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II

Forord
Denne rapporten er blitt til som et resultat av forskningsprosjektet ”Klasserommets
praksisformer etter Reform 97”. Prosjektet inngår som en del av den NFR finansierte
følgeforskningen rundt Reform 97. ”Klasserommets praksisformer etter Reform 97” har vært
organisert som et samarbeidsprosjekt mellom de tre instituttene ved Utdanningsvitenskapelig
fakultet ved Universitetet i Oslo. Vi har vært fire forskere som sammen har planlagt og utviklet
prosjektet. En varm takk til professor Bente Hagtvet, professor Frøydis Hertzberg og
førsteamanuensis Vibeke Grøver Aukrust for godt, utfordrende og konstruktivt samarbeid. Ved
siden av oss fire forskere som har vært ansvarlige for drift og utvikling av prosjektet, har
prosjektet involvert flere hovedfagstudenter som både har skrevet hovedfagsavhandlinger og
bistått med datainnhenting gjennom hele prosjektperioden. Særlig skal Merete Borgen,
Marianne Høegh, Jonas Hultman og Ellen Tone Johannessen takkes for aktiv deltagelse og
arbeid. Felles innhenting av data hadde ikke vært mulig uten deres arbeidskapasitet og innsats.
En helt spesiell takk til forskningsassistent Elisabeth Bjørnestad. Bjørnestads praktiske skjønn,
organisatoriske evner og teoriske oppdaterthet i forskningsfeltet har vært av uvurderlig hjelp og
prosjektet hadde vanskelig latt seg gjennomføre uten hennes arbeidsevne og innsats.
Prosjektleder takker Norges forskningsråd, som har ytt sjenerøs økonomisk støtte til prosjektet i
perioden 2000 - 2003. Støtten er blitt gitt i form av vikar- og driftsmidler samt
forskningsassistanse.
Bidragsyterne er selv ansvarlig for de respektive bidragene i rapporten. Bidragene reflekterer
imidlertid en felles diskusjon og tokningshorisont. Jeg takker for godt samarbeid, konkret
tekstveiledning og viljen til å betrakte ”writing as rewriting”.
Helt til slutt: dette prosjektet og denne rapporten kunne aldri vært skrevet uten norske læreres
velvilje til å åpne sine dører for innsyn. En varm takk til lærere og elever som tilbød sin tid og
sine samtaler til undersøkelsen.

Blindern juni 2003

Kirsti Klette

III

IV

Henvisninger til materialet
Læreren

henvises til som lærer eller L. Noen ganger brukes det (fiktive) navn der det er
naturlig.

Elevene

omtales stort sett via fiktive navn. Noen ganger brukes imidlertid betegnelsen elev
1, elev 2 eventuelt E1, E2 osv.

Klassen

refereres til ved fiktive skolenavn, klassetrinn og sidetall i de transkriberte
feltnotatene (eks. Halleberg, 3. trinn s. 9).

[…]

ytringer som ikke er relevante for illustrasjonen

<…>

påfølgende, men ikke relevant ytring

(…)

uidentifisert tale

Feltnotatene løpende observering er skrevet i vanlig tekstbehandlingsform. Der observatør
eksplisitt vurderer situasjonen er skriften i kursiv.

V
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Kapittel 1

Studiens utgangspunkt
Kirsti Klette

Introduksjon
Når framtidens utdanningshistorikere skal analysere det 20. århundres utdanningspolitikk, er det
liten tvil om at reformene mot slutten av hundreåret – 90 tallets reformene – vil være blant de
reformperioder som peker seg ut. Ved siden av samordning og utbygging av en felles
allmenndannende enhetskole på 20-tallet, ekspansjon og utbyggingen av enhetsskolen til en niåring
ungdomsskole på 60 tallet (1969), vil Reform 94 for videregående nivå og Reform 97 med
innføring av 6-årig skolestart og tiårig grunnskole, utmerke seg som en sentral utdanningspolitisk
reformperiode.

Selv om reformer og aktiv reformpolitikk synes å prege utdanningspolitikk igjennom hele
århundret, norsk så vel som internasjonal, har vi imidlertid relativt lite kunnskap om reformene
påvirker institusjonene og dens aktører og praksis. Især er konsekvensene på klasseromnivå et
upløyd landskap. I artikkelen ”Reforming Again, Again and Again” analyserer den amerikanske
utdanningshistorikeren Larry Cuban de historiske linjene i amerikanske utdanningsreformer og
viser hvordan reformer og reformtiltak kommer og går. Slik sett kan utdanningpolitisk historie
beskrives som historien om hvordan reformer oppstår på ny og på ny, hevder han (Cuban 1990:9).
I de enkelte reformtiltak leser han en klokketro på skolens evne til sosial utjevning og mobilitet,
samtidig som man skuler til tidligere reformer for å fordele skyld og fiasko i utdannings- og
velferdspolitikken. Videre viser han at vi på tross av iherdige reformbestrebelser har lite og usikker
viten om hvordan reformer rettet mot å endre den daglige undervisingspraksis, gjenfinnes i praktisk
klasseromsarbeid (ibid:10).

På tross av offensive og ekspansive reformperioder gjennom hele nittenhundertallet vet vi altså lite
om effekten i den pedagogiske hverdagspraksis. Forskning framstiller da også klasserommet som
svært tradisjonsbundet og konservativt og nærmest umulig å forandre (se for eksempel Bernstein
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1975;1990, Sarason 1982;1991, Cuban 1990;1993, Klette 1994 og Monsen 1999). Fra studier av
lærere og læreradferd vet vi at lærernes klasseromsinteraksjon er preget av helklasseundervisning
og tavleundervisning hvor læreren regulerer og styrer tids- og arealbruk, aktiviteter, innhold,
kommunikasjon og evalueringsformer (se for eksempel Jackson 1968, Lundgren 1979, Goodlad
1984, Cuban 1993). Vi vet fra studier av klasseromsamtaler at samtalene i klasserommet er preget
av relativt etablerte mønstre for interaksjon og med små muligheter for elevdeltagelse (Mehan
1979, Edwards and Mercer 1987, Cazden 1988, Nystrand 1997). Mange av disse studiene ligger
imidlertid noen tiår tilbake, og nyere empirisk forskning mangler.

Vi var en gruppe forskere som ønsket å få frem et mer ajourført bilde av norsk klasserompraksis. Er
det riktig at læreren dominerer og regulerer kommunikasjon, aktiviteter og tidsbruk? Er det såkalte
IRE(F) mønsteret, der lærer initierer spørsmål (I), elevene gir respons via kortfattede svar (R) og
som igjen evalueres (E) eller komenteres (F) av lærer, fremdeles dekkende for å beskrive
samtaleformene i klasserommet? Hvordan realiseres lese- og skriveopplæringen på de laveste
klassetrinnene? Hvordan arbeides det med muntlige ferdigheter? Er helklasseundervisning og
lærerstyrt tavleundervisning fremdeles den dominerende undervisningsform? Disse spørsmålene
var utgangspunktet for prosjektet ”Klasserommets praksisformer etter Reform 97”. Innføringen av
Reform 97, der myndighetene så det formålstjenlig med relativt omfattende følgeforskning, ga oss
en mulighet til følge reformenes vei til klasserommet på nært hold. Hvordan og i hvilken grad tar
lærerne i bruk reformens intensjoner på klasseromsnivå? Hva kjennetegner rådende arbeids- og
samhandlingsformer i klasserommet, og hvordan samsvarer disse med reformens intensjoner?
Hvordan kan studier av generelle og mer spesifikke sider ved reformrealiseringen bidra til å få økt
innsikt i utviklingstendenser ved etablert klasseromspraksis?

Å forske på reformer
I et relativt nylig publisert artikkel diskuterer Larry Cuban (2003) med utgangspunkt i amerikanske
klasserom hvordan utdanningsreformer – og især læreplanreformer – setter seg gjennom på
klasseromnivå. Hans noe betingede optimisme kan oppsummeres som følger: Reformer har spilt en
stadig større rolle i utbygging og utvikling av en felles utdanningspolitikk, og studier av
konsekvenser for praksis viser at lærere over tid tilpasser, kombinerer og ignorerer ulike
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reformstrategier rettet mot å endre deres yrkespraksis. Læreplanreformer får konsekvenser for
praksis dersom de er utviklet i samråd med lærernes erfaringer, erkjenner de praktiske rammer
skolen setter og bruker de utviklingsorienterte lærernes innsikt aktivt. Vi vet dessuten at
tidsperspektivet er avgjørende for å kunne si noe om graden av reformrealisering. Svært ofte vil
effekten av reformer i beste fall kunne gjenfinnes i en etablert praksis først et tiår eller to etterpå.
Slik sett vil beskrivelser av dagens klasseromspraksis vel så mye reflektere tidligere
reformperioders langsiktige virkninger som å gi en avspeiling av 90-åras reformer.

Ulike perspektiver på reformevaluering
Evaluerings- og reformforskning viser til en omfattende og rik forskningslitteratur (se for eksempel
arbeidene til House 1979, Ball 1994, Haug 1994, Weiss 1998 og Lindensjö og Lundgren 2000).
Forenklet kan vi skille mellom tre hovedtilnærminger eller perspektiver. Det første perspektivet – et
strukturelt-instrumentelt perspektiv – vektlegger rammer, legitimitet og styringsinstrumenter i og
av reformprosessen. Hvem er reformens sentrale aktører? Hvem har innflytelse? Hva er
intensjonene? Hvordan er de tenkt realisert? I et slikt perspektiv er en opptatt av reformens
rasjonelle og kognitive strukturerer og instrumenter og politiske legitimitet. Det andre perspektivet
– et kulturelt-institusjonelt perspektiv – vektlegger betydningen av tradisjoner og uformelle
strukturer, normer og verdier på institusjons -og aktørnivå. I dette perspektivet vil fokus ligge på
hvordan og i hvilken grad institusjonene og deres aktører forholder seg til, eventuelt ignorerer,
ulike reformstrategier. Et tredje perspektiv – et demografisk perspektiv – legger mindre vekt på
formelle og uformelle strukturer, men understreker betydning av bakgrunnstrekk ved reformens
sentrale aktører. Hvor de sentrale aktørene kommer fra, og hvilken ballast de har i form av
utdanning, yrkeserfaring og identiteter, har betydning for hvordan de forholder seg til reformen.
Aktørenes livshistorie blir i dette perspektivet sentralt for å forklare reformprosessen.

En slik tredeling forenkler selvfølgelig kompleksiteten i de ulike reformtilnærmingene, og
reformevalueringer vil derfor gjerne kombinere flere av disse perspektivene. Tredelingen evner
imidlertid å fram det essensielle og dermed også de sentrale forskjellene i de ulike tilnærmingene.
De tre perspektivene samsvarer dessuten med ulike historiske epoker innen norsk reformforskning.
Fravær av reformevaluering eller det strukturelle-instrumentelle perspektivet synes å være
toneangivende for den tidlige reformforskningen i utdanningsfeltet, det vil si perioden 1950-1970
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(House 1979, Haug 1996). Det kulturelle-institusjonelle perspektivet fikk et viss gjennomslag fra
midten av 70-tallet og utover og kom som en konsekvens av en offensiv kritikk av det strukturelleinstrumentelle perspektivets begrensninger (House 1979). Det biografiske perspektivet har især har
fått gjenklang det siste tiåret i og må sees i forlengelsen av den ’språklige og narrative vendingen’
innenfor samfunnsforskning generelt. I norsk utdanningsforskning har det strukturelleinstrumentelle perspektivet dominert. Især har de politiske (Telhaug 1999) og
kunnskapssosiologiske (Gundem 1998, Ulstrup Engelsen 1997) prossessene og intensjonene bak
læreplanreformene vært vektlagt. Også sentrale aktører – det biografiske perspektivet - har vært
trukket inn som analyseperspektiv, kanskje særlig de senere årene (Løvlie 1997, Trippestad 1998).
Det kulturelle-institusjonelle perspektivet står imidlertid svakt i Norge. Vi har noen spredte
enkeltstudier (Vestre 1980, Brock Utne 1981, Klette 1994, Monsen 1999), men savner en bredere
kartlegging av hvordan utdanningsreformer nedfelles i ulike institusjonelle og kulturelle kontekster.
Det er her vår egen studie kommer inn.

Klasseromsforskning som evalueringsforskning
Gitt vårt siktemål – å få empirisk ajourført kunnskap om skolens aktivitets- og samtalemønstre - var
en klasseromnær tilnærming naturlig. Klasseromstudier evner å beskrive aktiviteter, prosesser og
interaksjon, det Harriet Bjerrum Nielsen (1985:33) kaller pedagogisk hverdagsbeskrivelser, over
tid. Vår intensjon var å få fram sentrale trekk ved samhandling og aktiviteter i klasserommene og
via dette si noe om reformens gjennomslag i praksis. I tråd med Cubans resonnement var vi opptatt
av å få innsikt i hvordan skolen og lærerne endret reformene snarere enn hvordan reformene endret
skolen. Vår tilnærming kan ikke si noe om reformrealisering i tradisjonell implementeringsorientert
forstand, jf. et strukturelt-instrumentelt perspektiv. Nedtegninger av sentrale arbeids- og
samværsformer i klasserommet over et visst tidsrom vil imidlertid indirekte, og til en viss grad
direkte, kunne vi si noe om realisering på klasseromnivå. Man skal likevel være forsiktig med å
trekke for bastante konklusjoner her. For eksempel gir våre kvantitative og kvalitative registreringer
fra 1. og 3. klassetrinn en klar indikator på at temaorganisert undervisning er en hyppig brukt
undervisningsform på småskoletrinnet. Om dette skyldes reformene, vet vi imidlertid lite om. Er
lærerne på småskoletrinnet lojale mot læreplanen og følger dens intensjoner, eller er det snarere
omvendt: at læreplanen legger seg bak en praksis som mange lærere på småskoletrinnet har etablert
som en velegnet undervisningsform for denne aldersgruppen? Eller er det kanskje en kombinasjon
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av begge forklaringstilnærminger? Fravær av tidligere studier som kan belyse slike spørsmål
vanskeliggjør tolkningsmulighetene.

