 7, er 

forskjellene på mer enn 40 prosent! 
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Hvordan er resultatene til de minoritetsspråklige elevene i forhold til oppgavetypene? Hvis vi 

undersøker kategoriene flervalgsoppgaver og åpne oppgaver, ser det ut til at resultatene er 

dårligere for den sistnevnte gruppen. Vi ser at elevene har skåret 16,9 prosent på den ene åpne 

finneoppgaven mens de har skåret 41,5 og 58,4 prosent på flervalgsoppgavene i samme 

kategori. Refleksjonsoppgavene har to åpne oppgaver der de minoritetsspråklige elevene har 

en skåre på 7,5 prosent på den ene av dem! Til sammenlikning hadde elevene med norsk som 

morsmål en skåre på 50 prosent på samme oppgave. Kombinasjonen av refleksjon og åpen 

oppgave har i dette tilfellet vært veldig vanskelig for de minoritetsspråklige elevene. Men 

refleksjonsoppgavene får generelt lave skårer i denne elevgruppen, også blant 

flervalgsoppgavene. Tolkeoppgavene er bare flervalgsoppgaver, og vi ser av resultatene at 

tolking også faller vanskelig for de minoritetsspråklige elevene. 

5.2 Miljøvennlig tyggis 

Vi skal nå gå over til å se på resultatene for den andre teksten jeg har analysert i den nasjonale 

leseprøven. Mens teksten Farlige høyder i rapporten blir beskrevet som en ”halv-vanskelig” 

tekst, blir Miljøvennlig tyggis beskrevet som en lett tekst (Utdanningsdirektoratet 2012c:6). 

Det gjennomsnittlige resultatet på landsbasis for denne teksten var 86 prosent, det vil si at en 

gjennomsnittselev klarte 86 prosent av oppgavene. Teksten var også med i leseprøven på 5. 

trinn i 2009. Ut fra det vi har sett på tidligere, kan vi anta at denne tekstens vanskelighetsgrad 

vil være mer tilpasset de minoritetsspråklige elevene, og at de vil skåre bedre på oppgavene 

som hører til.  

Miljøvennlig tyggis er den nest siste teksten i oppgaveheftet, og i det materialet jeg har 

undersøkt fra Bakke skole, registrerte jeg at fire av elevene aldri kom så langt som til denne 

teksten. De fire elevene var alle minoritetsspråklige elever. Jeg vil hevde at plasseringen av 

denne teksten så langt bak i heftet var uheldig for de elevene som arbeider sakte eller mangler 

utholdenhet. De fikk ikke muligheten til å prøve seg på oppgaven til den letteste teksten i 

oppgaveheftet med en vanskelighetsgrad de ville ha større sjanse for å mestre.  

Miljøvennlig tyggis har fem oppgaver. Disse er enten F-oppgaver eller T-oppgaver, det er 

ingen refleksjonsoppgaver til denne teksten. I leseprøven er oppgavene nummerert fra 33 til 

37. I mine analyser er de nummerert fra 1 til 5. De to første oppgavene er F-oppgaver og de 

tre som følger er T-oppgaver. Bare den siste T-oppgaven er åpen, de fire andre er 
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flervalgsoppgaver med fire svaralternativ i hver. Oppgavene er kursivert for å skille dem ut 

fra resten av teksten. 

Oppgave 1 (33) er en F-oppgave som lyder:  

Hva er det som er så spesielt med ”RenTygg” ifølge teksten? 

Resultatene fordelte seg slik for elevene ved Bakke skole:

 

Figur 11: Miljøvennlig tyggis oppgave 1 (oppgave 33 i leseprøven) 

Her er det flere elever som svarer riktig enn feil blant de minoritetsspråklige elevene med 

minimal margin; 47,2 prosent svarer riktig og 45,3 prosent svarer feil. Sammenlikner vi med 

de norskspråklige elevene, svarer 72,7 prosent riktig og 27,3 prosent galt. De fire 

minoritetsspråklige elevene som har hoppet over oppgaven, kom som sagt aldri så langt.  

Oppgave 2 (34) er også en F-oppgave. Den lyder: 

Hvordan fant forskerne forskjellen på ”RenTygg” og annen tyggegummi? 
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Slik var resultatene:

 

Figur 12: Miljøvennlig tyggis oppgave 2 (oppgave 34 i leseprøven) 

Her er prosenten for riktige svar enda bedre enn i forrige oppgave. 52,8 prosent av de 

minoritetsspråklige elevene svarer riktig, og 90,9 prosent av de majoritetsspråklige. 35,8 

prosent av de minoritetsspråklige svarer feil, og seks elever har hoppet over spørsmålet, av 

dem fire elever som aldri kom til denne oppgaven.  

De tre neste oppgavene er tolkeoppgaver. Oppgave 3 (35) har ordlyden: 

Overskriften på teksten er ”Miljøvennlig tyggis”. Hvorfor kan en kalle ”RenTygg” 

miljøvennlig? 
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Resultatene ser vi her:

 

Figur 13: Miljøvennlig tyggis oppgave 3 (oppgave 35 i leseprøven) 

Resultatene viser at av de minoritetsspråklige elevene har 71,7 prosent klart denne oppgaven, 

og 81,8 prosent av de majoritetsspråklige svarer riktig.  Fire av de fem minoritetsspråklige 

elevene som har hoppet over, har ikke rukket å svare på oppgaven. 

I oppgave 4 (36) må elevene skjønne hva som menes med uttrykket å lansere et produkt. 

Oppgaven lyder: 

Den siste setningen i teksten er: ”Firmaet som har lagd tyggegummien med forskernes hjelp, 

har planer om å lansere produktet til neste år.” Hva har firmaet planer om til neste år, ifølge 

denne setningen? 
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Slik ser resultatene ut:

 

Figur 14: Miljøvennlig tyggis oppgave 4 (oppgave 36 i leseprøven) 

De minoritetsspråklige elevene har 64,2 prosent riktige svar, og de majoritetsspråklige har 

90,9 riktige svar. I tillegg til de fire elevene som aldri kom så langt, har én elev hoppet over 

oppgaven. Til sammen fem elever har ikke svart på oppgaven. 

Den siste oppgaven som hører til Miljøvennlig tyggis, er en T-oppgave med åpent svar. Den 

lyder: 

Hvis jenta på bildet blåser litt til og bobla sprekker, er det da en fordel eller en ulempe for 

henne om hun blåser ”RenTygg” i steder for en vanlig tyggegummi? Begrunn svaret.  

I veiledningen til vurdering av oppgavene kunne eleven bare få poeng hvis hun begrunnet 

svaret. I min undersøkelse hadde jeg med kategorien ufullstendig svar hvis eleven hadde svart 

riktig på oppgaven, men ikke begrunnet svaret. 
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Slik fordelte svarene seg:

 

 Figur 15: Miljøvennlig tyggis oppgave 5 (oppgave 37 i leseprøven) 

Som vi ser, har så mange som 16 minoritetsspråklige elever, eller 30,2 prosent, hoppet over 

oppgaven. Av disse har fire elever falt av lasset før de kom så langt. Dette er en åpen svar-

oppgave hvor elevene må formulere svaret selv, noe som virker mer krevende for de 

minoritetsspråklige elevene. Bare én av de majoritetsspråklige elevene har hoppet over 

oppgaven. 43,4 prosent av de minoritetsspråklige elevene har svart riktig på oppgaven, hvis 

man tar med de to elevene som har svart riktig, men ufullstendig, blir det 47,2 prosent. Til 

sammenlikning har 90,9 prosent av de majoritetsspråklige riktig svar på denne oppgaven. Kun 

én av de majoritetsspråklige elevene har svart feil, og én har hoppet over. De tolv 

minoritetsspråklige elevene som svarte feil, utgjør 22,6 prosent.  
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Oversikten over riktige svar for hele oppgaven fremgår av figur 16 under. 

 

Figur 16: Miljøvennlig tyggis totalt antall riktige svar 

Denne figuren ser bedre ut for de minoritetssrpåklige elevene enn den tilsvarende figuren for 

Farlige høyder. Her har vi høye søyler på fire og fem riktige, men bildet er ikke entydig 

positivt ettersom elevene fordeler seg utover på de andre søylene også.   

For å få en oversikt over den prosentmessige fordelingen på riktige svar for de fem oppgavene 

og se hvordan resultatene på Bakke skole var i forhold til landsgjennomsnittet, har jeg laget 

en oversiktstabell. 
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Tabell 25: Oversikt over de prosentvise resultatene for alle oppgavene i Miljøvennlig 

tyggis 
Oppg.nr. Lesemåte Format Gj.snitt 

Bakke i 

prosent 

Majoritets-

språklige i 

prosent 

Minoritets-

språklige i 

prosent 

Forskjellen 

i prosent 

Landsgj.snitt 

i prosent 

1 Finne Flervalg 59,6 72,7 47,2 25,5 87,4 

2 Finne Flervalg 74,9 90,9 58,8 32,1 82,5 

3 Tolke Flervalg 76.8 81,8 71,7 10,1 87,5 

4 Tolke Flervalg 77,6 90,9 64,2 26,7 89,8 

5 Tolke Åpen 69,1 90,9 47,4* 43,5 82,8 

  Gj.snitt 71,6 85,4 57,8 27,6 86,0 

* Her velger jeg å sette inn det prosenttallet jeg fikk da jeg la til de to elevene som 

hadde ufullstendig svar. 

Vi ser av tabellen at den majoritetsspråklige gjennomsnittseleven på Bakke skole ligger veldig 

nær gjennomsnittseleven på landsbasis, mens den minoritetsspråklige gjennomsnittseleven 

ligger under med en differanse på 28,2 prosent. Her er det også betydelige forskjeller mellom 

elevgruppene. Forskjellen mellom de majoritetsspråklige og de minoritetsspråklige elevene er 

over 10 prosent på alle oppgavene! Som tidligere nevnt, var dette leseprøvens letteste tekst, 

og vi ser at resultatene til de minoritetsspråklige elevene er bedre for denne teksten enn for 

Farlige høyder, hvor den minoritetsspråklige gjennomsnittseleven hadde en gjennomsnittlig 

skår på 30,4 prosent riktige svar. I Miljøvennlig tyggis er den gjennomsnittlige skåren 57,8 

prosent for de minoritetsspråklige elevene. Men her skårer de majoritetsspråklige elevene 

tilsvarende bedre og har 85,4 prosent riktige svar i gjennomsnitt på oppgavene, nesten på 

samme nivå som landsgjennomsnittet på 86 prosent. 

Til Miljøvennlig tyggis var det bare finne- og tolkeoppgaver, én av tolkeoppgavene var åpen, 

resten av oppgavene var flervalgsoppgaver. Vi ser av resultatene at for denne enkle teksten 

klarer de minoritetsspråklige elevene tolkeoppgavene like godt som finneoppgavene eller 

bedre. Her får faktisk en tolkeoppgave høyeste skåre med 71,7 prosent riktige svar for den 

minoritetsspråklige gjennomsnittseleven. Differansen mellom de majoritetsspråklige og de 

minoritetsspråklige elevene er størst i den ene åpne oppgaven til denne teksten. 
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5.3 Oppsummering 

I mine undersøkelser av resultatene fra den nasjonale prøven i lesing til 8. klasse-elevene på 

Bakke skole i 2009, har fokuset vært på å sammenlikne resultatene til de minoritetsspråklige 

og de majoritetsspråklige elevene. Gjennom å analysere resultatene fra to av de ni tekstene i 

prøvesettet har jeg funnet at det er betydelige forskjeller mellom hva de to elevgruppene 

presterer. I undersøkelsen av resultatene for de ulike oppgavetypene - finne informasjon, tolke 

og reflektere, og de ulike svaralternativene - flervalgsoppgave eller åpent svar, ønsket jeg å 

finne ut hva de minoritetsspråklige elevene strever med. Sammenlikner vi resultatene for 

svaralternativene flervalgsoppgave og åpent svar, ser det ut til at det er lettere for de 

minoritetsspråklige elevene å sette kryss ved et svaralternativ enn å skulle formulere seg med 

egne ord. Forskjellen mellom de minoritetsspråklige og de majoritetsspråklige elevene er 

størst når svaralternativet er et åpent svar. Når det gjelder de ulike oppgavetypene, gir 

analysen ingen entydig tilbakemelding om hva de minoritetsspråklige elevene strever med. 

Det ser ut til at oppgaveordlyden og formuleringen av svaralternativene spiller en større rolle 

enn om det er en finne-, tolke– eller refleksjonsoppgave. Ettersom materialet jeg har 

undersøkt, er svært begrenset, kan man stille spørsmål ved om oppgavene til disse to tekstene 

er representative for resten av oppgavesettet. Dette vil jeg komme nærmere inn på i 

drøftingskapittelet. 
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6 Drøfting av resultatene  

I drøftingen av resultatene vil jeg ta utgangspunkt i de underproblemstillingene jeg formulerte 

innledningsvis og diskutere om funnene i undersøkelsen kan gi oss noen svar på disse 

spørsmålene. Målet med mine undersøkelser har vært å utvide de kunnskapene vi har om 

læreboktekster og nasjonale leseprøver for å kunne forbedre det pedagogiske arbeidet med 

leseforståelse i skolen. Derfor vil jeg avslutningsvis i dette kapittelet diskutere hvilke 

implikasjoner funnene mine kan ha i det videre arbeidet med leseforståelse i ungdomsskolen, 

med fokus på de minoritetsspråklige elevene. Med det søker jeg også svar på den siste av 

mine underproblemstillinger; hva kan resultatet av undersøkelsene mine brukes til i det 

pedagogiske arbeidet med leseforståelse? 

6.1 Hva kjennetegner læreboktekstene på 7. trinn og 

tekstene i de nasjonale prøvene i lesing på 8. trinn? 

Analysen av de fire tilfeldig valgte læreboktekstene i samfunnsfag og naturfag på 7. trinn og 

sammenlikningen med to av tekstene fra den nasjonale prøven i lesing fra 2009 på 8. trinn, 

kan gi oss et svar på den første av denne oppgavens delproblemstillinger: Hva kjennetegner 

læreboktekstene på 7. trinn og tekstene i de nasjonale prøvene i lesing på 8. trinn? I 

undersøkelsene har jeg gjort noen funn som jeg mener kan være interessante for alle som 

arbeider med leseforståelse på ungdomstrinnet.  

6.1.1 Tekstenes lesbarhet 

Undersøkelsene av vanskelighetsgraden på avkodingsnivå viste at tekstene i lærebøkene og 

leseprøvetekstene samsvarte med hverandre på dette målet. Variasjonene mellom tekstene 

viste at LIKS-verdien i leseprøvetekstene lå i området mellom den letteste og den 

vanskeligste lærebokteksten. To av læreboktekstene lå i det området Björnsson (1968) 

beskriver som vanskelig, med LIKS-verdier over 44, mens leseprøvetekstene lå godt innenfor 

det området han beskriver som middels vanskelig. 

I sin undersøkelse av læreboktekster fant Øzerk (2001) LIKS-verdier på henholdsvis 48 og 

42, mens jeg i min undersøkelse av læreboktekster i 2007 fant verdier på 35 og 36. Det kan 

tyde på at vi har en utvikling der lærebokforfatterne gjør en innsats for å gjøre tekstene mer 
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lesbare for elevene når det gjelder vanskelighetsgraden på avkodingsnivå. Prøveutformerne 

fra ILS kan se ut til å ha fulgt opp denne utviklingen i den nasjonale leseprøven fra 2009.  

Med forbehold om at jeg har undersøkt et begrenset utvalg av tekster, vil jeg konkludere med 

at lesbarheten i læreboktekster hovedsakelig ligger i det området som Björnsson beskriver 

som middels vanskelig, og at de nasjonale leseprøvene også holder seg innenfor dette 

området. Kravene leseprøven stiller til elevenes avkodingsferdigheter på 8. trinn, er krav de 

har måttet beherske fra fagtekstene på 7. trinn. Resultatene på leseprøven vil med andre ord 

ikke bli negativt påvirket av at elevene møter tekster med høyere krav til avkoding enn det de 

er vant til fra læreboktekstene. 

Så kan man stille seg spørsmålet om tekster med en LIKS-verdi som er middels vanskelig å 

avkode er for krevende for en leser på 7.–8. trinn. Når elevene har kommet såpass langt i 

utdanningsløpet, vil deres avkodingsferdigheter variere, så det er ikke noe entydig svar på 

dette spørsmålet. Det blir viktig at lærerne er oppmerksomme på at noen elever ikke mestrer 

den tekniske siden av lesingen på et tilfredsstillende nivå og at læreren kan avdekke det, slik 

at eleven kan få hjelp til å oppøve denne ferdigheten til et funksjonelt nivå. Men som tidligere 

sagt, er tekstens lesbarhet bare ett av kriteriene for hvor vanskelig den er å lese. Vel så viktig 

for tekstens vanskelighetsgrad er hvor forståelig innholdet i teksten er. For de fleste elevene i 

overgangen barnetrinn – ungdomstrinn er det her hovedutfordringen ligger, spesielt for de 

minoritetsspråklige elevene.  

6.1.2 Innholdsmessige kjennetegn ved tekstene 

Det første steget i analysen jeg gjorde av hvor forståelig tekstenes innhold var, gikk ut på å 

måle den leksikalske tettheten. Jeg skilte ut alle ordene i tekstene som bar tekstens mening, de 

såkalt innholdsbærende ordene, og delte dem på det totale antall ordeksemplarer. For at 

elevene skal kunne trekke mening ut av det de leser, må de forstå de ordene som bærer 

tekstens innhold. Undersøkelsene viste at de innholdsbærende ordene utgjorde en betydelig 

andel av det totale ordtilfanget, fra 62 til 75 prosent av ordene. Det betyr at elevene må ha et 

godt utviklet ordforråd for å forstå tekstene. Hva innebærer det? 

Som beskrevet i teoridelen, er det mange faktorer som spiller inn for om en språkbruker kan 

et ord. Golden (2009) nevner en rekke kriterier for hva som skal til for å ha optimal kunnskap 

om et ord. Et ord kan opptre i ulike sammenhenger og ha ulik valør eller til og med ulik 
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betydning etter konteksten det opptrer i. Ordet stoff har ikke den samme betydningen i 

tekstilforming som i naturfag. Dersom eleven har lært seg én betydning av ordet, kan det 

virke forvirrende når ordet opptrer i en annen sammenheng. Dette gjelder også for metaforer 

som gjerne blir brukt i faglige fremstillinger (Askeland 2006). Ord og uttrykk som blir brukt i 

overført betydning, kan være vanskelig tilgjengelig for noen elever, de minoritetsspråklige 

elevene i særdeleshet. 

Golden (2009) nevner også at språkbrukeren må ha formell kunnskap om ordet. I denne 

kunnskapen inngår det å kjenne de ulike bøyningsformene av ordet. Det kan diskuteres om 

ulike bøyningsformer av et ord skal telles som ett eller flere ord i en opptelling av antall 

ordeksemplarer i en tekst. Jeg valgte å telle ulike bøyningsformer av et ord som ulike ord 

fordi det kan være avgjørende for innholdsforståelsen at man vet om et substantiv er i entall 

eller flertall eller om et verb beskriver noe som foregår i nåtid, fortid eller framtid. Øzerk 

(2010a) nevner en rekke undersøkelser som har dokumentert at morfologisk bevissthet er 

viktig for å kunne bli en god leser. Han viser til en kartleggingsprøve i lesing som han selv 

har analysert, der elever på 7. trinn skåret under kritisk grense på grunn av manglende 

morfemisk bevissthet. For mange elever kan det å utvikle morfologisk bevissthet være et 

viktig virkemiddel for å utvide ordforrådet. 

Det neste steget i min i min analyse av fagtekster var å dele de innholdsbærende ordene i 

kategoriene dagligdagse ord og skolefaglige ord. Vi utvikler ordforrådet både i uformelle og 

formelle situasjoner. De ordene vi lærer i uformelle, dagligdagse situasjoner, blir en del av det 

dagligdagse vokabularet, mens de ordene vi lærer i formelle, faglige situasjoner, blir en del av 

det faglige vokabularet. De skolefaglige ordene vil være ord elevene møter på i en skolefaglig 

sammenheng, ord som krever en forklaring av læreren eller en annen kyndig person for å 

forstås.  

I undersøkelsene av læreboktekstene og leseprøvetekstene fant jeg at den prosentmessige 

andelen av skolefaglige ord i fagtekstene varierte fra 28 til 14 prosent. Da Øzerk (2001) 

gjorde en liknende undersøkelse av læreboktekster i naturfag, fant han at 43 prosent av de 

innholdsbærende ordene i en læreboktekst fra 6. trinn var skolefaglige ord. Sammenlikner vi 

resultatene fra den tidligere undersøkelsen med min nåværende undersøkelse, ser det ut til at 

det har skjedd en positiv utvikling av språket i læreboktekster, der forfatterne bruker færre 

fagspesifikke ord slik at tekstene innholdsmessig blir lettere å forstå. De utvalgte tekstene fra 

den nasjonale leseprøven hadde lavest andel av skolefaglige ord, med unntak av faktateksten i 
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Farlige høyder, som hadde 23 prosent skolefaglige ord, det vil si at andelen skolefaglige ord i 

faktateksten var på samme nivå som i læreboktekstene.  