Selv om vi har registrert en relativ omfattende bruk av temaorganisert undervisning på de
klassetrinn som skulle representere småskoletrinnet i vårt materiale, medfører ikke dette dermed at
reformens intensjoner om temaorganisert undervisning er realisert. Temaorganisert undervisning
virkeliggjøres på ulike måter og innebærer ulik grad av systematikk og tverr/flerfaglighet i de
observerte klasserom. Hvordan og på hvilken måte de ulike praksisformene samsvarer med
reformens ideer og intensjoner om temaorganisert undervisning er et fortolkningsspørsmål og er
knyttet opp til hvordan man definerer og kriterisetter temaorganisert undervisning (omfang, grad av
tverr/flerfaglighet, grad av samarbeid, dokumentasjonsformer og så videre). Larry Cuban bruker
termen hybridisering som et analytisk verktøy for å forklare reformrealisering i amerikanske
klasserom. Cuban registrerte at blandingsformer av etablerte og nye former for praksis var det som
særpreget de ulike reformperioders gjennomslag på klasseromsnivå (1993;8). Lærerne hadde en
tendens til å anvende de deler av reformtiltakene som de fant hensiktmessige og inkorporere dem
innenfor deres allerede eksisterende praksis. Slik Cuban anvender begrepet, viser hybrider til
blandingsformer der for eksempel elevaktive arbeidsmåter kombineres med mer tradisjonelle og
lærerstyrte arbeidsmåter (ibid). Cuban argumenterer for den forskningsmessige gevinst som ligger i
å fokusere på hvordan og i hvilken grad lærerne gjør bruk av de ulike reformtiltak snarere enn å
fokusere på hvilke utdanningsreformer som ignoreres. Argumentet er at i stedet for å jakte på de
forskrevne former for forventet praksis er jakten på blandingsformene – hybridene – vel så
interessante. Hvordan og i hvilket omfang har deler av reformens intensjoner fått gjennomslag?
Potensielle forklaringsmodeller og tilnærminger? Cuban hevder videre (2003) at
utdanningsreformers gjennomslag blant annet er knyttet hvor robuste de er nettopp overfor
hybridisering – at de tåler å bli omtolket og transformert og bearbeidet på lokalt nivå og at de
bygger på utviklingsorienterte læreres etablerte innsikt.

Bokas analytiske perspektiver
”Klasserommet praksisformer” har hatt tre hovedintensjoner. Prosjektets primære siktemål var hva
vi kan kalle en deskriptiv interesse: Å beskrive dominerende trekk ved interaksjon og samhandling
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i lys av ny grunnskolereform. For det andre deler prosjektdeltagerne en felles reformpolitisk
interesse: behovet for å styrke et kulturelt-institusjonelt perspektiv på reformrealisering. Et tredje
formål er knyttet prosjektets teoretiske ambisjoner. Prosjektet er drevet fram av et felles teoretisk
siktemål om å gi et bilde av samhandling i klasserommet via kontekstualiserte og situasjonsnære
beskrivelser. En slik tilnærming beskrives også som et sosio-kulturelt eller sosial-konstruksjonistisk
perspektiv.

Kort fortalt går et sosio-kulturelt perspektiv ut på at menneskers og institusjoners kunnskap skapes,
konstitueres og opprettholdes gjennom interaksjon i spesifikke kulturelle og historiske
sammenhenger (Wertsch 1998, Säljö 2000). Interaksjon omfatter grunnleggende sosiale handlinger
der mennesker via å forholde seg til andre menneskers handlinger, bygger opp sosiale relasjoner og
strukturer. I fokus for denne typen studier står hvordan og i hvilken grad menneskelig interaksjon er
bestemt av historiske, sosiale og kulturelle forhold og i hvilken grad aktørene bidrar til å skape seg
selv så vel som de forhold de lever i. Innenfor utdanningsfeltet har en sosio-kulturell tilnærming
fått en særlig oppsving de siste tiårene, og her har især språklig interaksjon stått i fokus. Språket er
et av de sentrale verktøy mennesker har for samhandling og samskaping, og sosiolingvistiske
studier av klasserommets samtale- og deltagerstrukturer har derfor stått sentralt innenfor denne
retningen (se for eksempel Mehan 1979, Edwards og Mercer 1987). Men sosio-kulturelle
utdanningsstudier omfatter mer enn dybdeanalyser av språklig samhandling, og termen sosiokulturell blir i dag brukt som en samlebetegnelse på ulike situasjonsnære studier der man fokuserer
på alt fra kommunikasjon, handlinger, gester og verktøy i læringssituasjonen til hvordan ulike typer
læringssekvenser gir rom for metalæring.1 Alle disse tilnærmingene er nødvendige for å forstå
kompleksiteten i skolens læringssituasjoner. Studier av ytringer og samtalemønstre i seg er
utilstrekkelig for å forstå det mangfold som preger skolens læringssituasjoner. Vi må også ha
innsikt i rammer, innholdselementer og aktiviteter og i hvilke situasjoner og
meningssammenhenger samtalene og aktivitetene inngår i.

Bidragene i denne boka dekker noe av denne spennvidden i sosiokulturell perspektivsetting.
Vibeke Grøver Aukrust studie (kapittel 4) føyer seg særlig inn i den sosiolingvistiske tradisjonen.
Med utgangspunkt i transkriberte videoopptak av 26 lærerstyrte helklassesamtaler analyserer hun
deltagelsesstrukturer og samtalebevegelser i klasserommet. Ett av hennes sentrale funn er de sterke
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fellestrekkene på tvers av trinn, skolestørrelse og region. I tråd med tidligere studier viser hun den
dominerende rolle læreren har som samtaleleder, men også hvordan deltagelsesstrukturen
gjennomgående er flate og hvordan lærer sikrer at tilnærmet alle elevene er gitt en mulighet til å
ytre seg innenfor klasseromsamtalens fellesskap. Variasjon mellom klasserommene er særlig
knyttet hvordan og i hvilken grad læreren selv deltar i samtalen.

Et interessant funn i Aukust sin analyse er fraværet av lukkede spørsmål med få svaralternativer
som ifølge en rekke internasjonal studier er de sentrale kjennetegn ved samtalene i klasserommet
(se for eksempel Cazden 1988, Nystrand 1997). Den varianten av IRE(F) struktur der lærer initierer
avgrensede spørsmål som eleven skal respondere på for deretter følges opp med en etterfølgende
evaluering eller kommentar av lærer, gir ikke et dekkende bilde av interaksjonen mellom lærere og
elever i våre observerte klasserom. Tvert i mot viser Aukrust at samtalene er preget av
flerstemmighet. Den flate deltakerstrukturen og det forhold at elevene ofte bidro med utsagn som
tilførte noe nytt til samtalen ut over det som lå i den foregående ytring, tyder på en genuin åpenhet
for elevenes synspunkter.

I kapittel 5 diskuterer Aukrust samtaledeltagelse i lys av kjønn. I tråd med den tidligere forskning
viser analysen at guttene fremdeles dominerer den felles klasseromsinteraksjonen, om enn i noe
mindre grad enn dokumentert i de tidligere studier. Forskjellene når det gjelder gutter og jenters
samtaledeltagelse er minst i første klasse og størst på niende trinn. Jentenes samtaledeltagelser er
især sikret via lærerstyrte turoverleveringer. Disse forskjellene forsterkes noe med kvinnelig versus
mannlige lærer. Selv om guttene deltok mest både i kvinnelige og mannlige læreres klasserom, var
forskjellene noe mindre hos kvinnelige lærere enn mannlige.

Klettes og Hertzbergs studier knytter trekk ved samtaleformene til spørsmålet om hvordan
aktiviteter, språkbruk og organisatoriske løsninger skaper ulike rammer for læringssituasjonen i de
ulike klasserom. Klette (kapittel 3) analyserer lærernes organisering av elevenes klasseromsarbeid
på tvers av klasser og trinn. Hun ser etter forskjeller mellom klasserommene ved å fokusere på
organisatoriske rammer, dominerende læringsaktiviteter og trekk ved den relasjonelle
samhandlingen mellom lærere og elever. I tråd med Aukrust finner også Klette klare fellestrekk på
tvers av klasserommene, især når det gjelder aktiviteter og arbeidsformer. I tråd med tidligere
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forskning finner Klette at spørsmål-svar sekvenser, oppgaverelatert instruksjon og individuell
oppgaveløsing er hyppig forkommende på samtlige trinn. Tidsbruken anvendt til oppgaveløsing,
utgjør imidlertid en langt større andel av klasseromshverdagen i våre observerte klasserom enn
beskrevet i tidligere studier, hvilket blant annet medfører enn mer aktiv elevrolle enn de tidligere
studiene antyder. Hun demonstrerer også at selv om spørsmål-svar mønstrene er sterkt
fremtredende i dagens klasserom, impliserer lærerstyrtet spørsmål-svar sekvenser noe kvalitativt
annet i dagen klasserom og inviterer blant annet til en langt mer aktiv og dialogisk elevrolle enn
tidligere studier viser. Klette får fram at variasjon og kvalitative forkjeller mellom klasserom ikke
primært er knyttet til aktiviteten i seg selv, altså hva elevene gjør, men hvordan de gjør det. På dette
området oppviser klasserommene i studien store forskjeller.

Allment er ungdomstrinnet karakterisert av lite variasjon i arbeids – og organiseringsmønstre:
Klasserommene er dominert av tradisjonelle strukturer knyttet til fag- og tidsbruk, og elevrollen
framstår som langt mer ensformig enn på barnetrinnet. Barnetrinnet, og især småskoletrinnet, er
karakterisert ved variert tids -, aktivitets- og arealbruk og med klare og støttende strukturer. Klette
beskriver småskoletrinnets organisering og klasseromsdesign som flersidig og karakterisert av
fleksibel tidsbruk og med ulike læringssoner og arbeidsenheter som gir rom for ulike og parallelle
grupperingsformer og aktiviteter. Ungdomstrinnets klasserom er enhetlige, karakterisert av at alle
elever er lokalisert innefor samme rammer og areal og med minimal bruk av differensiering og
parallelle aktiviteter.

Samhandlingen mellom barn og voksne synes generelt å være preget av en god, tolerant og
inkluderende tone, og lærerne legger vekt på verdien av å ivareta den enkelte så langt rammene
tillater det. Klette diskuterer de pedagogiske implikasjoner som ligger i den individorienteringen
som her etterstrebes.

Frøydis Hertzberg (kapittel 6) analyserer aktiviteter og samhandling knyttet til arbeid med muntlige
ferdigheter. Styrkingen av muntlighet er et generelt trekk i Reform 97, særlig i norskfaget.
Hertzberg er spesielt interessert i arten av undervisningen og i hvilken grad den innbefatter konkret
veiledning. Hertzberg skiller mellom fem ulike måter å arbeide med muntlige ferdigheter i
klasserommet. Av disse er framføringer den langt hyppigste arbeidsformen i samtlige klasserom og
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på samtlige trinn. Selve kvaliteten på framføringene ser imidlertid ikke ut til å bli tillagt stor vekt;
det er innholdet som står i fokus. Hertzbergs studie bekrefter bildet av den positive og støttende
rolle som preger lærer-elev samhandlingen i de observerte klasserom (jf kapittel 3 og 4). Lærernes
respons på elevenes muntlige ferdigheter er alt først og fremst støttende og i svært liten grad kritisk.
Hertzberg diskuterer mulige grunner til denne lite intervenerende lærerrollen og trekker fram ulike
forklaringer. Først og fremst mener hun lærerne mangler skolering i hvordan man ved bruk av
enkle kriterier kan lede oppmerksomheten bort fra eleven som person og over mot framføringen og
teksten. Lærerne mangler dessuten generell metodisk skolering i hvordan de skal arbeide
systematisk med muntlige ferdigheter. Hertzberg etterlyser systematisk kompetanseutvikling både i
lærerutdanningen og for ferdigutdannede lærere på dette feltet.

Fokus for Bente Hagtvets delprosjekt (kapittel 7) er bruk av skriftspråkstimulerende aktiviteter på
de laveste klassetrinn. Hagtvet diskuterer hva som kjennetegner lese- og skriveopplæringen i den
nye førsteklassen, og finner at det først og fremst er språklig bevisstgjøring, særlig fonologisk
bevisstgjøring. Lærerne utviser høy kreativitet når det gjelder stimulering av språklig bevissthet.
Hagtvet viser at mange av lærerne er opptatt av at barna skal lære bokstaver, men at de er forsiktige
med å oppfordre dem til å skrive ord og setninger kreativt. På bakgrunn av dette trekker Hagtvet
den konklusjon at lærerne i første klasse mest typisk ser seg ansvarlig for enkeltfonem og
enkeltbokstaver, mens koblingen av lyd og bokstav utsettes til andre klasse.
Skriftspråkstimulerende dialoger er inidlertid lite framtredende i våre førsteklasseobservasjoner.
Faktisk må fraværet av slike dialoger betraktes som et funn, skriver Hagtvet. Observasjonene fra
første klasse viser videre til hyppig bruk av lek i samtlige klasserom, især i form av barnedrevet
frilek og til en viss grad i form av voksenstyrte sansemotoriske lekeaktiviteter. Vi registrerte
imidlertid få eksempler på at barnedrevet lek blir brukt som pedagogisk virkemiddel, blant annet
fordi lærerne bare unntaksvis deltok i leken selv og dermed ikke utnyttet leken som arena for læring
av nye ferdigheter. I likhet med Hertzberg diskuterer Hagtvet mulige årsaker til lærernes noe
passive og lite intervenerende rolle både når det gjelder skriftspråkstimulerende aktiviteter og bruk
av lek som pedagogisk virkemiddel. Hun viser hvordan læringsfremmende dialoger og evnen til å
bruke lek som språkstimulerende verktøy krever grundighet, plan og systematikk i lærerens
klasseromsarbeid, og som Hertzberg knytter hun dette til lærernes manglende skolering.
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I liket med alle de andre bidragene i denne rapporten framhever også Hagtvet det gode relasjonelle
klimaet mellom barn og voksne i første klasse. Klasseromsobservasjonene gir et klart inntrykk av at
skolene satser på første klasse, og at barna trives på skolen. Barna framstod gjennomgående som
veltilpassede, glade og motiverte, skriver Hagtvet.

Litteratur
Aukrust, V.G. (2001): Klasseromssamtaler, deltakelsestruketurer og læring. I O. Dysthe (red.):
Dialog, samspill og læring. Oslo: abstrakt forlag AS
Ball, S. J. (1994): Educational Reform: a critical and post-structural approach. Buckingham: Open
University Press.
Bernstein, B. (1975): Class, Codes and Control, Vol.3. Towards a Theory of Educational
Transmission. London: Routledge and Kegan Paul.
Bernstein, B. (1990): Class, Codes and Control, Vol. 4. The Structuring of Pedagogic
Discourse. London: Routledge.
Bjerrum Nielsen, H. (1985): Pedagogiske hverdagsbeskrivelser – et forsømt område i pædagogisk
forskning. I Tidsskrift for nordisk forening for pedagogisk forskning Nr. 2 (s. 27-42).
Brock Utne, B.(1981): Ungdomskoler i utvikling. Rapport fra et prosjekt. Oslo:
Universitetsforlaget.
Cazden, C. (1988): Classroom discourse. The language of teaching and learning. Portsmouth: NH:
Heinemann.
Cuban, L. (1990): Reforming Again, Again and Again. I Educational Researcher, Vol. 19, No.1,
s. 3 -13.
Cuban, L. (1993/1984) How Teachers Taught. Constancy and Change in American Classrooms
1880-1990 (2nded.). New York: Teachers College Press.
Cuban, L. (2003): What have Researchers and Policy Makers Learned about Converting Curricular
and Instructional Policies into Classroom Practices? I K. Klette og E. Bjørnestad (red.)
Current Issues in Classroom Research: praises, parameters and perspectives (in press).
Dysthe, O. (red.) (2001): Dialog, samspel og læring. Oslo: abstrakt forlag AS.
Edwards, A. D. & Mercer N. (1987): Common knowledge. The development of understanding in
the classroom. London: Methuen.
Goodlad, J. (1984): A place called school. New York: McGraw Hill Book Company.
Gundem, B.B. (1998): Skolens oppgave og innhold. Oslo: Universitetsforlaget.
Haug, P. (1994): Barnehage på skule. Evaluering av kjernetilbud og skulefritidsordning for 6åringer. Trondheim: Norsk senter for barneforskning.
Haug, P. (1996): The Evaluation of Governmental Reforms. I Evalatuation 2 (4), s. 417-430.
House, E. (1979): Technology versus Craft: a Ten Year Perspective on Innovation. I Journal of
Curriculum Studies, vol 11, no 1, s. 1-15.
Jackson, P. W. (1968): Life in Classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston
Klette, K. (1994): Skolekultur og endringsstrategier Utviklingsarbeidet ved Fjell skole. Avhandling
til dr. polit graden. Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt.
Lundgren, U. P. (1979): Att organisera omvärlden. En instroduktion till läroplansteori. (To
organise the world. An introduction to curriculum theory) Stockholm: Liber forlag.
18

Lidensjö, B. & Lundgren U. P. (2000): Utbildningsreformer og politisk styrning. Stockholm: HLS
Förlag
Løvlie L. (1997): Utdanningsreformens paradokser. I Norsk pedagogisk Tidsskrift nr. 6 (s. 350-361)
Mehan, H. (1979): Learning lessons: The social organization of classroom instruction. Cambridge
MA: Harvard University Press.
Monsen, L. (1999): Reform 94 som læreplanreform – mot nye elev- og lærerroller? I R. Kvalsund.,
T. Deichmann-Sørensen og P. O. Aamodt.(red.): Videregående opplæring ved en skillevei?.
Forskning fra den nasjonale evalueringen av Reform 94. Oslo: Tano Aschehoug.
Nystrand, M. (1997). Opening dialogue: Understanding the dynamics of language and learning in
the English classroom. New York: Teachers College Press.
Sarason, S. (1982): The Culture of School and the Problem of Change. Boston: Allyn & Bacon.
Sarason, S: (1991): The Predictable Failure of Educational Reform. San Fransisco: Jossey-Bass
Publishers.
Säljö, R. (2000): Lärande i praktiken. Et sosiokulturelt perspektiv. Stockholm: Prisma.
Telhaug, A.O. (1999): Både og – 90-tallets utdanningsreformer i historisk perspektiv. Oslo:
Cappelen Akademisk Forlag.
Trippestad, T. A. (1998): Idealisme, utopisme, og retorikk i 1990-årenes utdanningsreformer. I K.
Jordheim (red.): Årbok for norsk utdanningshistorie. Notoddden 1998.
Ulstrup Engelsen, B.(1997): Ny læreplan for skoleverket. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr.1-2
(s. 71-80)
Vestre, S.E. (1980): Mønsterplanen og arbeidet i skolen. Oslo: Norsk lærerlag
Weiss, C. H. (1998): Evalutaion. Methods for studying programs and policies. Second edition.
New Jersey: Prentice Hall
Wertsch, J. (1998): Mind as action. New York: Oxford University Press.

19

20

Kapittel 2

Forskningstilnærming og datainnhentingsstrategier
Kirsti Klette

Utgangspunktet for prosjektet ”Klasserommets praksisformer etter Reform 97” var en felles
empirisk interesse og nysgjerrighet for hvordan norske klasserom så ut etter relativt omfattende og
pågående reformarbeid de siste tiår. Som beskrevet i kapittel 1 var prosjektet drevet fram av en
felles empirisk og reformpolitisk interesse kombinert med en felles teoretisk engasjement som vi
med en samlebetegnelse kalte sosiokulturell teori.

Forskning om reformpolitikk og reformarbeid beskriver klasserommet som svært tradisjonsbundet
og konservativt og som nærmest umulig å forandre (Bernstein 1975;1991, Sarason 1982;1991,
Cuban 1990, Klette 1994, Monsen 1999). Vi vet fra forskningslitteraturen at læreres
klasseromsinteraksjon er preget av helklasse -og tavleundervisning og der lærer styrer tids- og
arealbruk, aktiviteter og evalueringsformer (Lundgren 1979, Goodlad 1984, Cuban 1993).
Prosjektet ”Klasserommets praksisformer etter Reform 97” ga oss en unik sjanse til å få inntak til et
mer nyansert og ajourført bilde av hva som preger norsk klasseromsliv i grunnskolen.

Livet i klasserommet kan beskrives via ulike metodiske grep og datakilder. Intervju, samtaler,
observasjon og ulik bruk av teknologi (video og/ eller kassettopptak) vil alle kaste lys over sider av
livet i klasserommet og skolens læringsmiljø. I og med at vi i vårt prosjekt var mest opptatt av ulike
former for samhandling og arbeidsformer- og aktiviteter, var observasjonsstrategier en naturlig
tilnærming. Observasjon som metode egner seg for beskrivelser av adferds- og prosessdata over tid.
Dersom man er opptatt av menings -og intensjonsnivå vil ulike former for samtale- og intervjudata,
eventuelt i kombinasjon med observasjonsdata, være velegnet, men dersom man er interessert i
prosesser og adferd over tid vil observasjonstilnærminger være et naturlig metodevalg. Ved siden
av å beskrive prosessaspektet er observasjon som metode velegnet til å fange opp diskrepans
mellom utsagnsdata (hva man sier) og adferdsdata (hva man gjør). Verdien ved
observasjonsmetodikk avhenger av at forskeren evner å gjøre det kjente ukjent og vise versa, og at
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man evner å få fram mønstre over tid og sette episoder og enkelthendelser inne i en større
sammenheng. Observasjon stiller dermed store krav til forskeren, både i forkant av datainnhenting i
tilknyting til utarbeiding av gode observasjonskategorier, eller under datainnhenting i nedtegning
og fortolkning av aktivitetene som skjer, eventuelt også ved bruk av teknologi. Som observatør kan
man innta ulike posisjoner knyttet til deltakelsesformer (aktiv/passiv) og hvor åpent man går ut med
observasjonens hensikt (åpen/ skjult). Vår observasjonstilnærming var åpen i den forstand at lærere
og elever visste hensikten med studien. Videre kan vår observatørposisjon beskrives som ikke
deltakende og passiv. Vi hadde hele tiden en tilbaketrukket rolle i klasseromsituasjonen der vår
primære oppgave var å registrere og/eller beskrive det som skjedde.

Som nevnt over stiller observasjonsmetodikk strenge krav til forskeren og til hans/ hennes evne til å
se og beskrive situasjoner samt se på den andre med en viss empati og sympati. Som ikke
deltakende observatør må man videre kunne tåle en viss marginalitet overfor situasjonen man
beskriver.

Utvalg og tilgang til feltet
Klasserom på 1., 3., 6. og 9. trinn er utgangspunkt for vårt observasjonsmateriale. Disse trinnene
ble valgt fordi de responderer til reformens idè om å utvikle de ulike trinns egenart og særtrekk
(småskoletrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet). I tillegg ønsket vi å ha med den nye 1. klassen i
vårt materiale da dette klassetrinnet utgjorde et kjerneområde for reformens mange og nye
intensjoner (senket skolestart/ bruk av lek som pedagogisk verktøy/ temabasert
undervisning/samarbeid på tvers av profesjoner).

Klasserommene ble valgt ut fra prinsippet om variasjon. Observasjonsklasserommene skulle
sammen gi oss så rikt og mangfoldig bilde som mulig for å beskrive livet i klasserommet i skole
Norge etter reformene på nitti-tallet. Variasjon, knyttet til geografisk spredning, urbaniseringsgrad
og skolestørrelse, var de viktigste utvalgskriterier. Vi har således klasserom fra storbyskoler - både
bykjerne, drabantby og villastrøk - og småbyskoler. Vi har klasserom fra tettbygde strøk og mer
grisgrendte områder. Klasserom fra små og store skoler og fra fulldelte og fådelte skoler er
representert, og vi har klasserom fra Nord Norge og Østlandet, fra bykommuner og landlige
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kommuner. I tillegg har vi valgt ut åtte klasserom (to på hvert trinn) som har utmerket seg i forhold
til reformens intensjoner - det være seg bruk av lek i 1. klasse, organiseringsformer, bruk av
individualisering, prosjektarbeid og lese- og skriveopplæring samt arkitektoniske løsninger. For
beskrivelse av de ulike klasserom, se tabell 1 i appendiks II.

I alt har vi 30 klasserom i vårt materiale, fordelt med 8 fra 9. trinn, 7 fra 3. og 6. trinn og 8 fra
1. trinn. Disse 7-8 fra hvert klassetrinn skulle sammen gi oss så rikt og variert bilde som mulig for
trinnet. For 1. klasse har vi for eksempel to småby/tettsted klasserom, et klasserom fra en fådelt
liten skole, tre storby klasserom (drabantby, villastrøk, indre bykjerne), et klasserom fra
landbruksområde og et klasserom som har utmerket seg med organisatoriske løsninger for
grupperingen av elevene i første klasse.

De 30 klasserommene varierer når det gjelder elevantall og klasselærers/hovedlærers alder og
erfaring (se tabell 2 i appendiks III). Gjennomsnittlig elevtall for barnetrinnet er 18 elever per
klasse. Antall elever varierer mellom 10 elever i de minste klassene og opp til 26 elever i de tettest
befolkede klasserommene på barnetrinnet. Gjennomsnittet var som nevnt 18 elever per klasse og
med relativt liten spredning bortsett fra ytterpunktene. Selv for store skoler som indre bykjerne
skoler i hovedstaden, var elevtallet rundt 18-20 elever. Gjennomsnittlig elevtall for
ungdomstrinnets klasserom var 25 elever per klasserom. Her var det imidlertid stor variasjon
mellom byklasserom og klasserom fra mer sprettbygde strøk. Gjennomsnittlig elevtall for
byskoleklasserom var 28 elever per klasse, mens mer sprettbygde strøk varierte mellom 13-20
elever per klasse.