Et kjennetegn ved fagtekstene jeg har undersøkt, er at mange av de skolefaglige ordene bare 

forekommer én gang. I tekstene er variasjonen på dette målet fra 60 til 92 prosent. Dette 

finnes det også tidligere undersøkelser på. Hvenekilde og Golden (1983) fant at den 

prosentmessige andelen forskjellige ord i læreboktekster i fysikk på 9. trinn var 64 prosent. 

Her skilte de ikke mellom dagligdagse ord og skolefaglige ord. Det gjorde imidlertid Øzerk 

(2001) i sin undersøkelse, da han fant at 75 prosent av de skolefaglige ordene i en 

naturfagtekst på 6. trinn bare forekom én gang. Når de faglige begrepene gjentas, betyr det at 

eleven har færre fagord å forholde seg til, og det er lettere å huske ord som gjentas flere 

ganger. Når de faglige begrepene bare forekommer én gang, krever det en større innsats av 

elevene å forstå og lære innholdet.  

Reportasjeteksten i Farlige høyder er den teksten som har flest skolefaglige ord som 

forekommer flere ganger. 40 prosent av de skolefaglige ordene i denne teksten forekommer to 

eller flere ganger. I Miljøvennlig tyggis derimot forekommer 92 prosent av de skolefaglige 

ordene bare én gang. Dette må sees i sammenheng med lengden på tekstene på henholdsvis 

450 og 112 ord og antall skolefaglige ord på henholdsvis 40 og 12. Disse forholdene vil nok i 

sterkere grad påvirke elevenes opplevelse av om teksten er vanskelig eller ikke. I rapporten 

som ble utarbeidet av fagmiljøet, blir Miljøvennlig tyggis beskrevet som lett, mens Farlige 

Høyder blir beskrevet som middels vanskelig. Det er viktig å se de ulike målene i 

sammenheng og ikke vurdere ett mål som avgjørende for tekstens vanskelighetsgrad. Det blir 

tydelig i dette tilfellet. 

Blant de ordene som bare forekommer én gang, finnes det også mange dagligdagse ord. For å 

forstå det de leser, må elevene, i tillegg til å kjenne de skolefaglige ordene, beherske et variert 

hverdagsordforråd. Vi har ofte fokus på at de faglige begrepene hindrer leseforståelsen, men 

vi må være klar over at leseforståelse også kan mislykkes på grunn av manglende forståelse 

av dagligdagse ord. Undersøkelsene mine viser at selv om det er mange skolefaglige ord i 

tekstene, er den største andelen av de innholdsbærende ordene dagligdagse ord. Mens de 

skolefaglige ordene ofte blir forklart i timene, tar vi det gjerne for gitt at elevene allerede har 

et forhold til de dagligdagse ordene. For de minoritetsspråklige elevene og for en del av de 

majoritetsspråklige elevene er dette ikke alltid tilfellet. Det kan også være nødvendig å 

forklare ord fra det dagligdagse vokabularet for noen av elevene i en klasse. 
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Undersøkelsene viser at flesteparten av de innholdsbærende skolefaglige ordene er substantiv, 

mens de dagligdagse ordene fordeler seg mer jevnt på ordklassene. De innholdsbærende 

funksjonsordene som i tabell 12-18 går under kategorien ”konjunksjoner og andre”, 

forekommer bare under de dagligdagse ordene (med ett unntak), hvor de utgjør en betydelig 

andel av det innholdsbærende ordforrådet. Det betyr at forståelsen av slike ord kan være 

vesentlig for å forstå sammenhengen i en tekst. Når vi er klar over at konjunksjoner og 

preposisjoner også kan være innholdsbærende, må vi innimellom ta oss tid til å fokusere på 

slike funksjonsord sammen med elevene i arbeidet med fagtekster.  

Når det gjelder de innholdsmessige kjennetegnene ved tekstene, er hovedfunnet at 

prøveutformerne har valgt ut tekster til leseprøven som er lettere eller på samme nivå som de 

tekstene elevene møter i lærebøkene. Tekstene i leseprøven fremstår som mindre akademiske 

enn læreboktekstene, med unntak for faktaruten i Farlige høyder, som er på omtrent samme 

nivå. Dermed kan ikke dårlige resultater på prøvene begrunnes med at tekstene er 

innholdsmessig vanskeligere enn tekster elevene har møtt tidligere. Dette er tekster med et 

ordforråd elevene i utgangspunktet forventes å forstå på det alderstrinnet de er.  

Forskjellen på lesing i en prøvesituasjon og lesing av læreboktekster i en vanlig skoletime er 

at i prøvesituasjonen er eleven helt overlatt til seg selv, mens i elevens møte med 

lærebokteksten har læreren mulighet til å tilrettelegge lesingen for å lette leseforståelsen. I en 

undervisningssituasjon kan læreren i førlesingsfasen hente opp elevenes forkunnskaper om et 

tema og gjennomgå og forklare vanskelige ord før eleven møter dem i teksten. Læreren kan 

også anbefale egnete lesestrategier i møte med teksten. Dette er et argument for at tekstene i 

leseprøven bør være lettere enn tekstene i lærebøkene, noe det ser ut til at prøveutformerne 

har tatt hensyn til. 

6.2 Hvordan klarer de minoritetsspråklige elevene 

på 8. trinn seg i forhold til de norskspråklige elevene 

på den nasjonale leseprøven? 

Resultatene av mine tekstundersøkelser viser altså at de tekstene elevene møter i den 

nasjonale leseprøven på 8. trinn, fremstår som noe lettere enn de tekstene de har møtt i 

skolens læreboktekster på 7. trinn. Ettersom jeg har fokus på de minoritetsspråklige elevene, 

ønsket jeg å finne ut hvordan disse elevene klarer seg på leseprøven i forhold til de 
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majoritetsspråklige elevene. Dette kan også gi oss informasjon om hvordan de 

minoritetsspråklige elevene klarer seg i møte med skolens læreboktekster.  

Vi ser av tabell 24 og 25 at de minoritetsspråklige elevene på Bakke skole i gjennomsnitt har 

skåret 27 prosent under landsgjennomsnittet på oppgavene til Farlige høyder og 28,2 prosent 

under landsgjennomsnittet på oppgavene til Miljøvennlig Tyggis. Det er tydelig at mange av 

de minoritetsspråklige elevene har strevd i møte med leseprøvetekstene og tekstoppgavene, 

også med den teksten som av prøveutformerne ble beskrevet som lett. Når elevene strever 

med tekster som avkodingsmessig og innholdsmessig er enklere enn de skolefaglige tekstene 

elevene møter til daglig, kan man forestille seg hvordan de strever med å forstå tekstene i 

lærebøkene.  

I teorikapittelet beskrev jeg hvordan leseforståelse oppstår i møtet mellom leseren og teksten 

(Bråten 2007, Sweet & Snow 2003, Gaskins 2003). Når flere lesere leser den samme teksten, 

blir det tydelig hvordan forhold ved leseren virker inn på leseforståelsen. Dette blir synliggjort 

i en standardisert test som den nasjonale leseprøven. Alle elevene leser de samme tekstene, 

men resultatene på leseprøven viser at de lykkes i forskjellig grad med lesingen. Her kan vi få 

informasjon om den enkelte eleven og hva han/hun strever med. Dette kan være til hjelp i det 

pedagogiske arbeidet med å øke elevens leseforståelse.  I min undersøkelse ser vi at forhold 

ved leseren også har betydning på gruppenivå, ettersom det er betydelige forskjeller mellom 

resultatene til de majoritetsspråklige og de minoritetsspråklige elevene. Gjennom denne typen 

undersøkelser kan vi få informasjon om hva de minoritetsspråklige elevene strever spesielt 

med, og bruke det i det pedagogiske arbeidet med leseforståelse. 

Som det går fram av teoridelen, kan årsakene til problemer med leseforståelse være 

sammensatte og ulike. Tidligere undersøkelser viser at størrelsen på ordforrådet er den 

enkeltfaktoren som har størst innvirkning på leseforståelsen (Golden 2009), og at dette gjelder 

for de minoritetsspråklige elevene i særdeleshet (García 2003). De majoritetsspråklige elevene 

kan i større grad kompensere for manglende ordkunnskap med generelle 

bakgrunnskunnskaper om et emne. Her kommer en del minoritetsspråklige elever med en 

annen erfaringsbakgrunn til kort når de mangler nødvendige bakgrunnskunnskaper. Ulike 

forhold ved den enkelte elev gir ulike utfordringer. Som August og Shanahan (2006) påpeker, 

er det store individuelle forskjeller også blant de minoritetsspråklige elevene.  
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I mitt materiale fra Bakke skole vet jeg ikke noe om bakgrunnen til de ulike elevene. Jeg vet 

bare om de faller inn under merkelappen ”minoritetsspråklig” eller ”majoritetsspråklig”. 

Hvorvidt elevene er født og oppvokst i Norge, eller om de har kommet hit i løpet av 

skolealder og i tilfelle hvor lenge de har gått i norsk skole, har jeg ikke informasjon om. 

Heller ikke hvorvidt elevene kan lese og skrive på morsmålet eller hvor gode muntlige 

ferdigheter de har på norsk. Slike forhold spiller så klart en rolle for hvordan elevene presterer 

på en norsk leseprøve. Dette er også forhold som virker inn på hva slags opplæring den 

enkelte eleven trenger. 

Lærere i det språkheterogene klasserommet har en stor pedagogisk utfordring, en utfordring 

vi må ta på alvor om vi vil at begrepet likeverdig opplæring skal ha noen praktisk betydning. 

Jeg kommer tilbake til hvordan vi kan møte denne pedagogiske utfordringen senere i dette 

kapittelet. Foreløpig konstaterer jeg at min analyse bekrefter hva PISA-undersøkelsene har 

vist; prestasjonsgapet i lesing mellom majoritetsspråklige elever og minoritetsspråklige elever 

er stort (Kjærnsli m fl 2007). 

6.3 Hvilke vansker har de minoritetsspråklige 

elevene i forhold til de majoritetsspråklige elevene? 

Kan analysen av resultatene på den nasjonale leseprøven gi oss noe informasjon om hva de 

minoritetsspråklige elevene strever med? Ved å undersøke resultatene for de ulike 

oppgavetypene elevene har svart på i leseprøven, kan vi finne ut noe om hvilken type 

oppgaver de minoritetsspråklige elevene mestrer i større og mindre grad. 