Lærernes alder og erfaring varierer fra helt nyutdannet og rundt 25 år til erfarne lærer på 60 år.
Hovedtyngden av lærere ligger imidlertid rundt 38-41 år (gjennomsnittsalder på 40 år; for
barnetrinnet 39 år og for ungdomstrinnet 42 år) og med mellom 10 og 15 års erfaring. Ikke
overraskende er hovedtyngden av våre lærere kvinner. Av våre 32 klasselærere er 23 kvinner og 9
menn. En av de 9 mennene jobber på småskoletrinnet, de 8 resterende jobber på henholdsvis
6. trinn og 9. trinn hvorav 4 på hvert trinn.
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Hvilke klasserom har vi fått tilgang til?
Variasjon var hovedutvalgskriteriet for våre klasserom. Vi henvendte oss til de aktuelle skolene via
skolesjef og rektor2 og knyttet kontakt med de aktuelle klasselærerne derfra. I vår henvendelse til
skolene ba vi om å være observatør på de aktuelle trinn i en gitt tidsperiode. På skoler der flere
klasser var aktuelle, er det nok en viss sannsynlighet for at vi har fått tilgang til relativt ’vellykkede’
klasserom selv om vi presiserte at det ikke var vårt ønske. På flere av skolene var imidlertid bare ett
klasserom på trinnet aktuelt (de hadde ikke flere paralleller på det trinnet, den andre klassen var på
leirskole i den aktuelle perioden eller lignende). Fra de konkrete observasjonsperiodene sitter vi
med et inntrykk av at vi ikke var skjermet fra vanskelige klasser/klasserom. Flere ganger ble vi som
observatører vitne til situasjoner og episoder som ikke tegnet et entydig vellykket bilde av den
aktuelle lærer og/ eller klasse. Samlet sett mener vi å ha fått god bredde når det gjelder vanlige/
uvanlig og vellykkede/ ikke vellykkede klasserom i vårt materiale.

Hvor typisk uke?
Hvert klasserom ble beskrevet via en ukes observasjonsperiode. I samtale med lærer etter
observasjonsperioden spør vi blant annet om hvordan uka forløp - og om det ble en typisk eller
vanlig uke3. Svarene her viser at våre 30 ukers klasseromobservasjoner gir et relativt dekkende
bilde av hvordan en vanlig skoleuke forløper. Langt de fleste av lærerne svarer her et entydig ja.
Dersom de ikke svarer et ubetinget ja er det variasjoner over utsagn av typen:

"Har vært ganske vanlig - bortsett fra forfatterbesøk - men det er jo blitt vanlig med det også etter hvert."
(lærer 1. klassetrinn)

eller:
"Ja og nei - mattedagen er ikke vanlig - og det har fått konsekvenser for de vanlige fagtimene."
(lærer 9. klassetrinn)

I en 3. klasse sier en av lærerne:
"Ja - bortsett fra påskelunsj og kirkebesøk. Men på den annen side er det blitt vanlig å gjøre slike ting uka før påske."

Vi spurte også våre informanter om hvordan de opplevde det å bli observert. Gjennomgående
svarer lærerne at de har opplevd det som lite problematisk å ha en observatør inne i klasserommet.
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Flere framhever at det å ha flere voksne inne i klassen samtidig har blitt så vanlig at de tenker ikke
over det. Følgende utsagn er typiske:

"Det har ikke gjort noen ting - jeg er så vant til å ha andre inne i klasserommet."
(Lærer 1. klasse)

"Veldig greit. Du har jo sittet der og holdt på med ditt." (Lærer 9. trinn)

"Jeg tenker ikke på at du er der en gang. Når det gjelder klassen, har jeg heller ikke inntrykk av at de har reagert noe
spesielt. De kjenner deg jo etter hvert. Selv synes jeg det er greit å bli observert og jeg synes det er bra at man kan få
noe feed-back på det man holder på med."(Lærer 6. trinn)

En hevder at hun gruet seg litt i forkant:
"Jeg var veldig spent og nervøs på forhånd og merket det kanskje litt den første dagen, men ellers har jeg glemt det litt
og ikke gjort noe annerledes. Elevene synes også å ha glemt det helt."
(Lærer 3. trinn)

Flere framhever betydningen av at forskere er opptatt av skolen og klasserommet:
"Bra med innsyn. Flott at noen forsker på klasseroms praksis. Velkommen igjen!"

Organisering av innhenting av data
Innhenting av data ble organisert rundt fire perioder skoleåret 2001 og der forskningsgruppen
sammen dro ut og innhentet data. Hver datainnhentingsperiode var organisert slik at vi dekket sjuåtte klasserom i hver datainnhentingsperiode (to fra hvert trinn), og klasserommene var satt
sammen slik at de ga oss maksimal variasjonsbredde i henhold til etablerte utvalgskriterier
(bykjerneklasserom, tettsted klasserom, grisgrendte klasserom, klasserom fra fulldelte skoler og
klasserom fra fådelt skoler, små skoler og store skoler). Datainnhentingen var organisert slik at vi i
sum dekket ulike perioder av et skoleår (september, november, oktober, mars og mai) men med
noen føringer knyttet til hva som var praktisk gjennomførbart. Hvert klasserom ble observert over
en periode på en uke og samme observatør satt i ett og samme klasserom gjennom hele perioden. I
alt hadde vi åtte observatører ute i hver periode. I tillegg hadde en ansvar for videoopptakene i de
respektive klasserom.
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Mange vil hevde at en ukes observasjon er utilfredstillende tidsbruk. Tids- og ressursbruk må
knyttes til prosjektets hensikt, konkrete forskningsspørsmål og tilgjengelige ressurser. Gitt vår
hensikt – nemlig å få fram hovedmønstre for aktiviteter, interaksjon og arbeidsformer - ga en ukes
tilstedeværelse relativt god bredde og innsikt til sentrale arbeids- og samværsformer i
klasserommene vi besøkte. Faktisk erfarte mange av oss at etter fire dager – i løpet av torsdagen var som regel hovedmønsteret oppe. Mer detaljerte analyser ville imidlertid forutsatt mer tidsbruk i
felten – og tilsvarende mer fokuserte tilnærminger. Slik sett danner vår breddetilnærming
utgangspunkt for videre oppfølgingsstudier. I og med at trinnene skulle være analysenivå og hvert
trinn ble beskrevet via sju-åtte observasjonsuker mener vi imidlertid å ha fått tegnet et relativt
robust og bredt bilde av arbeids- og interaksjonsformer fra norsk grunnskole via vårt totale
materiale. I den kvalitative metodelitteraturen vises det til ’saturation point’ (Woods1996:71) som
et vendepunkt for tilstrekkelig med data. Samlet erfarte de fleste av oss å ha nådd et metningspunkt
etter åtte observasjonsuker på det aktuelle trinn. Men nok en gang, tilstrekkelig med data må her
knyttes til prosjektets fokus og konkrete forskningsspørsmål.

Felles innhenting av data
Felles organisering av datainnhenting – dvs alle 9 i forskergruppen var ute og hentet data samtidig
innenfor en gitt region (Storby/ region Nord/ region Øst/ Spesielle klasserom) – skapte fellesskap
og mulighet for erfaringsutveksling i og under datainnhentingen. Især hadde vi fruktbare
erfaringsutvekslinger rundt instrumentbruk, detaljeringsnivå for de kvalitative nedtegningene og
rundt etiske konflikter. De felles datainnsamlingsperiodene ble også brukt til å diskutere tentative
tolkninger og analyser. Her skiller altså vårt prosjekt seg fra tradisjonelle klasseromobservasjoner,
især kvalitative, som gjerne beskrives som ’lonely business’. Velkjent er de etnografiske forskerne
som dro ut i felten utstyrt med penn og papir og hvis fremste metodiske kvaliteter er beskrevet som:
"...the chameleon fieldworker, perfectly self-tuned to his exotic surroundings, a walking miracle of
empathy, tact, patience and cosmopolitanism" (Geertz 1983:56).
Innenfor utdanningsvitenskapelig metodelitteratur er det lite oppsummert viten om bruk av
forskergrupper innenfor denne typen forskning. Styrken ved forskergrupper kan blant annet knyttes
til at man evner å:
- dekke et større bilde
- gi mer effektiv tidsbruk og raskere innhenting av data

26

- gi rom for erfaringsutveksling
- få større perspektivrikdom og mangfold i forskningshorisonter
- gi praktisk støtte til hverandre
- bidra til mer robust forskning

For det første evner man å dekke et større bilde. Utfordringen ved kvalitative studier er nettopp
knyttet til spørsmål om generaliserbarhet. Hvordan kan man overføre erfaringer fra nitidige, detaljog kontekstnære studier av enkelthendelser til andre og sammenlignbare situasjoner? Innenfor
metodelitteraturen løses denne utfordringen på to måter. Enten gir man opp ambisjonen om
generaliserbarhet og muligheten til å si noe utover det konkrete caset man beskriver (Clifford og
Marcus 1986) eller så kommer man opp med alternative kriterier for generaliserbarhet som
’transferability’ (Lincoln og Guba 1985) eller ’credibility’ (Donmoyer 1990, Kvale 1994,). Mer
gjennomtenkte samplingsstrategier for utvalget kombinert med kravet om ’relevans’ (Hammersley
1992; 68) kan representere en tredje tilnærming. Sofistikerte stratifiseringsstrategier for
oppbygging av generaliserbarhet med utgangspunkt i små utvalg, er derimot ingen hyppig brukt
metodikk innenfor utdanningsforskning (Evensen 2003). Uten å ha ambisjoner om at våre
klasserom dekker et representativt utvalg mener vi at bredden og variasjon i sammensetningen av
utvalget gir våre observasjoner en viss robusthet i tolkningspotensialet. Felles datainnhenting i
forskergrupper har muliggjort dette.

Mer effektiv tids- og ressursbruk er en annen styrke ved bruk av felles datainnhenting. Ved felles
samordning og organisering av datainnsamling dekker man et bredere bilde innenfor eksisterende
og ressurs- og tidsrammer. Felles organisering av datainnhenting ga videre rom for, som beskrevet
over, felles erfaringsutveksling. Diskusjon rundt bruk og erfaring med de ulike
datainnhentingsinstrumentene, tentative forslag til mulige fortolkninger og samtale om konkrete
dilemmaer i løpet feltarbeidet, synliggjorde instrumentenes svakhet og styrke og bidro til tolking og
analyse av materialets svakheter og muligheter tidlig i prosessen. Konkret støtte er et fjerde aspekt
ved kollektiv datainnhenting. Som enkeltstående feltarbeider følger man seg lett alene og
marginalisert (jf. diskusjonen om marginalitet innledningsvis i dette kapitlet). Fellesskap i
innhenting og lokalisering for innhenting av data, bidro til alt fra praktisk til psykisk støtte. Uten en
slik kollektivitet rundt datainnhentingen ville nok mange av de mindre erfarne med
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observasjonsmetodikken kviet seg for å ta fatt på klasseromsobservasjoner. Sist men ikke minst
bidro fellesskap i datainnhenting til perspektivmangfold ved alle sider av forskningsprosessen.

Datainnhentingsstrategier
I prosjektet ”Klasserommets praksisformer etter Reform 97” har vi benyttet oss av systematiske
observasjoner, kvalitative observasjoner og videoopptak. Videre hadde vi en samtale med
klasselærer før og etter observasjonsperioden.

Systematiske observasjoner
De systematiske observasjonene skulle kartlegge arbeidsformer/ aktiviteter for henholdsvis lærer,
klassen og en elev. Fokus for de systematiske observasjonsnedtegningene var adferd og aktiviteter
som foregikk og ikke meningsnivået. Observasjonene ble registrert på et punktobservasjonsskjema
(Hagtvet og Klette 2000) der vi krysset av for aktivitet for de tre aktørene hvert femte minutt etter
ferdig definerte observasjonskategorier. Punktobservasjonene dekker ikke faktisk tidsbruk men får
fram relativ tidsbruk mellom de ulike aktivitetene. Det kan dermed gi oss noen indikasjoner på
sentrale aktiviteter og tidsbruk i de ulike klasserom. Observasjonskategoriene var gjensidig
ekskluderende og hvor det gies kun ett kryss for henholdsvis lærer, klasse og elev (se appendiks Ia)
Det var videre rom for utfyllende opplysninger på baksiden av skjemaet. Dato, tidspunkt, varighet,
fag og/eller tema samt aktivitet ble registrert systematisk. Punktobservasjonsskjemaet ble brukt
over en viss tidslengde (fra 20 minutter og oppover) og skulle dekke ulike fag og aktiviteter
gjennom en skoledag. Videre ble bruken av punktobservasjonsskjemaet alternert med bruk av
kvalitative feltnotater slik at både oppstartingsaktiviteter og avlutningsaktiviteter i løpet av en
skoledag ble beskrevet via begge observasjonstilnærminger.

Punktobservasjonsskjemaets kvalitet og egnethet ble testet ut i flere piloteringsstudier i forkant av
de faktiske observasjonene. Pilotfasen ble her brukt til å teste ut observasjonskategorienes egnethet,
bruksmåter for småskolens klasserom og observasjonsskjemaets reliabilitet.
Reliabilitetsutprøvingen der fire observatører brukte skjemaet i samme klasserom, viste til høy grad
av samsvar i observasjonsavkryssinger. Der det var manglende samsvar, viste det til
blandingssituasjoner som åpnet opp for å krysse av for eksempel for både ’gir hjelp til enkeltelever’
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og ’gir hjelp til par/ grupper’. Utfyllende kommentarer hjalp til med å konkretisere avkryssingene
ytterligere her. På tross av en rimelig reliabilitiet mellom uavhengige observatører kan vi likevel
ikke se bort fra at avkryssingene er preget av et visst subjektivt preg (se for øvrig definisjon av de
ulike observasjonskategoriene i observasjonsmal bak i appendiks Ia).

Feltnotater
Feltnotatene skulle, ved siden av å beskrive sentrale aktiviteter, bidra til få fram kvalitative trekk
ved samhandlingen og interaksjonen mellom lærer og elev. Ved siden av å få fram faktiske
aktiviteter skulle observatøren beskrive hvordan lærer samhandlet med elevene. Især var vi opptatt
av hvordan lærer responderte på elevinitiativ, ga verdsetting, brukte ros, kroppsspråk og grad av
involvering og distanse. Vi var også interessert i eventuelle irettesettinger/disiplineringssituasjoner
samt det generelle klimaet, det vi har kalt, ’den sosiale tonen’ i klassen (se appendiks Ib). I den
grad annen lærer/ assistent var til stede, skulle også samhandlingen mellom disse to beskrives.
Instruksen til observatørene var at alle skulle beskrive, så ordrett som mulig, samtale- og
samhandlingsformer. I likhet med punktobservasjonene skulle feltnotater dekke ulike aktiviteter,
fag og tidspunkt i løpet av en skoledag. Feltnotatene ble skrevet ned som dagboksnotater per hånd i
klasserommet og overført til tekstbehandlingsformat på PC umiddelbart etterpå.

I sum skulle systematiske observasjoner og feltnotater dekke anslagsvis halvparten av tida hver.
Gjennomsnittlig ble hvert klasserom dekket med mellom 8-10 punktobservasjoner à 40-60 minutter
og 20- 25 maskinskrevne sider med feltnotater. Pauser og friminutt ble ikke observert.
Gjennomgående ble heller ikke de praktiske og estetiske fagene observert (som gymnastikk,
heimkunnskap og kunst- og håndverk). Her er det imidlertid noe variasjon mellom
klasseromsbeskrivelsene, og for noen observasjoner har vi også disse fagene inne. Stor variasjon og
fravær av systematikk i beskrivelsene av de praktisk/ estetiske fagene gjør imidlertid at disse ikke
blir inkludert i materialet for analysen. Klassekart og klasserominnredning ble videre nedtegnet fra
hvert klasserom, samt en generell beskrivelse av klasserommets fysiske miljø.
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Muntlige aktiviteter
I tillegg hadde vi en tredje observasjonsstrategi som var rettet inn mot å fange opp hvordan man
arbeidet med muntlige aktiviteter i de ulike klasserom. Observasjonsnedtegningene for muntlige
aktiviteter kombinerte prekodede og åpne observasjonsnedtegninger. Med utgangspunkt i
eksisterende viten om bruk av muntlig norskaktiviteter i grunnskolen ble det utviklet en
observasjonsmal (Hertzberg 2002) som kombinerte prefabrikkerte og åpne
observasjonsnedtegninger. De prefabrikkerte nedtegningene dekket type aktivitet og detaljer som
om eleven brukte manus og om det ble gitt respons fra lærer og publikum. I tillegg skulle
aktiviteten beskrives ved utfyllende kommentarer og feltnotater. Muntlig observasjonsskjemaet ble
brukt hver gang det oppstod en aktivitet som kunne defineres som muntlig aktivitet (framføring,
organisert eller planlagt diskusjon, rollespill, meta diskusjon om muntlige sjanger eller tilsvarende),
så lenge den dreide seg om minimum tre minutter. Høytlesing fra lesebok (som leseopplæring på
småskoletrinnet) og samlingsstund ble ikke definert som muntlige aktiviteter dersom det ikke var et
særskilt fokus på ulike typer forberedte framføringer eller tilsvarende.

Videoopptak av helklassesamtaler
I tillegg til disse tre observasjonstilnærmingen organiserte vi et videoopptak av en helklassesamtale
i de fleste klasserom. Helklassesamtalen ble bestilt på forhånd. Vi ba om at lærerne tilrettela for en
situasjon der elevene kunne delta i en samtale som ga mulighet for å eksponere og bli eksponert for
egne og andres synspunkter (for instruks til lærer, se appendiks i kapittel 4) i løpet av den uka vi
var der. For lærerne på første trinn ba vi om en vanlig samlingsstund som utgangspunkt for
helklassesamtalen. Vi ba om at helklassesamtalene skulle vare minimum 20 minutter. Før samtalen
rigget vi oss opp med videokamera i klasserommet, samt at den av oss som hadde ekspertisen på
området også var ansvarlig for videoopptaket. Samlet har vi videoopptak fra 26 klasserom. Lærerne
brukte stort sett norsk, samfunnsfag og KRL- timene til disse samtalene, men vi har også
helklasseopptak fra klassens time og natur-og miljø timer i vårt materiale.

Videoobservasjonene ble gjennomført ved bruk av et digitalt kamera plassert på stativ. Til kameraet
ble det koblet en forsterket mikrofon. Kameralinsen fanget bare inn deler av klasserommet, og for å
øke sjansen for at den personen som hadde ordet, til enhver tid var inne i bildet, var kameraet
betjent. Ingen av deltakerne var upåvirket av å bli videofilmet. Noen lærere påpekte at klassen var
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noe stillere eller mer forsiktig med å ta ordet enn vanlig. Slik vi ser det, er det likevel ingen grunn
til å vurdere effekten av videokameraet som vesensforskjellig fra generelle observatøreffekter (jf.
diskusjon om observatørrrollen under). Deltakerne handlet innenfor det repertoaret av
samtaleformer de var fortrolige med. Videoopptakene ble transkribert med utgangspunkt i
transkripsjonssystemet Codes for the Human Analysis of Transcripts, forkortet CHAT
(MacWhinney, 1991). Systemet er basert på transkripsjon av ytringer, og identifikasjonen av disse
er igjen basert på syntaktiske kjennetegn og intonasjonskurve. Transkriptene inneholdt også
beskrivelser av latter, nøling, stemmebruk og håndsopprekning. For en oversikt over
transkripsjonssymboler, se appendiks i kapittel 4.

Intervju – samtale med lærer
Sist, men ikke minst, hadde vi en samtale/ intervju med klassens hovedlærer i for- og etterkant av
observasjonen. Denne samtalen hadde til hensikt å få fram opplysninger om lærers
utdanningsbakgrunn og erfaring samt beskrivelse av klassen. Videre ba vi dem vurdere hvordan
uka hadde gått samt si noe om hvordan de opplevde det å bli observert (for mal for
intervju/samtale, se appendiks Ic).

Om observatørrollen
Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet beskriver vi vår egen observatørolle som passiv og ikke
deltagende. Vi hadde i forkant diskutert ulike observatøroller og var enige om å innta en
observatørposisjon som var mest mulig tilbaketrukket så langt det var etisk mulig. Vi informerte
elevene om prosjektet og sa at vi især var interessert i arbeidsformer, aktiviteter og elev- og
lærerroller i dagens klasserom. Vi nevnte videre at ingen av oss var lærere, men brukte ikke
ytterligere energi på å distanserer oss fra å bli identifisert med læreren eller andre voksne som var i
klasserommet. Ikke sjelden ankom og forlot vi for eksempel klasserommet sammen med lærer.

Selv om vi hadde diskutert gjennom en felles observatørposisjon og hadde klare anvisninger for
hvordan vi skulle nedtegne data, vil de ulike observatørenes forskningsinteresser og fokus til en
viss grad farge observasjonene. Observasjonene kan dermed være påvirket av såkalt ”observatørbias”. En eller flere av observatørene kan for eksempel ha vært mer fokusert på for eksempel
skriftspråklige hendelser enn andre observatører, og dermed i større grad notert disse ned.
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I etterkant kan vi se at ytterligere avgrensing og presisering av fokus kunne hjulpet oss noe her.
Høy grad av samsvar i funn på tvers av delprosjektenes tematisk fokus og datainnhentingsstrategi
styrker imidlertid metodenes reliabilitet. Alle delprosjektene framhever for eksempel hvordan
klasserominteraksjonen var preget av en inkluderende og god tone mellom lærer og elev. Dette
trekket ved lærer- og elev samhandlingen synliggjøres i samtlige delprosjekter uavhengig av fokus,
begrepsbruk og datainnhentingsstrategi.

Vår observatørposisjon har vært ikke deltagende. I tillegg var vi hva Fredrick Ericsson (1986)
kaller ’priviliged observants’, fritatt fra all handlingstvang og med alle retrettmuligheter. Vi er fullt
klar over den privilegerte posisjon vi som universitetsforskere har når vi går ut i klasserommet for å
observere for deretter trekke oss tilbake for analytisk distanse og nitidige analyser. Vi håper
imidlertid at vår analytiske distanse kan bidra til at lærere, foreldre, politikere og andre
skoleinteresserte kan bruke disse observasjonene til å dvele ved klasserommets mange, komplekse
og parallelle praksisformer. Av analytiske og metodiske grunner har vi valgt å rette blikket mot
noen aktiviteter og samhandlingsformer. Dermed løftes enkeltaktiviter-og situasjoner fram mens
andre tones ned. Dette er et dilemma ethvert forskningsprosjekt må ta stilling til og som blant annet
reflekterer forskernes verdier og faglige interesser. Det er umulig å dekke alle sider ved livet i
klasserommet. Konkrete eksempler og illustrasjoner som brukes for å framstille et fenomen kan
dermed få uforholdsmesig stor betydning sett på bakgrunn av de sammenhenger aktivitetene inngår
i, mens andre og kanskje vel så viktige tolkninger ignoreres. Dette er et dilemma all empirisk
forskning må løse innenfor de rammer forskningsprosjektet setter. Kombinasjonen av ulike
metodiske datainnhentingsstrategier samt klare felles funn på tvers av de ulike delprosjektenes
fokus og datainnhentingsstrategier kan imidlertid bidra til å styrke eksemplenes relevans.

Analyse
Utvikling av instrumenter, innhenting av data og bruk/ tilgang til data har vært et felles anliggende
for hele forskergruppen. For analyse av data har vi imidlertid valgt ulike forskningstilnærminger.
Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt og favner forskerer med ulik teoretisk bakgrunn
innenfor den teoretiske tradisjonen vi med en sekkebetegnelse har kalt sosiokulturell teori. Med
bakgrunn i delprosjektenes hensikt og primære interesser og tilgjengelige ressurser valgt vi å
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diskutere og tolke de innsamlede data i lys av egen forskningsbakgrunn. Konkret vil dette si at
Klette analyserer lærer -og elevroller på bakgrunn av punktobservasjoner og feltnotater og knyttet
dette opp mot eksisterende forskning i feltet. Aukrust buker transkripsjon av videoopptakene fra
helklassesamtalene for å diskutere samtale-og deltagelsesstrukturer i lys av eksisterende
samtaleforskning. Hertzberg bruker observasjonene fra muntlig aktiviteter til å diskutere trekk ved
hvordan norske lærer realiserer og ivaretar det styrkede kravet til ’muntlig norsk’ etter reform 97.
Hagtvet bruker feltnotater, punktobservasjoner og samtalene med lærerne til å diskutere hva som
kjennetegner begynneropplæringen i lesing og skriving den nye 1. klassen. En mer utførlig
beskrivelse av analyse tilnærminger vil også følge de ulike delprosjektenes presentasjon i kapitlene
i denne boka, se for eksempel Aukrust kapittel 4 eller Hertzberg kapittel 6.

Fokus for analyse
Vi var interessert i aktivitets- og samhandlingsformer i norske klasserom, både mellom klassertrinn
og på tvers av klassetrinn. Vi var interessert i potensielle hovedmønstre men også ulike former for
variasjon. Især har vi sett etter forskjeller i det like og det like i det forskjellige. Samtlige analyser
innlemmer perspektiver som peker mot forskjeller men også likheter på tvers av trinn og klasserom.
Graden av variasjon versus likhet er knyttet til tematisk fokus, omfang av data innlemmet i
analysen og de faktiske fenomener man søker å beskrive. Hagtvet viser for eksempel til stor
variasjon innenfor skriftspråkstimuleringen på 1. trinn. Grøver Aukrust får fram variasjon knyttet til
lærerens rolle og ledelse av helklassesamtalen, men viser også hvordan helklassamtalene er
kjennetegnet ved en rekke felles trekk uavhengig av klasserom og klassetrinn.