 

Elevene ble bedt om å svare på oppgavene enten ved hjelp av avkryssing på riktig 

svaralternativ, en såkalt flervalgsoppgave, eller ved å svare med sine egne ord, en såkalt åpen 

oppgave. Oppgavetypene er, som tidligere beskrevet, delt i tre kategorier:  

• Finne informasjon 

• Forstå og tolke 

• Reflektere og vurdere 
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I leseteorien (jf Blooms taksonomi i Øzerk 2010a) blir det vurdert som lettere å finne konkret 

informasjon i en tekst enn å reflektere over tekstens innhold. Refleksjon krever både at man 

forstår det man leser og at man kan vurdere det man har lest. Dette er en avansert kognitiv 

prosess. Det er derfor å forvente at de minoritetsspråklige elevene strever mer med 

refleksjonsoppgavene enn med finneoppgavene. Resultatene for de ulike oppgavetypene og 

svaralternativene gir oss en pekepinn om hva de minoritetsspråklige elevene strever med. I 

den følgende diskusjonen referer jeg til oppgavene med de oppgavenumrene jeg har brukt i 

analysene og tabellene i kapittel 4, ikke slik de er nummerert i leseprøven. 

Som det går fram av tabell 24, som viser resultatene for alle oppgavene i Farlige høyder, har 

de minoritetsspråklige elevene størst problemer med å svare på de åpne oppgavene, oppgave 

2, 5 og 7 i tabellen. Det samme ser vi i tabell 25, som viser resultatene for alle oppgavene i 

Miljøvennlig tyggis, selv om det for denne teksten bare gjelder én oppgave, oppgave 5 i 

tabellen, og tendensen her ikke er så tydelig. Av tabellene ser vi også at spriket mellom de 

minoritetsspråklige og de majoritetsspråklige elevene er størst i de åpne oppgavene med en 

forskjell på mer enn 40 prosent for alle disse oppgavene. Når oppgaven krever at elevene 

svarer med egne ord, kommer mange av de minoritetsspråklige elevene til kort. I en slik 

oppgave måles ikke bare elevenes leseforståelse, men også deres produktive ferdigheter, deres 

evne til å formulere seg skriftlig. 

Som nevnt i teoridelen er det forskjell på den reseptive og den ekspressive ordkunnskapen. 

Det er mer krevende å skulle formulere seg selv enn å forstå noe som allerede er formulert. 

Derfor vil en åpen oppgave ikke nødvendigvis gi informasjon om elevens leseforståelse, den 

vil i minst like stor grad måle elevens ekspressive ordkunnskap og skriftlige 

formuleringsevne. Av figurene til de åpne oppgavene (figur 3, 7, 8 og 14) ser vi at mange av 

de minoritetsspråklige elevene har hoppet over disse oppgavene. De har ikke forsøkt å svare 

en gang. Det gjelder så mange som 19 elever for oppgave 7 i Farlige høyder. Av de 

norskspråklige elevene er det fra én til tre elever som har hoppet over disse oppgavene. 

Resultatene av undersøkelsen viser med tydelighet at de minoritetsspråklige elevene strever 

mer enn de majoritetsspråklige elevene når de skal svare på åpne oppgaver. 

Hvordan er det med forskjeller i resultatene for de tre oppgavetypene finne, tolke og 

reflektere? Jeg begynner med resultatene til Farlige høyder. Av tabell 24 ser vi at de 

minoritetsspråklige elevene har bedre resultater på de oppgavetypene der de skal finne 

informasjon i teksten, enn på de oppgavene der de skal tolke eller reflektere over teksten. 
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Dette gjelder likevel ikke når finne-oppgaven er en åpen oppgave (oppgave 5 i tabellen), da 

gjelder de forholdene som ble diskutert ovenfor med lav skåre for de minoritetsspråklige 

elevene på åpne oppgaver. Vi ser at elevene skårer dårligst på refleksjonsoppgavene med et 

unntak for oppgave 2, som er en åpen refleksjonsoppgave. Her har de minoritetsspråklige 

elevene en gjennomsnittlig skåre på 32,1 prosent, litt over den gjennomsnittlige skåren for 

alle oppgavene på 30,4. Hva kan det komme av? Dette stemmer ikke med det jeg tidligere har 

skrevet om dårligst resultat på åpne oppgaver og refleksjonsoppgaver. Når vi leser spørsmålet 

til oppgaven, ser vi at elevene blir bedt om å finne opplysninger i teksten som forklarer 

hvorfor Vegard Ulvang ble høydesyk. Svaret på dette spørsmålet kan elevene finne direkte i 

teksten. Dermed ligger spørsmålet nær opp til en finne-oppgave, og for å vise forståelse blir 

det ikke avgjørende om elevene kan formulere seg med egne ord.  

På den andre åpne refleksjonsoppgaven, oppgave 7, er resultatet for de minoritetsspråklige 

elevene aller dårligst med en skåre helt nede på 7,5. I denne oppgaven blir elevene bedt om å 

kommentere et formelement i språket, en replikkstrek. Som nevnt ovenfor, hoppet mange av 

de minoritetsspråklige elevene over denne oppgaven. Av de som svarte, var det bare fire som 

svarte riktig. Kanskje de som hoppet over svaret, visste hva en replikkstrek er, men ikke klarte 

å formulere seg. Men det kan også hende at de ikke visste hva denne streken betyr. Når så 

mange som 30 av de minoritetsspråklige elevene forsøkte å svare på spørsmålet, men svarte 

feil, kan mye tyde på at det siste er tilfellet. Dette er en viktig tilbakemelding til læreren om 

denne elevgruppen. De har behov for å lære mer om ulike tegn man bruker i skriftlige tekster. 

Resultatene på leseprøven viser at mange av de majoritetsspråklige elevene også var usikre på 

dette formelementet, ettersom bare 50 prosent svarte riktig på oppgaven. 

Den tredje refleksjonsoppgaven i Farlige høyder, oppgave 9, handler også om formtrekk ved 

teksten. Her blir elevene bedt om å kommentere oppbyggingen av et avsnitt. Ettersom dette er 

en flervalgsoppgave der elevene skal sette kryss ved riktig svaralternativ, er svarprosenten 

høy, bare tre minoritetsspråklige elever har hoppet over oppgaven, men så mange som 72,7 

prosent har svart feil. Oppgaveteksten krever at elevene kjenner til mange fagord for 

oppbygging av tekster, ord som hensikt, begrunnelse, fenomen, utdyping og definisjon. 

Kjenner ikke eleven betydningen av disse ordene, klarer han/hun ikke å svare riktig på 

oppgaven, med mindre han/hun tipper riktig, da. I tillegg til ordkunnskapen må eleven ”klare 

å skille mellom ulike logisk-semantiske relasjoner mellom innholdsmomenter i en tekst” 
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(Utdanningsdirektoratet 2012c:9). Dette var ifølge rapporten oppgavesettets nest vanskelige 

oppgave, så det var ikke bare de minoritetsspråklige elevene som slet med den. 

De tre refleksjonsoppgavene i Farlige høyder er, når vi ser nærmere på dem, ikke typiske 

refleksjonsoppgaver som får fram elevenes evne til å vurdere det de leser. Den ene 

refleksjonsoppgaven ligger i skjæringspunktet mellom å teste elevenes evne til å finne 

informasjon i teksten og å reflektere, de to andre tester mer formelle kunnskaper om tekster. 

Det blir vanskelig å trekke noen konklusjon om at de minoritetsspråklige elevene har større 

vansker med refleksjonsoppgaver på bakgrunn av det gjeldende materialet, fordi det er svært 

begrenset. Men det er heller ikke grunnlag for å trekke noen konklusjon om det motsatte, og 

ettersom vi vet at det er mer kognitivt krevende å reflektere over form og innhold i en tekst 

enn å finne informasjon i teksten, kan vi forvente at oppgaver som krever refleksjon, vil være 

ekstra krevende for våre minoritetsspråklige elever.  

Til teksten Miljøvennlig tyggis var det ingen refleksjonsoppgaver, bare finne- og 

tolkeoppgaver. Ettersom dette var oppgavens letteste tekst, kunne vi forvente at de 

minoritetsspråklige elevene ville gjøre det bedre på oppgavene til denne teksten. Det gjorde 

de da også med en gjennomsnittlig skåre på 57,8 prosent mot en gjennomsnittlig skåre på 30,4 

prosent for Farlige høyder. Til gjengjeld skåret de majoritetsspråklige elevene tilsvarende 

bedre på oppgavene til Miljøvennlig tyggis, og det er også her stor differanse mellom de to 

gruppene. Likevel er det en viss forskjell. I Farlige høyder er differansen 27,6 prosent, mens 

den i Miljøvennlig tyggis er 21,6 prosent, så de minoritetsspråklige elevene klarer seg litt 

bedre i forhold til de majoritetsspråklige elevene i den lettere teksten.  

Et interessant funn er at de minoritetsspråklige elevene gjorde det vel så godt på 

tolkeoppgavene som på finneoppgavene til denne teksten. Den tolkeoppgaven de skåret 

dårligst på, var den som krevet åpent svar. På denne oppgaven skåret de likevel like godt 

(47,4 prosent) som på den finneoppgaven som hadde dårligst skåre (47,2 prosent). Dette 

stemmer ikke med Blooms taksonomi (Øzerk 2010a), som sier at skal det være lettere å finne 

informasjon i en tekst enn å tolke informasjon i teksten. Hva kan grunnen være? Her må vi 

igjen gå til teksten og oppgavelyden for å finne svar. 

I den første finneoppgaven, oppgave 1, skal elevene finne ut hva som er så spesielt med 

”RenTygg”. Svaralternativene elevene har å velge mellom krever at elevene kan lese mellom 

linjene, for informasjonen står ikke direkte i teksten. Ett av svaralternativene er: ”Den er lett å 
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feste til klær, pulter, fortau, hår og sko.” I teksten til Miljøvennlig tyggis står det: ”Den skal 

være enkel å fjerne fra klær, skolepulter, fortau, hår og sko.” Her er mange av ordene i teksten 

like ordene i svaralternativet. Mange elever er vant til å finne svar på spørsmål til en tekst ved 

å finne setninger i teksten der ordene fra spørsmålet inngår. I dette tilfellet fungerer ikke 

denne metoden, for det er en vesentlig forskjell i setningene - ordet ”feste” og ordet ”fjerne”. 

Men til og med de ordene er til forveksling like! Her er det lett å gå i fella, særlig hvis 

ordkunnskapen er mangelfull.  

I den andre finneoppgaven, oppgave 2, står svaret heller ikke direkte i teksten. Igjen blir 

elevene nødt til å lese mellom linjene for å finne riktig svar. De må gjennomskue at ”fortau-

forsøk” innebærer å feste forskjellige typer tyggegummi til et fortau. Dette kan være 

utfordrende for svake lesere.  

Ser vi nærmere på tolkeoppgavene i Miljøvennlig Tyggis, vil jeg hevde at det riktige 

svaralternativet i de tolkeoppgavene som er flervalgsoppgaver, fremgår nokså direkte i 

teksten. I oppgave 4 kreves det riktignok at elevene vet at ordet ”lansere” betyr å ”bringe på 

markedet”, så her er ordkunnskap en viktig forutsetning for å kunne svare riktig, men de 

andre svaralternativene til denne oppgaven er uansett lite aktuelle. Når det gjelder den åpne 

tolkeoppgaven, oppgave 5, må elevene vite hva en fordel og en ulempe er, men kjenner de til 

disse begrepene, er det temmelig opplagt at det er en fordel og ikke en ulempe å blåse bobler 

med ”RenTygg”.  

For oppgave 5 i Miljøvennlig Tyggis valgte jeg en annen poengberegning enn den som sto i 

veiledningen. Her valgte jeg å bruke kategorien ”ufullstendig svar” for de elevene som hadde 

svart riktig på oppgaven, men ikke hadde begrunnet svaret. I veiledningen kreves det 

begrunnelse for å få poeng på oppgaven. Jeg mener at eleven viser leseforståelse ved å svare 

”ja” eller ”nei” på om det er en fordel eller en ulempe å blåse bobler med ”RenTygg”. En 

begrunnelse måler i større grad evnen til å kunne formulere seg skriftlig. To 

minoritetsspråklige elever hadde svart ufullstendig på denne oppgaven, og dem tok jeg med i 

beregningen over de elevene som hadde svart riktig på oppgaven. I beregningen på skolen 

ville disse elevene ha oppnådd en dårligere sammenlagt skåre, og kanskje det ville ha vært 

avgjørende for hvilket mestringsnivå de hadde havnet på. 

Den samme tankegangen gjelder for min vurdering av svarene til oppgave 2 i Farlige høyder, 

hvor det var spørsmål om hvorfor Vegard Ulvang ble høydesyk mens to utrente journalister 
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ikke ble syke. Elever som svarte ufullstendig på dette spørsmålet, men var inne på noe riktig, 

fikk en egen kategori i mine analyser, men ifølge veiledningen til prøven skulle de ikke ha 

poeng. Svarene deres ville ikke blitt godtatt ved skolens vurdering. Her mener jeg igjen at det 

ikke er elevenes formuleringsevne vi måler i nasjonale leseprøver, men deres leseforståelse. 

Viser de forståelse, skal de ha uttelling for det.  

Øzerk (2011b) påpeker at den nasjonale prøven i lesing har svakheter i 

poengberegningssystemet som gjør at elevene kan bli plassert på feil mestringsnivå i den 

endelige poengberegningen. Han gir eksempler fra den nasjonale leseprøven på 8. trinn for 

2010. Med den beregningsmåten Utdanningsdirektoratet legger opp til for typen sant/usant-

oppgaver, risikerer man at riktige svar ikke blir honorert fordi man bare får poeng når et visst 

antall svar på hver oppgave er riktige, ikke for hvert riktig svar. Denne typen oppgaver finner 

vi også i leseprøven for 2009, men ikke til de tekstene jeg har analysert. For disse tekstene er 

problemet de åpne oppgavene der eleven kan ha et riktig, men ufullstendig svar og ikke får 

poeng for det. Poengberegningen kan være med på å gjøre tilbakemeldingen til samfunnet og 

skolen om elevenes mestringsnivå på prøven unøyaktig. Unøyaktigheten blir større eller 

mindre etter hvor mange slike oppgaver prøven inneholder.  

6.4 Hva kan funnene i disse undersøkelsene brukes 

til i det pedagogiske arbeidet med leseforståelse? 

Sammenlikningen av tekstenes vanskelighetsgrad har vist oss at de analyserte tekstene i den 

nasjonale leseprøven for 8. klasse kan beskrives som lettere enn de analyserte 

læreboktekstene for 7. klasse både når det gjelder lesbarhet og andelen av skolefaglige ord i 

tekstene. Likevel ser vi av resultatene på leseprøven at mange av elevene strever med 

leseforståelsen, de minoritetsspråklige elevene i særdeleshet. Hvis analysene av tekstene og 

resultatene på leseprøven er representative for situasjonen i norsk skole, blir spørsmålet hva vi 

kan bruke funnene til i det pedagogiske arbeidet med leseforståelse. I det følgende vil jeg ta 

for meg noen av de faktorene jeg skriver om i teoridelen som påvirker leseforståelsen, og 

komme med noen innspill til hvordan vi kan fremme leseforståelse for alle elevene i 

ungdomsskolen.    
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6.4.1 Arbeid med avkodingsferdigheter 

Et spørsmål som melder seg, er om elevene i ungdomsskolen i realiteten har så gode 

avkodingsferdigheter at de behersker lesing av middels vanskelige tekster slik de forventes å 

gjøre i læreboktekstene og på den nasjonale leseprøven. I følge Björnsson er en middels 

vanskelig tekst den typen tekster vi finner i aviser og tidsskrifter med en LIKS-verdi på 

mellom 35 og 44. Selv om det kreves at elevene har så gode avkodingsferdigheter når de 

begynner på ungdomsskolen, vet vi at dette ikke er tilfellet for alle elevene. Hva gjør vi med 

de elevene som har problemer med avkoding på ungdomstrinnet? Får de den hjelpen de 

trenger? Lærere i ungdomsskolen tar gjerne for gitt at elevene deres har tilstrekkelig gode 

avkodingsferdigheter, og lar være å vie den tekniske siden av lesingen oppmerksomhet. Her 

kreves det en bevisstgjøring av lærere i alle fag på ungdomstrinnet. 

For å kunne hjelpe elever som strever med avkoding, er det i første omgang nødvendig å 

avdekke problemet, og dette kan den nasjonale leseprøven være med på å gi informasjon om. 

Hvis en elev får et dårlig resultat på prøven, kan det være en indikator på at eleven sliter med 

den tekniske siden av lesingen. Hensikten med leseprøven er nettopp å kartlegge elevenes 

leseferdigheter og finne ut hva den enkelte sliter med, eller hva en klasse som helhet sliter 

med, for å kunne sette inn tiltak for å forbedre leseferdighetene. Prøven måler ikke eksplisitt 

elevenes tekniske leseferdigheter, det finnes tester som er bedre egnet til det formålet. Men 

når en elev havner på et lavt mestringsnivå på den nasjonale leseprøven høsten i 8. klasse, kan 

det være grunn til å undersøke avkodingsferdighetene grundigere.  

Hva gjør man så hvis det viser seg at en elev har problemer med lesingens tekniske side? 

Avkodingsferdigheter handler om å være bevisst på sammenhengen mellom det muntlige og 

det skriftlige språket. Det er grunnleggende for avkodingen at eleven vet hvordan lyder i 

talespråket uttrykkes i skrift, det som kalles fonemisk eller fonologisk bevissthet. Eleven må 

kunne avkode ordet riktig for å gjenkjenne det muntlige ordet. Dette er noe elevene lærer de 

første årene på barneskolen, og de fleste elevene vil ha automatisert disse ferdighetene før de 

kommer til ungdomsskolen. Men hvis de ikke har gjort det, må noe gjøres!  

Det finnes ulike metoder for å utvikle gode avkodingsferdigheter, et mulig tiltak er at eleven 

får arbeide med repetert lesing slik Bråten (2007b) foreslår. Gjennom repetert lesing får 

eleven mulighet til å øve på å lese ord flere ganger slik at lesingen etter hvert blir 

automatisert. Når eleven gjenkjenner ord automatisk, bedrer det leseflyten, for eleven må ikke 
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stoppe opp for å stave seg gjennom de kjente ordene. God leseflyt har igjen innvirkning på 

innholdsforståelsen, fordi det blir lettere å huske det man tidligere har lest når lesingen har 

flyt. Repetert lesing kan foregå på ordnivå gjennom å lese lister med høyfrekvente ord slik at 

eleven gjenkjenner disse ordene raskt når han/hun møter dem i tekster. Den repeterte lesingen 

kan også gå ut på at eleven leser korte tekster mange ganger og bedrer leseflyten for hver 

gang. Lengden på tekstene kan gradvis økes. For den repeterte lesetreningen gjelder det gamle 

ordspråket om at øvelse gjør mester. 

På den ungdomsskolen der jeg arbeider, har vi har hatt et økt fokus på lesing etter innføringen 

av LK06. Gjennom kartlegging av elevene har vi funnet ut hvilke elever som fortsatt ikke 

behersker avkodingen på et tilfredsstillende nivå, og gitt disse elevene øvelser med repetert 

lesing. Vi har brukt materiellet til Klinkenberg (2005) Å bedre barns leseflyt. Elevene har fått 

lister med frekvente småord som de har øvd på og lært å gjenkjenne automatisk. Etter hvert 

øker lengden på ordene, men fortsatt er det frekvensen som er det viktigste kriteriet for 

utvelgelse av ord. Tanken bak denne metoden er at eleven gjenkjenner flere og flere ord i 

tekster de leser, og det bidrar til å øke lesehastigheten, leseflyten og innholdsforståelsen. Dette 

kan føre til økt leseglede, noe som kan føre til mer lesing, og eleven er inne i en god sirkel.  

Gode avkodingsferdigheter kan sies å være en forutsetning for å lykkes med lesing. Vi må 

ikke glemme at elever i ungdomsskolen fortsatt kan ha problemer med avkodingen, og vi må 

hjelpe dem som trenger det, til å mestre den tekniske siden ved lesingen. For de fleste 

ungdomsskoleelever vil de tekniske leseferdighetene være tilstrekkelig utviklet på dette 

trinnet, men lesing er mer enn avkoding, det krever også ferdigheter i å forstå det man leser. 

For en minoritetsspråklig elev med gode avkodingsferdigheter kan det være forståelsen av det 

eleven avkoder, som er hovedproblemet. Som nevnt i teoridelen kan problemer med avkoding 

bunne i manglende ordforråd hos leseren. Det hjelper ikke å ha gode avkodingsferdigheter 

hvis man ikke forstår det man leser. Dermed blir det neste spørsmålet: Hvordan kan vi arbeide 

med innholdsforståelsen? 

6.4.2 Arbeid med innholdslesing 

Når eleven leser for å lære, er det innholdet i teksten som er hovedsaken med lesingen. Det er 

ikke nok å ha gode avkodingsferdigheter hvis teksten inneholder flere ord som leseren ikke er 

kjent med, omhandler et ukjent tema eller blir fremstilt på en uvant måte. Ulike fag har, som 

tidligere nevnt, sitt språk og sine konvensjoner for hvordan de fremstiller faginnholdet, og 
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dette ”stammespråket” kan det være vanskelig å trenge inn i for en utenforstående. Dette 

gjelder ikke bare for elever i skolealder, men også for personer med høy utdannelse. En 

biokjemiker leser fagartikler om biokjemi med god innholdsforståelse, men vil med stor 

sannsynlighet streve med å lese en juridisk artikkel og vice versa.  