Grad av variasjon versus samsvar er til en viss grad knyttet til type og omfang av data analysert.
Tolkning av de kvantitative adferdsdataene inviterte for eksempel til relativt lite variasjon. Via
enkle tellinger og kvantifiseringer av punktobservasjoene fikk vi opp et relativt velkjent bilde av
aktiviteter og arbeidsformer i klasserommet. Det er især via de kvalitative beskrivelsene at
variasjonsmønstrene komme fram. I forlengelsen her kan det også ligge en interessant
metodekritikk. Tidligere studier har gjerne fokusert på læringsaktivitetene per se og ikke beskrevet
innholdsmessige og relasjonelle dimensjoner ved aktiviteten. Adferd- og aktivitetsregistreringer har
vært blant de viktigste indikatorer for å beskrive klasserommet som tradisjonsstyrt og ritualisert
knyttet til et begrenset knippe aktiviteter. En kan imidlertid spørre seg om metodisk design og
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indikatorene i seg selv kan føre til man ikke evner å fange opp utviklingstendenser. Når samme
aktivitet registreres i en rekke studier over et gitt tidsrom, er det lett å forledes til å tro at aktiviteten
beskriver samme fenomen. Enkle aktivitetsregistreringer uten mer substansielle beskrivelser kan
lett lede en til å tro at man faktisk beskriver identiske fenomen. Selv om spørsmål-svar sekvenser
for eksempel er hyppig registrert i dagens klasserom, dreier det seg om en annen type samhandling
enn den som er beskrevet i tidligere studier.

Analysetilnærminger
Transkripsjon av videoopptakene ble analysert med utgangspunk i deltakelsestrukturer og
samtalebevegelser. Analysen fokuserte på initiativ og respons, og gav dermed et grunnlag for å
sammenligne samtalestrukturer og-bevegelser i norske klasserom med internasjonal forskning. For
mer utførlige kommentarer her, se for øvrig Aukrust, kapittel 4 og 5.

Punktobservasjonene kvantifiserte adferd og aktiviteter i klasserommet. Kvantifisering og
rangering av aktiviteter ble her brukt som en første tilnærming. Enkle opptellinger av aktiviteter og
relasjonen mellom dem ga oss mulighet for å identifisere hovedmønstre og variasjon mellom og på
tvers av klasser og trinn. Feltnotatene ga inntak til å beskrive ikke bare aktiviteten i seg, men
hvordan aspektet ved aktiviteten. Dette aspektet viste til relativt stort mangfold og variasjon i
lærernes realisering av for eksempel skriftspråkstimulering, regi av helklassesamtaler og bruk av
arbeidsformer generelt. Kombinasjonen av kvalitative og kvantitative data ga oss dermed en
mulighet til å få en bredere forståelse av klasserommets interaksjons- og arbeidsformer.
Kombinasjonen av ulike metodetilnærminger ga oss videre mulighet til å metodetriangulering og
dermed si noe om funnenes robusthet. En kvantifisering av feltnotatenes aktiviteter gir for
eksempel mønster for aktiviteter som er nærmest indentisk med de som framkommer via
punktregistreringene (Bjørnestad og Klette 2002).

Svakhet og styrke i eget materiale
Helt avslutningsvis finner jeg det nødvendig å minne om begrensningene ved materialet. Vi har
data fra 30 klasserom fordelt over fire trinn, og vi har sittet én uke i hver av klassene. En uke er
imidlertid ikke så mye, jf. krav til tidsbruk i tradisjonelle etnografiske studier. Videre forekom det
ofte - av tilfeldige eller timeplantekniske grunner - at timer eller til og med en hel dag - har gått ut.
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Når vi for eksempel ikke har observert prosjektsarbeidsformen i noen av våre niende klasserom i
løpet av observasjonsperioden, betyr det selvsagt ikke at disse arbeidsformene ikke brukes. Vi må
altså vokte oss for å trekke bastante konklusjoner, og spesielt på grunnlag av hva vi ikke finner.

Vårt materiale er for lite til å gi grunnlag for generaliseringer om skolen i sin alminnelighet. Vi
mener likevel at vi ser noen fellestrekk som er så tydelig at de dannet et mønster. På tross av de
åpenbare forskjellene, må en kunne anta at dette er relativt robuste funn, og som for
hypotesegenererende formål kan tolkes med en viss grad av generaliserbarhet.
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Del II
Livet i klasserommet:
Arbeids- og samtaleformer
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Kapittel 3

Lærernes klasseromsarbeid:
Interaksjons- og arbeidsformer i norske klasserom etter
Reform 97
Kirsti Klette

Læreplan av 1997 skulle initiere til ulike og varierte arbeidsformer der:
”…elevane skal vere aktive, handlande og sjølvstendige. Dei skal få lære ved å gjere,
utforske og prøve ut i aktivt arbeid fram mot ny kunnskap og erkjenning. Arbeidsmåtane
skal gjere sitt til at elevane utviklar nye perspektiv, at dei får impulsar og møter utfordringar
som saman med aktivt arbeid og eigen innsats kan medverke til auka kompetanse og
sjølrespekt” (L97 s. 75)
Hva karakteriserer arbeids- og interaksjonsformer i norske klasserom etter innføring av ny
læreplan? Hva er dominerende aktiviteter og tidsbruk? I dette kapitlet vil vi gi en oversikt over
observerte arbeids-, aktivitets og samhandlingsformer på henholdsvis 1., 3., 6., og
9. klassetrinn. En slik oversikt bidrar til å få kartlagt dominerende læringsaktiviteter i norske
klasserom samt via disse gi informasjon om hvordan dette forholder seg til anbefalte
læringsaktiviteter jf. reformens intensjoner. Nok en gang vil vi understreke at vår teoretiske og
metodiske tilnærming ikke gir oss tilgang til å si noe om omfang og grad av reformrealisering i
absolutt forstand. Ved å kartlegge arbeidsformer og interaksjon vil vi imidlertid kunne belyse
aspekter ved reformens realisering på klasseromsnivå.

I det følgende oppslag av arbeids- og interaksjonsformer vil rammer, relasjoner og klasseroms
repertoar danne strukturen for gjennomgangen. Lærernes bruk av organisatoriske rammer som tidsog arealbruk, det relasjonelle klimaet som preget samhandlingen mellom elever og lærere samt
aktiviteter og arbeidsrepertoar i klasserommet sammenfatter sentrale tekk ved læringsaktivitetene i
de klasserom vi observerte. Organisatoriske rammer, relasjoner og aktiviteter dekker også
ambisjonen om å gi en relativt helhetlig tilnærming til å beskrive trekk ved lærerens arbeid. Livet i
klasserommet er mangesidig og kan beskrives via ulike tilnærminger. Flere forskere framhever
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nødvendigheten av å innlemme flere delmomenter dersom studier av klasserommet skal ha noen
verdi. I sin gjennomgang av klasseromforskning fram til 1989, skiller Anderson og Burns
(1989:10-12) mellom seks ulike tilnærminger for å beskrive livet i klasserommet:
instruksjonformat/ organisering/tidsbruk/ interaksjon/aktiviteter og oppgaver. De hevder videre at
minst to av disse bør innlemmes i det enkelte design dersom klasseromstudier skal ha noe
overføringsverdi. Alexander (2000:392) argumenterer også for helhetlige tilnærminger når man
skal studere livet i klasserommet og peker især på organisering, interaksjon og aktiviteter/oppgaver
som sentrale elementer for å studere klasseromsprosesser.

Før jeg går inn og framstiller hva som kjennetegner organisatoriske rammer, repertoarbruk og
relasjoner i norske grunnskoleklasserom finner jeg det imidlertid nødvendig å kort beskrive
eksisterende forskning norsk og internasjonalt rundt disse spørsmål. Som nevnt i
innledningskapitlet (kapittel 1) var prosjektets intensjoner å få fram klassersomspraksis anno
2001/2002 og via det belyse trekk ved reformrealisering samt bidra til økt kunnskap om
utviklingstrekk ved etablert praksis i klasserommet. Som anført i det samme kapittel synes en rekke
studier å beskrive livet i klasserommet som svært tradisjonsbundet og konservativt og med sterk
grad av lærerstyring – et mønster som videre karakteriseres som nærmest umulig å forandre.

Hva sier eksisterende forskning?
Studier av lærere og læreradferd viser oss at lærernes klasseromsinteraksjon er preget av
helklasseundervisning og tavleundervisning og hvor læreren regulerer og styrer tids- og arealbruk,
aktiviteter, innhold, kommunikasjon og evalueringsformer (Bellack et al. 1966, Jackson 1968,
Hoetker og Ahlbrand 1969, Lundgren 1979, Vestre 1980, Callewaert og Nilsson 1980, Goodlad
1984, Cohen 1988, Cuban 1993). Vi vet fra studier av klasserominteraksjon at samtalene i
klasserommet er preget av relativt etablerte mønstre for interaksjon og med små muligheter for
elevdeltagelse og elevinteraksjon (Mehan 1979, Edwards and Mercer 1987, Cazden 1988, Dysthe
1995). Både skandinavisk og engelskspråklig forskning er relativt samstemte i sine beskrivelser av
livet i klasserommet. Engelske studier fra småskoletrinnet påviser imidlertid en endring mot større
innslag av gruppeorienterte og individuelle aktiviteter fra midten av 70-tallet (Galton et al. 1980,
Alexander 1984).
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I de tidlige studiene trekkes aktiviteter, samtalemønstre og trekk ved samhandlingen inn i en felles
argumentasjon for å dokumentere grad av elev- versus lærerstyring samt dominerende trekk ved
klasseromssamhandlingen (se for eksempel Jackson 1968, Lundgren 1979;1981, Goodlad 1984).
Lundgren bruker spørsmål-svar formen og 2/3 regelen for å beskrive lærer- og elevroller i svenske
klasserom på 70-tallet:

Läraren bestämmer en uppsättning regler, som innebär att han/hon upptar den mesta delen
av kommuniktionen (ca. 2/3 delar) och fastställer den innholdsmessige strukturen. Eleven
förventas vära uppmärksam på vad som sker, även om han aktivt kommer att deltaga endast
ett fåtal gånger. Han skal alltid svara som läraren ställar frågorna och han måste finne seg i
att svaret ofte vurderast. Det dominerande mønsteret er fråge- svars -mönsteret. (Lundgren
(1981), her hentet fra Lundgren et al. 1983:22)
I de senere klasseromsstudiene (fra midten av 80-tallet og utover) har man skilt mellom studier som
fokuserte på klasseromsamtalene (se for eksempel Edwards og Mercer 1987, Cazden 1988, Tizard
et al. 1988, Dysthe 1995) og studier som fokuserte på klasseromsorsganisering- og arbeidsformer
(Galton et al. 1980;1999, Pollard et al. 1994, Klette 1994, Alexander 1995;2000, Lindblad og
Sahlström 1999). Både 70- og 80-tallstudiene beskriver imidlertid klasserommet som sterkt
lærerstyrt og med læreren som initiator, mediator og 'ringmaster' for alle sentrale aktiviteter. Videre
beskrives elevrollen som relativt ensformig og hvis hovedingredienser er evnen til å lytte på lærer,
svare på spørsmål og arbeide med oppgaver individuelt.

Mange av disse studiene ligger litt tilbake i tid og nyere studier synes å gi et noe mer nyansert bilde
av arbeids-og interaksjonsformer i klasserommet. I et oppfølgingsstudie sammenligner
Lindblad og Sahlstrøm Callewaert og Nilssons klasseromstudier fra 70-tallet med tilsvarende
studier fra 90-tallet. Her viser de hvordan andelen ’seat work’ utgjør en langt større del av
aktivitetene i 90 tallets klasserom sammenlignet med 70 tallstudiene som var dominert av
plenumsdiskusjoner (Lindblad og Sahlstrøm 1999). Peder Haug (1994) gjorde en tilsvarende
oppfølgingsstudie av norske 6-åringers aktiviteter i henholdsvis barnehage og forsøk med 6-åringer
i skolen. Haug konkluderer med at Bellack og Lundgrens teser fra 70 tallets amerikanske og
svenske klasserom bekreftes ved empiriske studier av skolebasert virksomhet for 6-åringer på 90tallet. Stakkeland (1999) viser hvordan læreren dominerer klassersominteraksjonen også i 90-tallets
klasserom men peker på at klasseromsamtalene på langt nær er så monologisk og lærerstyrt som
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tidligere studier hevder. Hun viser via dybdestudier av samspillet i fire sjuendeklasserom, hvordan
lærermonologen blir dialogisk og med et relativt stort frirom for elevforhandlinger og elevinnspill.
Sahlstrøm viser til tilsvarende i sin dr. gradsavhandling ”Up The Hill Backwards”. Sahlstrøm går
faktisk så langt som til å hevde at:

”…. is a simple but important dissonance between the literature that appears to have shaped
the general understanding of classroom interaction and the classroom interaction actually
taking place in the classrooms I studied.” (1999:65)
Pollard et al. (1994) peker på økt grad av lærersamarbeid (s.153) hyppigere kontakt mellom lærere
og elever (s.230) og økt bruk av helklasseundervisning (s.158) som eksempler på endrede
praksisformer i engelske småskoleklasserom etter innføring av ny læreplan i Storbritannia i 1988.

Effektive skoler tradisjonen har gjennom flere tiår prøvd å identifisere trekk ved hva som
kjennetegner god undervisning. Mange av disse studiene ender imidlertid opp med smørbrødlister
av enkeltfaktorer så trivielle og preget av ’commen sense’ at de knapt har overføringsverdi inn i en
forskningsargumentasjon. Philip Jackson advarer for eksempel mot ‘effektive skoler’ studier”…so
low in intellectual food value that it is almost embarrassing to discuss them” (se Wragg 1984:9).
Mortimore studien (1988) representerer imidlertid et interessesant unntak. Han framhever verdien
av lærerledet helklasseundervisning, lærerens systematiske bruk av ’high quality questions’, mye
og hyppig kontakt mellom lærer og minst halvparten av elevene, en positiv atmosfære og at alle
elevene jobber med samme tematikk, som avgjørende for elevenes resultater. Studiene til
Alexander 1997, Pollard et al. 1994, og Galton et al. 1999 argumenterer alle i samme retning som
Mortimore. Samtlige studier knytter elevenes læringsresultater til kvaliteten ved lærerens
interaksjon med elevene, og især lærerens systematiske og gjennomtenkte bruk av ’classroom talk’
og ’high order questions’. Videre framhever de lærerens bruk av oppgaver og etablering av klare
rutiner som viktig.

Som vist av denne litt raske gjennomgangen av eksisterende forskning kan klasseromsinteraksjonen
beskrives via mer og mindre grad av lærerstyring der læreren som ’ringmaster’ identifiserer, styrer,
regulerer og evaluerer elevenes aktiviteter, kommunikasjon og type oppgaver. Graden og styrken
av lærerstyring synes å variere noe mellom de tidlige og senere studiene og med tilsvarende
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variasjon i elevinnflytelse og elevinnspill. De tidligere studiene beskriver liten grad av
elevdeltagelse og hvor stort sett alle gjør det samme i samme tempo og etter samme plan, alt under
felles oppsyn av en lærer. De senere studiene får fram et bilde der elevaktive arbeidsformer og
elevinitiativet har et noe større gjennomslag. Lærerens monologiske rolle er endret og
klasseromssamtalene på 90-tallet beskrives dels i termer av dialog og dels i termer av monolog. Når
det gjelder arbeidsformer og læringsaktiviteter peker de senere studier mot noen forsiktige
forandringer. Blant annet viser enkelte studier at omfanget av ’arbeid med oppgaver’ på individuell
basis å ha økt. Tidsbruken anvendt til rene lærermonologer er redusert og ’spørsmål-svar sekvensene synes å være mer preget av dialog enn tidligere studier antyder. Når det gjelder
innholds- og evalueringsaktiviteter peker så vel eldre som nyere studier mot høy grad av
lærerstyring og med liten grad av elevinnflytelse.

Et problem med de senere studiene (fra 90-tallet og utover) er imidlertid at de mangler den
empiriske tyngde og bredde som kjennetegnet studiene fra 70- og 80-tallet. Svært mange av dem er
små enkeltstudier eller kasusstudier. En mer omfattende empirisk kartlegging og som komprimerte
case-baserte studier med et bredere empirisk materiale synes nødvendig. En av målsettingene med
den foreliggende studien er å bidra til dette.

Hva kjennetegner læringsaktivitetene i dagens norske klasserom? Gir beskrivelsene slik det tegnes
i forskningslitteraturen fremdeles et dekkende bilde for dagens klasseromsaktiviteter? Dette var
noen av forskningsspørsmålene bak delprosjektet ”Arbeidsformer og lærerroller i norske klasserom
etter Reform 97”. I presentasjonen under vil vi beskrive dominerende arbeidsformer og interaksjon
ved læringsaktivitetene fra 30 klasserom fordelt på henholdsvis 1., 3., 6.og 9. trinn. I framstillingen
vil variasjon mellom og på tvers av trinn danne utgangspunktet for diskusjonen. Hva er
hovedmønsteret? Hva er viktige forskjeller og variasjon mellom klasserommene? For å få fram
variasjon har vi i analysene søkt etter det like i det ulike og det ulike i det like. I utgangspunktet vil
klassetrinn danne utgangspunkt for diskusjonen. Enkeltklasserom vil også beskrives i den grad de
kan kaste lys over aspekter av mønstre og variasjon. Videre vil mønstre og variasjoner diskuteres
opp mot eksisterende forskning.
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Hovedmønsteret så vel som variasjon kan oppsummeres langs tre dimensjoner; rammer – de
organisatoriske rammene for virksomheten; relasjoner – de sosiale og emosjonelle rammer og
repertoar – arbeidsformer og aktiviteter i klasserommet. Sammen fanger disse dimensjonene
sentrale sider ved lærerens klasseromsarbeid.

Rammer – organisatoriske rammer for klasseromsaktivitetene
I diskusjon om rammer for klasseromsaktivitetene vil vi beskrive de fysiske og organisatoriske
rammer for elevenes læring. Især vil vi fokusere på tids- og arealbruk samt elevenes gruppering og
bruk av rommet. Vil vi for eksempel få samme resultater som i tidligere svenske og amerikanske
studier (Lundgren1979, Cuban 1993, Goodlad 1984)? Disse studiene viser at enkeltelever plassert
på rekker av pulter kombinert med fagspesifikke aktiviteter basert på 45 minutters sekvenser,
karakteriserer dominerende organiserings- og tidsbruk i skolen.

Tidsbruk
Mest slående i vårt materiale er det markante skillet mellom barnetrinnet (og især småskoletrinnet)
og ungdomstrinnet når det gjelder organisering av elevenes tidsbruk. På barnetrinnet er skoledagen
gjennomgående organisert i fleksible arbeidsøkter der man tar pause etter behov. Lengden på
øktene varierer og på noen skoler er det lagt inn en til to felles pauser i tillegg til spisepausen.
Spise- og utepause er lagt midt på dagen og er stort sett felles for hele skolen. For 1. klasse er
spisepausen også ofte knyttet til en lengre ute/lekeperiode midt på dagen.

Skoledagen for niende trinn er gjennomgående organisert i 45 minutters bolker basert på
fag/fagaktiviteter og med kort pause mellom hver bolk. Spisepausen er lagt til midt på dagen. To
av klasserommene på niende trinn hadde valgt en annen organisatorisk løsning. Alternativ tidsbruk
er her knyttet til relativt omfattende endringer av skoledagens organisering og retter seg ikke bare
mot tidsbruk men får også konsekvenser for arealdisponeringer, bruk av lærerressurser og
arbeidsformer generelt.4

Mens fleksible arbeidsøkter av varierende lenge og med mer eller mindre fastlagte aktiviteter og
pauser er hovedreglen for tidsbruksorganisering på barnetrinnet, er fagspesifiserte 45 minutters
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bolker etterfulgt av faste pauser hovedorganiseringsformen på niende trinn. Unntakene for tidsbruk
på niende trinn representerer relativt omfattende organisatoriske endringer.

Arealbruk – bruk av rommet
For arealbruk finner vi tilsvarende skille for den fysiske organisering av elevenes læringsmiljø hvor
barnetrinnet – og især småskoletrinnet - utgjør den ene siden for variasjon og hvor 9. klassetrinn
utgjør den andre siden.

Skillet går her på to nivåer. Et første skille er knyttet til hva vi kan beskrives som fysisk
organisering av elevenes læringsmiljø. På småskoletrinnet er rommet/rommene5 organisert i soner
og med ulike aktiviteter i hver sone. Vi finner samlingskrok, klossekrok, arbeidsbord og
tilsvarende. Hver sone er knyttet til spesifikke aktiviteter. I klossekroken utføres eksperimenter,
konstruksjons- og byggeaktiviteter. Lesekroken er reservert for stillegående aktiviteter. Ved
arbeidsbordene, enten organisert i grupper eller langbord, sitter elevene med ansiktet vendt mot
hverandre. Arbeidsbordene brukes til ulike individuelle og gruppeorienterte aktiviteter som løsing
av oppgaver, formingsaktiviteter, skriveaktiviteter og tilsvarende.

På 6. og 9. trinn sitter elevene gjennomgående i par og rekker på to pluss to eller tre pluss tre (noen
også opp til fem/seks) og med ansiktet vendt mot tavla. På ungdomskolen, og for 6. trinn, var
elevpultene klasserommets fysiske læringsmiljø. I noen av 6. klasserommene var det i tillegg en
lesekrok / sofakrok.

Klasserommet fysiske utforming samsvarer videre med hvordan man bruker elevenes læringsmiljø.
Og her kommer vi til det andre skillet: bruk av elevenes fysiske læringsmiljø. Også her går skillet
mellom småskoletrinnet på den ene siden og 6. og 9. trinn på den andre siden. Småskoletrinnet er
kjennetegnet av aktiv og relativt systematisk bruk av de ulike fysiske læringssonene.
Helklasseaktiviteter som gjennomgang av et tema, formidling av nytt fagstoff og spørsmål - svar
sekvenser skjedde stort sett i samlingskrok eller sofakrok. Arbeidsøkter, individuelt eller i gruppe,
ble lagt til arbeidsbordene, mens ulike typer mer lekpregede aktiviteter var lagt til
aktivitetskrokene, eventuelt tilliggende uteareal.
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For 9. trinn var hovedmønsteret at det var ingen skiller mellom læringssonene (forekom noe på 6.
trinn dersom de hadde sofakrok). De ulike klasseromsaktivitetene skjedde alle innenfor den samme
fysiske lokalisering. Arbeid med oppgaver individuelt, felles gjennomgang, diskusjon - alt skjer
med lærer i front og elevene i grupper eller rekker av pulter. Den ene ekstra skolen på 9. trinn – den
som var valgt ut fordi den utmerket seg med en alternativ organisering av skoledagen –
representerte også en alternativ bruk av arealet. Interessant nok er deres løsning til areal og tidsbruk
i struktur ikke ulik småskoletrinnets - og kanskje især 1. klasses – organisering: organisering i
samlingskrok (basistid), felles gjennomgang der elevene sitter ved pulter eller gruppebord og
arbeidsøkter med veiledning lagt til ulike aktivitetssoner og rom.

Alle klasserom preget av mye bevegelse
Bevegelse - hvordan fysiske rammer bidrar til å innlemme elevenes kropper i undervisningen – er
en interessant side ved elevenes fysiske læringsmiljø. Allment var alle klasserommene, både på
barnetrinnet og ungdomstrinnet, preget av mye bevegelse. Selv om elevene var engasjert i
aktiviteter og oppgaver ble det ofte kombinert med ulik typer fysisk bevegelighet og vandring i
klasserommet:

Det er litt småprating og bevegelse hele tiden og det virker som L synes det er greit.
(Kantarellen skole, 3. trinn s. 5)
Lærer er inne i klasserommet. Det er rundt 15 elever i rommet, de beveger seg ut og inn av
rommet og rundt omkring i rommet, snakker, tuller, finner bøker og soser rundt (…….) På
naborommet (samarbeidsrommet) er det ni elever. Antallet varierer en del, de beveger seg
litt ut og inn av rommet. Døren ut til gangen står åpen. (Rølstad skole, 9. trinn s. 17)
Graden av bevegelse var imidlertid forskjellig på de ulike trinn. På småskoletrinnet var bevegelse
lagt inn som en del av aktivitetene og kroppen var en integrert del av undervisningsprosjektet. Vi så
det spesielt i overgangssituasjoner og ved skifte av aktiviteter. Elevene hadde klare instrukser for
kroppslig utfoldelse når de skulle bevege seg fra en aktivitet til en annen. Bevegelsene var ofte
regelbundet og ritualisert, noe følgende klipp fra to av 3. klassene kan illustrere:
Så begynner elevene å jobbe med arbeidsplanen. Fire og fire elever får gå til hylla og hente
bøker. Alt foregår veldig rolig og disiplinert, og det er tydelig at dette er et innøvd mønster i
denne klassen. (Halleberg skole, 3.trinn s. 7)
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Det er svak belysning i klasserommet når elevene kommer inn til første time. Lærer har satt
på rolig musikk og stiller seg i døråpningen for å hilse på hver enkelt elev. Elevene går rolig
inn i klasserommet og setter sekken sin ved pulten og går så og henter seg en pute før de
setter seg i en samlingsring på gulvet foran tavla. Lærer står og venter til alle elevene har
satt seg før hun setter seg i ringen. Klassen følger samme prosedyre hver dag. De tar
hverandres hender og synger sangen ’Vi tar hverandres hender’, når de er ferdige å synge
sier Beate: ”og da sier 3A?” Alle elevene: ”God morgen og dette er en fin dag” – alle sier
det høyt og tydelig. (AlmetoppenX skole, 3. trinn s. 11)
Men kroppen var også en del av undervisningsprosjektet i form av konkrete oppgaver på
småskoletrinnet. Elevene skulle for eksempel bruke kroppen i forbindelse med oppgaver om mål og
vekt. Kroppslige oppgaver og aktiviteter ble videre brukt som en bonusaktivitet når elevene var
ferdig med de obligatoriske aktivitetene.

På ungdomstrinnet er ikke bevegelse en del av læringsaktiviteten. Skolen regulerer ikke elevenes
kroppsutfoldelse direkte og det er knyttet få sanksjoner til de som tar seg et kroppslig frirom (ta seg
en tur rundt i klasserommet, hyppig gange opp til søppelbøtta, tur på toalettet og lignende). Dersom
det kroppslige frirom utarter oppstår imidlertid det vi kan kalle tilløp til displinærsituasjoner. I den
grad vi har disiplinærsituasjoner i vårt materiale er langt de fleste knyttet til fysisk utfoldelse i
klasserommet.