Enda vanskeligere blir det om teksten er på et språk man ikke behersker tilstrekkelig godt. Da 

kan leseforståelsen utebli selv om man behersker den tekniske leseferdigheten, og selv om 

emnet og sjangeren i utgangspunktet er kjent. Dette har jeg personlig erfaring med. Jeg 

tilbringer store deler av sommerferien i Finland ettersom min mann er finsk. Etter hvert har 

jeg tilegnet meg et brukbart muntlig dagligdags vokabular, og jeg kommuniserer greit med 

omgivelsene på finsk. Skriftspråket har stort sett de samme bokstavene som på norsk, så i 

utgangspunktet behersker jeg den tekniske siden ved lesingen. Jeg liker å lese aviser og 

tidsskrifter, tekster som ifølge LIKS-indeksen til Björnsson ligger på middels vanskelig nivå. 

Men her kommer mine språkkunnskaper til kort. Det hjelper litt hvis jeg vet noe om emnet jeg 

leser, for da kan jeg gjette meg til noe av innholdet ut fra konteksten når jeg møter på ord jeg 

ikke forstår. Men som oftest møter jeg på så mange ukjente ord i artiklene at jeg som regel gir 

opp før jeg kommer halvveis. Det tar tid å stave seg gjennom ord og slå dem opp i ordlisten 

når jeg ikke forstår. Leseflyten uteblir, og lesegleden blir borte.  

Slik vil situasjonen være for mange av de minoritetsspråklige elevene som leser 

læreboktekster på norsk. De behersker et muntlig vokabular som fungerer godt i 

hverdagslivet, men de kommer til kort i møtet med skolefagenes tekster. Her møter de på for 

mange ukjente ord og oppnår ikke leseforståelse. Dette gjelder ikke bare de 

minoritetsspråklige elevene. Vi vet at mange norskspråklige elever også strever i møte med 

skolens fagtekster. Når teksten inneholder mange skolefaglige ord og en del dagligdagse ord 

som elevene ikke kjenner, går det ut over innholdsforståelsen. Hvordan kan skolen møte 

denne problematikken? Jeg har allerede vært inne på ulike leseforståelsesstrategier i kapittel 

2. I det følgende vil jeg kommentere og utdype noen av strategiene på bakgrunn av de 

undersøkelsene jeg har gjort. 

Arbeid med ordforråd 

Selv om resultatet av mine undersøkelser viser at både læreboktekstene og leseprøvetekstene 

inneholder færre skolefaglige ord enn det vi har sett av resultater fra tidligere undersøkelser, 

er det fortsatt grunn til å arbeide med ordforrådet i møte med skolens fagtekster. Disse ordene 
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vil ofte utgjøre nøkkelvokabularet i tekstene, så for å forstå innholdet er det helt 

grunnleggende å forstå de skolefaglige ordene. Jeg har tidligere beskrevet skillet mellom 

tilegnelse, og innlæring av ord og begreper (Øzerk 2010a) og implisitt og eksplisitt ordlæring 

(Bråten 2007b), der skillet går mellom den tilegnelsen av ord som skjer i uformelle 

situasjoner, og innlæringen som skjer i skolesammenheng. I skolen har læreren et ansvar for å 

gjøre lærestoffet forståelig for elevene, og i det inngår arbeid med ordforrådet. Arbeid med 

ordforråd i møte med fagtekster kommer både de minoritetsspråklige og de 

majoritetsspråklige elevene til gode. Jeg har ofte hørt lærere i samfunnsfag og naturfag 

kommentere at språket i lærebøkene er vanskelig også for de majoritetsspråklige elevene, og 

at de må forklare ord og uttrykk i tekstene om de trodde elevene var kjent med fra før. Når det 

gjelder de minoritetsspråklige elevene, må læreren være oppmerksom på at de også kan ha 

problemer med å forstå deler av det dagligdagse ordforrådet (Golden 2009). 

Når vi snakker om ord i denne sammenhengen, er det gjerne begrepet, altså det innholdet vi 

legger i ordet, vi tenker på. I fagsammenheng møter elevene ord som representerer ukjente 

begreper, og de trenger en forklaring på hvilket fenomen ordet representerer. For 

minoritetsspråklige elever på ungdomsskolenivå kan det også være nødvendig å lære det 

norske ordet for begreper de i utgangspunktet kjenner hvis de kjenner begrepet på sitt eget 

morsmål (jf det tidligere nevnte eksempelet ”solformørkelse”). Yngre elever lærer gjerne 

begrepet og ordet som representerer begrepet samtidig. Ettersom begrepene er redskaper for 

tenking og meningsdanning (Øzerk 2010b), vil begrepslæring være en vesentlig del av 

fagopplæringen i skolen. I denne opplæringen er det viktig å utvikle både bredde- og 

dybdevokabularet og den paradigmatiske og syntagmatiske kunnskapen til elevene (jf 

Therkelsen 2010). Det betyr at eleven i tillegg til å lære hva ord betyr, systematiserer og 

analyserer ordene og begrepene slik at de får en dypere forståelse for hierarkier og likheter og 

ulikheter i samme begrepsklasse.  Øzerk (2011a) påpeker at begrepslæringen må foregå som 

en naturlig del av faget, ikke løsrevet fra temaet det inngår i. Han beskriver ulike metoder å 

arbeide med begreper på, men det vil føre for langt å gå inn på spesifikke metoder innenfor 

denne oppgavens rammer. 

Ordkunnskapen har også en formell side som innebærer at eleven kjenner til ordets 

bøyningsformer og avledningsmuligheter (Golden 2009). For mange av de majoritetsspråklige 

elevene vil dette være implisitt kunnskap som de ikke trenger opplæring i, men mange av de 

minoritetsspråklige elevene kan ha behov for eksplisitt opplæring i hvordan et ord kan opptre 
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i ulike ordformer. Dette er som tidligere nevnt også en effektiv måte å utvide elevenes 

ordforråd på. Den tidligere omtalte undersøkelsen til Øzerk (2010a) der minoritetsspråklige 

elever på 7. trinn skåret dårlig på en kartleggingsprøve i lesing som følge av manglende 

bevissthet om substantivets bøyningsformer, underbygger viktigheten av å ha fokus på den 

formelle siden av ordkunnskapen. 

En type ord elevene ofte møter i fagtekster, er sammensatte ord. Vi så at læreboktekstene jeg 

undersøkte i samfunnsfag og naturfag, inneholdt ord som ”opplysningstida”, 

”vitenskapsmann”, ”menneskerettighetserklæringen”, ”temperatursansen” og ”nervesignaler”.  

Disse ordene kan by på problemer for svake lesere, både fordi de kan være vanskelige å 

avkode ettersom de er lange (jf Björnssons LIKS-indeks), og ettersom eleven må finne 

grensen mellom de ulike ordene som inngår i det sammensatte ordet og forstå betydningen av 

hvert av dem for å forstå hele ordet. Maagerø og Skjelbred (2010) har erfart at sammensatte 

ord byr på spesielle utfordringer for de minoritetsspråklige elevene. Mange språk har helt 

andre konvensjoner for å kombinere ord, og det gjør lesing av sammensatte ord ekstra 

krevende for elever med et annet morsmål. På norsk er det nødvendig for leseren å vite at det 

siste leddet i et sammensatt ord er grunnordet i sammensetningen. Da kan man lett forstå 

forskjellen på en ”husbåt” og et ”båthus”. I fagtekster inneholder de sammensatte ordene ofte 

mye informasjon, og læreren kan hjelpe elevene til å se at når de deler opp et sammensatt ord 

i mindre enheter, blir det lettere å forstå hele ordet. Da får de et redskap til innholdsforståelse 

som de kan overføre til lesing i andre sammenhenger også.  

Ellers er det viktig å påpeke at konteksten er en viktig kilde til å forstå ukjente ord. Derfor bør 

elevene oppmuntres til å prøve å forstå ord de ikke kjenner, ut fra konteksten. Dette er en god 

forståelsesstrategi både for minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elever. Noen ganger 

henger elever seg opp i enkeltord de ikke forstår, og hele leseforståelsen bryter sammen av 

den grunn. ”At dei legg for stor vekt på forståing av enkeltord, kan føre til at dei misser 

oversikten med den meir overordna bodskapen i teksten” (Moskvil 2006). Hvis hovedfokus er 

på ordnivå, kan eleven gå glipp av helhetsforståelsen og den informasjonen som ligger i 

konteksten. Men blir det for mange ukjente ord i en tekst, vil det ikke være mulig å bruke 

denne strategien, det sier seg selv. Ifølge Øzerk må elevene kjenne til eller gjenkjenne minst 

90 prosent av ordene i en tekst for å kunne forstå innholdet (Øzerk 2010a:87). 

Forskning viser at ordkunnskap er en kritisk faktor for å lykkes med lesing (Golden 2009), i 

særdeleshet for minoritetsspråklige elever (Lervåg & Aukrust 2009, Lesaux & Geva 2006, 
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Sweet & Snow 2003), og derfor må lærere i alle fag når det er språklige minoritetselever i 

klassen, ha en spesiell oppmerksomhet på ord- og begrepslæring. Læreren er en viktig ressurs 

og tilrettelegger for elevenes innlæring av de skolefaglige ordene og til en viss grad også av 

de dagligdagse ordene. 

Arbeid med bakgrunnskunnskaper  

I teoridelen var jeg inne på at leserens bakgrunnskunnskaper om et emne kan kompensere for 

manglende ordkunnskap (Hvistendal 2007, Bråten 2007, García 2003). Den gode leser 

kjennetegnes ved at han/hun bruker sine forkunnskaper om et emne i leseprosessen. ”… - jo 

mer kunnskap vi har om et emne, jo lettere er det å lese om det” (Roe 2011:55). Ifølge den 

kognitive skjemateorien knytter vi den nye kunnskapen til tidligere erfaringer og kunnskap. 

Derfor er det så viktig å få fram elevenes tidligere kunnskaper og erfaringer om et emne i 

førlesingsfasen. Dette er kjent pedagogikk for de fleste lærere. Et grunnleggende pedagogisk 

prinsipp er å bevege seg fra det kjente til det ukjente. Ved at læreren introduserer noe kjent, 

vil elevene lettere kunne få et aktivt forhold til lesingen, og det vil bli en reell samhandling 

mellom leser og tekst (Bråten 2007a). 

Hva gjør man hvis elevene ikke har bakgrunnskunnskaper om det gjeldende emnet? Dette kan 

være særlig aktuelt for minoritetsspråklige elever som har en annen kulturell bakgrunn, men 

elevenes erfaringsbakgrunn vil variere enten de er minoritetsspråklige eller har norsk som 

morsmål. Læreren i det flerkulturelle klasserommet har en pedagogisk utfordring som 

brobygger mellom ulike kulturer. Leseforskerne anbefaler at lærere som har elever fra flere 

kulturer i klassen, finner fram til varierte tekster slik at alle elevene får mulighet til å bruke sin 

erfaringsbakgrunn (Garciá 2003, Rueda, August Goldberg 2006, Øzerk 2010a). Læreren kan 

også gi elevene lettleste bøker, billedbøker eller la elevene se en film om emnet før de leser 

om det i læreboka, som Gaskin (2007) foreslår. Når det er mulig, kan læreren gi elevene 

førstehåndserfaringer med det aktuelle temaet, slik Guthrie (jf Andreassen 2007) foreslår. 

Hagen (2010) påpeker hvor viktig det er at lærere har kunnskap om situasjonen til de 

flerkulturelle elevene og finner løsninger som passer alle elevene i klasserommet.  

Mye av lærestoffet i lærebøkene er universelt og kan brukes som utgangspunkt for den nevnte 

brobyggingen. Den ene samfunnsfaglige lærebokteksten jeg har undersøkt, handler om 

menneskerettigheter, og dette er et tema som er aktuelt uansett hvor man kommer fra. Den 

andre samfunnsfagteksten om beduiner i ørkenen omhandler forhold som sannsynligvis er 
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ukjente for de fleste hvis man ikke er så heldig å ha en elev som kjenner til beduinenes 

levemåte. Men mange vet noe om ørkenen, og da kan læreren ta utgangspunkt i disse 

kunnskapene for å gjøre elevene aktive i læringsprosessen.   

En god måte å få fram elevenes bakgrunnskunnskaper på er å bruke samarbeidslæring som 

pedagogisk metode før elevene skal lese om et emne. Elevene sitter sammen i grupper og 

noterer alt de til sammen vet om dette emnet fra før. Når elevene sitter sammen og deler sine 

kunnskaper med hverandre, får alle et forhold til lærestoffet. Gruppetilhørigheten gjør at alle 

får et ansvar for det som gruppa legger fram, og den enkelte eleven kjenner seg ikke så utsatt. 

Læreren oppsummerer notatene fra alle gruppene på tavla, og klassens felles kunnskap om 

emnet kommer fram. Jeg tror denne metoden kan være gunstig for alle elevene fordi den 

skaper nysgjerrighet og engasjement. De elevene som ikke kan så mye om emnet fra før, får 

muligheten til å tilegne seg nødvendige bakgrunnskunnskaper, og de som allerede vet noe, får 

aktivert kunnskapen og delt den med de andre. I det flerkulturelle klasserommet kan 

samarbeidslæring føre til at de majoritetsspråklige elevene fungerer som ressurs for de 

minoritetsspråklige elevene, og omvendt. 

Denne måten å arbeide med bakgrunnskunnskap på er en type leseforståelsesstrategi som 

elevene kan bruke i førlesingsfasen. I det følgende skal vi se på flere typer lesestrategier 

elevene kan bruke i leseprosessen for å øke sin leseforståelse. Leseforskerne anbefaler at 

lærere underviser eksplisitt i lesestrategier slik at elevene blir bevisste på sin egen leseprosess.  

Arbeid med leseforståelsesstrategier 

Arbeid med leseforståelsesstrategier tar utgangspunkt i kunnskaper om strategier som gode 

lesere bruker i møte med tekster. Det som kjennetegner gode lesere, er at de bruker disse 

strategiene uten at de nødvendigvis har fått eksplisitt opplæring i å bruke dem. Tanken er at 

strategiene kan læres og at kjennskap til ulike leseforståelsesstrategier kan være til hjelp for 

lærere som skal gi elever eksplisitt opplæring i å utvikle leseferdighetene. Strategibruk krever 

en metakognitiv tilnærming til lesingen. Metakognitiv strategibruk innebærer å ha kunnskap 

om hvilke ulike lesestrategier som finnes, hvilke strategier som vil fungere best, og hvordan 

de skal brukes på en målbevisst måte i ulike lesesituasjoner” (Roe 2011:45). Strategiene 

omfatter metoder elevene kan ta i bruk før, under og etter lesingen. 
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Det kan se ut til at det kreves et visst abstraksjonsnivå og et visst ordforråd for å kunne gjøre 

seg nytte av leseforståelsesstrategier (Therkelsen 2010). Dersom elevene med norsk som 

andrespråk har veldig mangelfulle norskkunnskaper, kan de ha mer nytte av å arbeide med 

utvidelse av ordforrådet enn av å arbeide med leseforståelsesstrategier. Ettersom elever i 

ungdomsskolealder vil være i stand til å tenke abstrakt, og dermed vil kunne gjøre seg nytte 

av å kjenne til ulike leseforståelsesstrategier, bør læreren ikke vente for lenge med å 

introdusere dem for de minoritetsspråklige elevene. Strategiene kan brukes på lettleste tekster 

i første omgang og etter hvert på mer avanserte tekster. Samarbeidslæring kan være en aktuell 

metode under strategiarbeidet. García (2003) anbefaler at andrespråkselever får støtte av 

førstespråkselever i arbeid med leseforståelsesstrategier.   

Det finnes en rekke anbefalte strategier for å utvikle leseforståelsen. Jeg har presentert noen 

av dem i teoridelen, der jeg også beskriver anbefalt fremgangsmåte for å introdusere en ny 

strategi (Andreassen 2007). I det følgende ønsker jeg å fokusere på arbeid med å bevisstgjøre 

elevene på tekstens struktur, fordi det er en viktig nøkkel til forståelse, og ettersom jeg ikke 

har kommentert det noe særlig tidligere. Resultatene fra den nasjonale leseprøven viste 

dessuten at elevene manglet kompetanse på dette området. Da jeg beskrev kjennetegn ved 

læreboktekster i teoridelen, beskrev jeg sjangerkjennetegn som et viktig trekk ved tekstene. 

Ulike fag representerer ulike tekstkulturer, og derfor vil tekstene i de ulike fagene være 

organisert på forskjellig måte etter hvilken sjanger som er vanlig for faget. Når faglærerne er 

oppmerksomme på dette, kan de avdekke fagtekstens sjangertrekk og struktur for elevene slik 

at de lettere gjennomskuer den. Læreren i naturfag kan vise hvordan naturfagteksten ofte 

ordner lærestoffet i begrepshierarkier med over-og undergrupper, og samfunnsfagslæreren 

kan forklare elevene hvordan historieteksten kan være bygget opp slik at hendelser som 

forårsaker nye hendelser, fremstår i en årsak-virkning-sammenheng. Lærerne kan også 

informere om og finne eksempler på vanlige formuleringer, ord og uttrykk som brukes for å 

markere sammenhenger i teksten (Øzerk 2011a). 

I Farlige høyder gikk en av refleksjonsoppgavene ut på å gjennomskue strukturen i et avsnitt, 

og det er sikkert ikke tilfeldig. Prøveutformerne har ønsket å formidle at denne typen 

kunnskap er viktig fordi den kan hjelpe elevene til å forstå innholdet i fagtekster bedre. Men 

det krever at elevene har fått opplæring i å være bevisste på fagtekstenes struktur. Vi så at 

elevene hadde strevd med denne oppgaven, og i rapporten fra fagmiljøet står det at den var 

den nest-vanskeligste oppgaven på prøven. Dette kan være et signal til lærerne om at elevene 



95 

 

trenger å bli mer bevisste på ulike måter fagtekster er bygget opp på. Faglærerne har mulighet 

til å jobbe med dette i sammenheng med fagopplæringen. De kan utnytte 

opplæringssituasjonen og hjelpe elevene til å bli strategiske lesere. På den måten blir 

leseopplæringen en del av fagopplæringen, og alle lærere blir leselærere slik LK06 legger opp 

til. 

Noen kjennetegn ved fagtekstenes struktur er felles for flere fag, så her kan elevene trekke 

veksler på strategikunnskaper fra det ene faget til det andre. Eksempel på strukturelle 

kjennetegn ved fagtekster er at de ofte er inndelt i kapitler og underkapitler med overskrifter 

som kan gi elevene informasjon om et emne før de begynner å lese teksten. Et annet eksempel 

er at viktige ord ofte blir uthevet eller kursivert. Slike virkemidler er vanlige i mange 

fagtekster. Når elevene blir oppmerksomme på disse virkemidlene og ser hvilken informasjon 

som ligger i dem, vil det kunne ha en positiv effekt på leseforståelsen. 

6.5 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg oppsummert de funnene jeg har gjort i mine analyser og diskutert 

dem i forhold til oppgavens problemstilling. Sammenlikningen av læreboktekstene og 

leseprøvetekstene på målene lesbarhet og innholdsmessige kjennetegn viser at 

leseprøvetekstene er på samme nivå eller lettere enn de tekstene elevene møter i lærebøkene 

på 7. trinn. Dårlige prøveresultater kan dermed ikke begrunnes med at tekstene er 

vanskeligere enn læreboktekster elevene er vant til å lese og forventes å kunne lese når de 

begynner i ungdomsskolen. Sammenlikningen av resultatene til de minoritetsspråklige og de 

majoritetsspråklige elevene viser at de minoritetsspråklige elevene generelt skårer betydelig 

lavere enn de majoritetsspråklige på oppgavene til de to tekstene jeg har analysert. Analysen 

av de ulike oppgavetypene viser at de minoritetsspråklige elevene har dårligere resultater på 

de åpne oppgavene, som krever at elevene svarer med egne ord, enn på 

avkryssingsoppgavene. Resultatene viser ikke med tydelighet om de minoritetsspråklige 

elevene strever mer med tolke- og refleksjonsoppgaver enn med oppgaver der de kan finne 

svaret direkte i teksten. Dette kan ha å gjøre med utformingen av oppgavene i de utvalgte 

tekstene i leseprøven. Jeg har argumentert for at noen av oppgavene ikke er typiske finne-, 

tolke- og refleksjonsoppgaver. 
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Til slutt i dette kapittelet har jeg trukket linjer tilbake til teorikapittelet og drøftet hva funnene 

i mine undersøkelser kan brukes til i det pedagogiske arbeidet med leseforståelse. Som nevnt i 

innledningen er ønsket mitt med denne oppgaven å bidra til økt bevissthet om leseopplæring i 

ungdomsskolen slik at flere elever får mulighet til å utvikle sin lesekompetanse når de skal 

lese for å lære. Her møter mange av de minoritetsspråklige elevene på større hindringer enn 

de majoritetsspråklige elevene. I det språkheterogene klasserommet er det viktig at vi har 

fokus på behovene til disse elevene. 
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7 Avsluttende kommentarer 

Undersøkelser av elevresultatene på den nasjonale prøven i lesing kan gi mye informasjon om 

lesekompetansen til elevene ved den aktuelle skolen. Prøven kan gi viktig informasjon om 

leseforståelsen til den enkelte elev og leseforståelsen på gruppenivå, klassenivå og trinn-nivå. 

Ved å studere resultatene kan skolen få kunnskap om hva elevene mestrer og hva de strever 

med i ulike fag og når det gjelder ulike aspekter ved leseforståelse. Et viktig og aktuelt tema 

er hvordan prøveresultatene følges opp i ettertid. Skole-Norge bruker store ressurser på å 

utarbeide og gjennomføre nasjonale prøver, og Utdanningsdirektoratet har klare forventninger 

om at resultatene på prøvene skal følges opp. Det er blant annet nedfelt i formålet til de 

nasjonale prøvene:  

De nasjonale prøvene skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar 

med læreplanens mål for de grunnleggende ferdighetene regning og lesing på norsk og 

engelsk, slik de er integrert i kompetansemål for fag i LK06 etter 4. og 7. årstrinn. 

Prøvene skal gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere, de 

regionale myndigheter og det nasjonale nivået som grunnlag for forbedrings- og 

utviklingsarbeid. (Utdanningsdirektoratet 2012b:5) 

 

Utdanningsdirektoratet har gitt ut en veiledning for nasjonale prøver i lesing som inneholder 

råd om hvordan skolene kan arbeide videre med resultatene av prøven 

(Utdanningsdirektoratet 2012e). Poengberegningen for leseprøvene for 8. og 9. trinn plasserer 

den enkelte elev på ett av fem mestringsnivåer. I veiledningen beskrives en typisk elev for 

hvert mestringsnivå i forhold til de tre leseaspektene - finne informasjon, tolke og reflektere, 

og det gis veiledning i hvordan en elev på et gitt mestringsnivå kan følges opp videre. Det 

forventes at prøveresultatene danner grunnlag for det pedagogiske arbeidet med leseforståelse 

ved skolen. 

I drøftingsdelen påpekte jeg at poengberegningssystemet til prøvene kan gi noe unøyaktig 

informasjon om elevene ved at riktige svar på en flervalgsoppgave eller ufullstendige svar på 

en åpen oppgave ikke kommer med i poengberegningen (Øzerk 2011b). Resultatet kan bli at 

noen elever blir plassert på et lavere mestringsnivå enn det de i realiteten er på. Dette er 

verken eleven, skolen eller samfunnet tjent med. Det betyr at den nasjonale leseprøven har et 

forbedringspotensiale når de gjelder valg av vurderingsmåte. Når vi har en nasjonal prøve 
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som skal gi oss informasjon om elevenes lesekompetanse, er det viktig at den informasjonen 

vi får, er så nøyaktig som mulig. 

Kritiske røster har stilt spørsmål ved om de nasjonale prøvene i lesing bidrar til at elevene i 

norsk skole blir bedre lesere. En evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen 

viser at den styringsmessige og kontrollerende bruken er større enn den pedagogisk-

diagnostiske bruken (Skov 2010).  Sørreime (2011) advarer mot at prøveresultatene først og 

fremst blir brukt til å rangere skoler og ikke som hjelpemiddel for å sette inn tiltak som har 

positiv effekt på elevenes læring. Marsdal (2011) skriver i Kunnskapsbløffen at 

resultatfokuset rundt nasjonale prøver i for stor grad styrer skolens prioriteringer. Han 

kommer med eksempler på at skoler driller elevene til prøvene for at de skal prestere best 

mulig, og at dette går på bekostning av andre fag.   

En slik ”teaching to the test”-tankegang som Marsdal advarer mot, kan ikke sies å være 

forenlig med prøvenes formål. Slik de nasjonale prøvene i lesing er utformet, virker det 

dessuten vanskelig, om ikke umulig, å drille elevene i å besvare dem. Tekstene varierer fra år 

til år, og fokuset er på elevenes leseforståelse, en kompetanse man ikke kan pugge seg til. Det 

er selvfølgelig mulig å la elevene bli kjent med prøveformen i forkant av prøvene, slik at den 

ikke er helt fremmed når de møter den for første gang, men dette kan knapt kalles drilling.  

En forutsetning for at den nasjonale prøven i lesing skal kunne gi nyttig informasjon til 

lærerne, er at tekstene og oppgavene fokuserer på viktige sider ved leseforståelse og at 

tekstenes vanskelighetsgrad samsvarer med tekster elevene har møtt tidligere. I oppgaven min 

har jeg ønsket å gi et bidrag til å vurdere kvaliteten på leseprøven fra 2009 for 8. trinn. Jeg 

fant ut at prøven har varierte tekster fra ulike fagområder med forskjellige sjangre 

representert. Vanskelighetsgraden til de to tekstene jeg analyserte, er lettere eller ligger på 

nivå med læreboktekster innenfor de samme fagområdene. Oppgavetypene samsvarer med 

målene for lesing i de ulike fagene i LK06. De måler ulike sider av leseforståelsen og kan gi 

informasjon om hva elevene strever med og hva de er gode på. Konklusjonen av mine 

analyser er at prøven innholdsmessig holder god kvalitet. 

Kritikken om og dokumentasjonen på at de nasjonale prøvene først og fremst brukes til å 

rangere skoler, gir et signal om at det er grunn til å styrke prøvens pedagogiske formål om å 

forbedre den videre leseopplæringen for å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing. 

Dette arbeidet må gjøres på den enkelte skole. Ettersom alle lærere ifølge LK06 må anses som 
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leselærere, er det viktig at informasjonen om prøveresultatene når ut til de aktuelle lærerne. 

Forbedring av leseopplæringen krever også at lærerne vet hvordan de skal arbeide for å hjelpe 

elevene til å bli bedre lesere. Ifølge Hattie (2009) er gode lærere elevens viktigste 

suksessfaktor. Det betyr at alle faglærere trenger kunnskap om hvordan de kan arbeide 

målrettet og systematisk med leseopplæring. Dette er ikke mindre viktig når elevene går på 

ungdomsskolen, der tekstene de møter er mer abstrakte og vanskelige enn på barneskolen. 

Skolemyndighetene har ansvar for at lærere i norsk skole har tilstrekkelig kunnskap på dette 

viktige feltet. Derfor må leseopplæring i et ”lese for å lære”-perspektiv være et 

satsningsområde både i lærerutdanningen og i etter- og videreutdanning av lærere. 

Resultatene av mine analyser viser at det er en betydelig forskjell mellom lesekompetansen til 

de majoritetsspråklige og lesekompetansen til de minoritetsspråklige elevene. De bekrefter 

tidligere funn om at det er et prestasjonsgap i lesing mellom etnisk norske elever og elever 

med innvandrerbakgrunn (Kjærnsli m fl 2007, Kjærnsli og Roe 2010).  Vi har en pedagogisk 

utfordring med å oppfylle prinsippet om likeverdig opplæring uavhengig av kulturell og 

språklig bakgrunn. I tillegg til at lærerne trenger å vite mer om hvordan de kan arbeide 

målrettet med leseopplæring, trenger de også mer kunnskap om hvordan de kan fremme 

leseutviklingen til de minoritetsspråklige elevene. Den offentlige utredningen Mangfold og 

mestring (NOU 2010:7) anbefaler at flerkulturell og flerspråklig kompetanse integreres i 

lærerutdanningen og at det satses på etter– og videreutdanning av personalet i dagens 

opplæringssystem.  

Melding til Stortinget 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter, som handler om 

forbedring av ungdomstrinnet, tar også opp utvikling av elevenes lesekompetanse. I kapittel 5 

refereres det til PISA-undersøkelsen for 2009, som viser at utviklingen går i positiv retning. 

Målet er at denne utviklingen skal fortsette. Meldingen fremhever prestasjonsgapet mellom 

gutter og jenter når det gjelder leseferdigheter. Den har et uttalt mål om å styrke guttenes 

leseferdigheter og vil sette inn tiltak for det. I meldingen kan vi lese at forskjellen i 

leseferdigheter til elever med norsk som morsmål og elever med norsk som andrespråk øker 

fra 5. til 8. trinn. Her er det også nødvendig med tiltak. Departementet anbefaler å styrke 

lærernes kompetanse i andrespråksopplæring og foreslår at dette blir en del av strategien 

Kompetanse for kvalitet når den fornyes i 2012. I meldingen refereres det til forskning som 

viser at elevenes bevissthet og kunnskap om lese- og læringsstrategier korrelerer med deres 

prestasjoner i lesing. Når vi vet at norske skolelever generelt har fått lite eksplisitt 
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leseopplæring etter den første leseopplæringen, kan det være grunn til å tro at en økt innsats 

på dette området vil gi positive resultater. Resultatene fra PISA 2009 kan tyde på at det går 

den riktige veien. 

Mitt inntrykk etter arbeidet med denne masteroppgaven er at vi har mye kunnskap om 

hvordan vi kan styrke elevenes leseforståelse etter den første leseopplæringen. Den 

litteraturen jeg har lest om dette temaet, vitner om det. Intensjonene i ferske dokumenter fra 

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet er også gode. Men vi har en vei å gå fra 

teori til praksis.  Utfordringen fremover blir å få den aktuelle kunnskapen ut til praktiserende 

lærere. Målet må være at de minoritetsspråklige elevene får den oppfølgingen de trenger for å 

kunne lese med forståelse, og at alle elevene i ungdomsskolen får mulighet til å utvikle gode 

leseforståelsesstrategier som de kan gjøre seg nytte av når de leser for å lære. 
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Vedlegg 1: Brev til kollegaer 

 

 

         Borgheim 13.04.11 

 

 

 

Kjære kollega! 

 

Jeg holder på med en masteroppgave i pedagogikk hvor jeg undersøker tekster fra den 

nasjonale prøven i lesing på 8. trinn og sammenlikner den med læreboktekster fra 7. trinn (det 

er kompetansemålene etter 7. trinn som testes i leseprøven). 

 

Et aspekt jeg undersøker er forholdet mellom dagligdagse ord og skolefaglige ord i tekstene. 

Med dagligdagse ord mener jeg ord som elevene lærer i uformelle situasjoner hjemme og 

blant venner, og med skolefaglige ord mener jeg ord som elevene lærer i skolesammenheng. 

Det er ikke alltid like lett å trekke et skille mellom disse to kategoriene, og inndelingen må 

nødvendigvis bli noe skjønnsmessig. 

 

Jeg har selv gjennomgått tekstene og satt en strek under de ordene jeg mener er skolefaglige. 

Men det er litt lite vitenskapelig å bygge bare på mitt skjønn. Det vil styrke undersøkelsens 

reliabilitet hvis jeg kan få erfarne lærere i faget til å gjøre denne inndelingen sammen med 

meg. 

 

Derfor ber jeg om din hjelp! Kan du lese gjennom de vedlagte tekstene og sette strek under de 

ordene du mener elevene lærer i skolesammenheng. Der du er i tvil, kan du lage prikkete linje 

_ _ _ _ under. 

 

 

På forhånd tusen takk for hjelpen! 

 

 

Hilsen Gunvor 

 

 

 