Vi registerte mye bevegelse innenfor klasserommets fire vegger på niende klassetrinn men også til
en viss grad på tvers av klasserommene. Situasjoner som den beskrevet under, hentet fra et av
niende klasserommene, er et ikke utypisk eksempel:
Klassen jobber med ressursheftet i norsk (tentamensøving). Lærer går rundt og hjelper.
Kine og Kai roper etter hjelp. Jonas (en elev fra naboklassen) står plutselig i døra og spør
inn i klasserommet hvor kølla de lånte i går var blitt av. Dette er det ingen som vet, og Jonas
kjefter og sier dette er en privat kølle som må komme til rette igjen. Morten tuller med at
han har kastet den.
Jonas: ”Er du helt idiot! Det er jo en privat kølle”!! (…) Lærer kommer bort og lurer på
”…hva er det som skjer her? Skulle ikke dere jobbe nå”? ”Jo da, men det står noen her som
gjerne vil ha igjen kølla vi lånte i går.” (Skoberg skole, 9.trinn s. 14-15)
Tids- og arealbruk på tvers av klasserom markerer et skille mellom småskoletrinnet på den ene
siden og ungdomstrinnet på den andre knyttet til hva vi kan beskrive som flersidig versus enhetlig
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klasseromsorganisering. Småskoletrinnets organisering og klasseromslayout kan beskrives som
flersidig, karakterisert av fleksibel tidsbruk og med ulike læringssoner og arbeidsenheter som ga
rom for ulike og parallelle grupperingsformer og aktiviteter. Ungdomstrinnets klasserom er
enhetlige, karakterisert ved at alle elever er lokalisert innenfor samme rammer og areal og med
minimal bruk av differensiering og parallelle aktiviteter.

Samtlige klasserom beskrives via mye bevegelse. På barnetrinnet var det hva vi kan kalle
omfattende, men relativt indirekte, disiplinering av kroppen. På ungdomstrinnet var det mindre,
men også noen ganger mer direkte, kroppslig disiplinering.

Relasjoner- sosiale og emosjonelle rammer for læringsstiuasjonen
Klasserommets sosiale tone – de sosiale og emosjonelle rammer for læringssituasjonen - var et
annet trekk ved livet i klasserommet vi ønsket å observere. Flere studier, inkludert rådende
læreplan, har framhevet hvordan lærerne responderer og verdsetter elevenes initiativ samt bruk av
ros og irettesettinger i klasserommet som avgjørende for kvaliteten på opplæringen (Dysthe 1995,
Nystrand 1997, L97). I gjennomgangen vil jeg fokusere på hva som karakteriserer voksen-barn
samhandlingen i de observerte klasserom, lærernes bruk av ros og verdsetting og i hvilken grad
elevenes erfaringer trekkes inn i undervisningen. Faglige krav og grad av irettesettinger vil bli
diskutert mot slutten av gjennomgangen.

Mye god voksen- barn samhandling
Allment har vi observert mye god voksen - barn samhandling. Gjennomgående var
klasseromsinteraksjonen preget av hva vi beskriver som en ’god og varm tone mellom lærer og
elev’. På småskoletrinnet var den verbale kommunikasjonen kombinert med mye kroppskontakt.
Videre registrerte vi svært få situasjoner knyttet til uthenging og represalier overfor enkeltelever og
lærerne viste stor vilje til toleranse, forhandling og respekt overfor ulike elevgrupper. Verdien av ’å
se hver især’ – å kunne ivareta den enkelte så langt rammene tillot det - synes å prege mye av
lærernes samhandling med elevene.6 Hvordan og på hvilken måte læreren støttet og ivaretok den
enkelte varierte jo selvfølgelig, knyttet til elevenes og lærernes kjønn, alder og personlighet.
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Allment var imidlertid hovedregelen hva vi beskriver som ’god, jovial og romslig tone’ mellom
lærer og elev. Følgende observasjonsbeskrivelser fra henholdsvis 1., 3. og 9. trinn kan illustrere:
1.trinn:
Lærer viser omsorg og oppriktig interesse for hvert enkelt barn. Hun er der elevene er,
legger elevene seg på gulvet, legger hun seg ned, sitter de, bøyer hun seg ned – mye
kroppskontakt. (EkornliaX skole s. 13)
3.trinn:
L snakker rolig og tar seg god tid til hver enkelt elev når de ber om hjelp. Det virke som
elevene liker L godt. Samhandlingen preget av god, vennlig og tålmodig atmosfære. Lærere
og elever synes å trives sammen. Mye humor. (Labyrinten skole s. 1)
9.trinn:
Vennlig – hyggelig tone mellom lærere og elever. Lærerne framstår som sympatiske – viser
respekt og toleranse overfor elevene. (Milestad skole s. 23)
Lærernes bruk av elevenes erfaringer, grad av ros og irettesettinger samt krav til faglig nivå kan
utdype ulike sider ved hvordan klasserommets sosiale og emosjonelle klima samspiller med
læringsaktivitetene.

Bruk av ros og verdsetting
Bruk av ros er hyppig forekommende på barnetrinnets klasserom. I observasjonsnedtegningene har
vi registrert mye bruk av kollektiv ros som for eksempel: ”Dere er så flinke at jeg nesten ikke
trenger å være her” så vel som ros av enkeltindivider: ”Du er superflink Henrik” eller ”Å den var
kjempeflott” eller ”Se her ja, du kan det jo! Flott altså”. Bruk av ros generelt, og især kollektiv ros,
er et langt mindre framtredende trekk ved lærer-elev samhandlingen på ungdomstrinnet. I den grad
ros blir brukt på ungdomstrinnet er den rettet mot enkeltprestasjoner: ”Flott levert NN”, ”Åh det er
bra… skummelt bra”.

Ros og eksplisitt verdsetting kjennetegnet mye av lærer- elev samhandlingen på barnetrinnet. Vi
registrerte hyppig bruk av allmen ros som ”Bra”, ”Flott”, ”Dere er kjempeflinke” og ros knyttet til
konkrete situasjoner som ”Nå var dere flinke til å stille opp” eller ”Dere har vært kjempeflinke til å
lese i dag”. Men vi registrerte også hva vi kan karakterisere som ukritisk bruk av ros, jf.
illustrasjonen under:
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L (lærer) samler en gruppe av elevene og tar de med seg ut på gangen, de har et lite møte
om kantinejobbing. Mens de er ute på gangen er det en del støy i klassen og mye bevegelse
og løping fram og tilbake, Per slår blant annet hjul, dette blir ikke bemerket av noen av de
voksne. Elevene virker uaffisert av at det er tre andre voksne til stede i rommet. De blir
heller ikke irettesatt av noen av de voksne. (Foruten observatør er en assistentlærer pluss en
av klassens foreldrekontakter til stede i klasserommet – forfatters anmerking). Da L
kommer inn igjen i klasserommet, roser hun elevene for at de har oppført seg fint uten at
hun har vært til stede. (Rognelia skole, 3. trinn s. 2)
For at ros skal få positive læringseffekter må det knyttes til situasjoner der det er berettiget. Videre
understreker flere studier (Clegg and Billington 1994:37, Galton et al. 1999:66) at for at rosen skal
få læringseffekt, må den være konkret. Våre observasjoner viser til hyppig og til dels ukritisk bruk
av ros. I mange klasserom var bruk av ros knyttet til konkrete situasjoner men vi registrerte også
relativt omfattende bruk av generell ros.

Bruk av elevenes erfaringer
Bruk av elevenes erfaringer i undervisningssituasjonen samt bekreftelse på elevenes ulike faglige
initiativ forekommer i stor utstrekning på barnetrinnet. Her så vi hva vi kan karakterisere som
relativt aktiv bruk av, og spill på, elevenes erfaringsverden. Følgende eksempel fra et av 6.
klasserommene kan illustrere. Det er matematikktime og lærer gjennomgår målestokk på tavla:
Når bruker vi målestokk dere? Hva er målestokk, spør lærer. Elevene er litt usikre og lærer
spør Torkild om hvordan han og hans familie, som bygger hus, bruker målestokk når de
planlegger og tegner. Spør Lisa (hvis mamma jobber på plankontoret i kommunen) hvordan
hun bruker målestokk når hun lager kommunekart og kommuneplaner (….).
Lærer skriver 1:2 og 1:50.000 på tavla og spør hva det betyr. Skriver så 3:1 og spør hva det
betyr. ”Dette med å forminske og forstørre dere – hva er forskjellen? Når bruker vi det med
å forstørre?” ”Glass” svarer Stein Arve – ”noe med glass”.” Ja…”, repliserer lærer.
”…linser? Flott – hva kaller vi det Stein Arve?” ”Forstørrelsesglass?” Lærer forteller ei
historie om hvordan de brukte forstørrelsesglass til å studere lus i gamle dager. (Skoberg
skole, 6. trinn s. 11)
Ungdomstrinnets fagoppdeling og krav til abstraksjon synes ikke i samme grad å spille på lag med
muligheten til å bruke denne aldergruppas erfaringer inn i undervisningen og det var en markant
forskjell mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet når det gjaldt bruk av elevenes erfaringsverden i
undervisningen.
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Bruk av irettesettinger
Bruk av irettesettinger er primært knyttet til korreksjon av adferd i vårt materiale. Irettesettelsene er
knyttet til sosiale og adferdmessige krav og ikke kunnskapsmessige krav. Videre registrerte vi få
irettesettinger knyttet til elevenes språkbruk og argumentasjonsform. Eksempel på elev respons til
lærer kunne for eksempel være: ”Jeanette roper på lærer. Hun ber om å få gjøre noe (….). Lærer er
negativ til dette. Jeanette blir sur: ”Herre Gud, jeg har jobbet i to timer nå”. Hele situasjonene ender
opp med at Jeanette forlater klasserommet for å gjøre det hun skulle og med et slags passivt
samtykke fra lærer. Læreren godtar at Jeanette forlater klasserommet uten at han har gitt henne
eksplisitt lov til det.

De fleste irettesettinger og konfliktsituasjoner er knyttet til brudd på regler for oppførsel og adferd
– som å gå ut av klasserommet uten rimelig grunn, ikke følge anviste arbeidsrutiner, aktivt forstyrre
andre og tilsvarende. Irettesettinger og kjefting forekommer ikke hyppig i vårt materiale. Faktisk
kan vi hevde at lærerne utviser stor toleranse, forhandlingsvilje og aksept for individuelle løsninger
og språkbruk i en rekke situasjoner. Følgende eksempler fra niende klasse kan illustrere:
Plutselig går en gutt (Sigurd) ut av rommet. Det er en av de bakerste gutta’, den gjengen på
fire som var uoppmerksomme i går. Hasse (lærer), som står bøyd over noen elever,
registrerer det i det øyeblikket Sigurd går ut av døra. Han reagerer ved å rope han tilbake og
spør hva han skal. Sigurd svarer han har overtatt ansvaret for å hente melk for en annen.
Hasse aksepter det, men sier vennlig ”Du kunne sagt fra, ikke sant”. Sigurd nikker og går ut.
Døra står nå på gløtt. (Hofstad skole, 9. trinn s. 6)
Kristin kaster noe tvers over klasserommet til Marte. Arne (lærer – forfatters anm.) ser det
og sier at han syns de kan gå til hverandre i stedet for å kaste ting.
”Jamen sånn er det bare i våres klasse skjønner du” belærer Janne ham
”NEI, dere kaster IKKE til hverandre” roper Arne.
”JO”
”NEI”!!
”Jo”
”HVEM ER DET SOM SIER JO”? spør Arne
” Det er visst meg det” svarer Janne (Skoberg skole, 9. trinn s. 15)
Især ungdomstrinnet er mye preget av forhandlinger. Lærernes strategier over for elevgruppa kan
videre beskrives som ignorering, som for eksempel følgende situasjon:
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Gruppe A vil lage reklame for brus, men da må de ha en brusflaske sier de. De spør Torill
(lærer) om hun kan kjøre dem ned til butikken slik at de kan kjøpe en cola til hver. Torill ler.
Denne diskusjonen fortsetter. Noen i gruppen sitter eller står uvirksomme mens to av
guttene holder på å mase videre om å bli kjørt. Etter en stund gir de opp og vil lage reklame
for skateboard. (…)
En gutt i C-gruppen tar opp en saftflaske og begynner å drikke mens Torill står der. Torill
sier vennlig ”Ta den i friminuttet”. Gutten fortsetter som ingenting har hendt, Torill sier
heller ikke mer. (Hofstad skole, 9. trinn s. 9)
Irettesettinger, korrigeringer og formaninger var gjennomgående holdt i en vennlig, kameratslig og
ofte humoristisk, tone. Følgende illustrasjoner fra en av 6. klassene kan eksemplifisere:
Nicolai beveger seg mye – er urolig – småsloss med Stein Arve. Lærer irettesetter han igjen: ”Pass deg ellers må du sitte igjen – eller enda verre – jeg setter meg på deg.” (lærer er
en godt røslig mann på godt over 100 kg, forfatters anmerking).
(Skoberg skole, 6. trinn s. 4)
Klassen jobber med matteoppgaver og lærer sier han må opp å hente noen bøker.
Kommenterer til Mads:
Lærer: ”Kan du ikke jobbe så du blir litt stolt av dæ sjøl”
Mads: ”Æ e stolt av mæ sjøl”
Lærer: ”Jaaa – det e’ du væl (smiler/ humrer litt) men kan du ikke prøve litt til og se om du
får til den ene oppgaven?” (Skoberg skole, 6. trinn s. 12)
Barnetrinnet, og især småskoletrinnet, er mindre preget av irettesettinger. I den grad irettesettinger
er registrert på småskoletrinnet, er de ofte knyttet til konkrete korrigeringer og adferdsanvisninger
og som ga lite rom for forhandlinger. Når for eksempel lærer Kine i 1. klasse irettesetter
enkeltelever gjør hun det med mild og lav stemme, samt at hun benevner eleven med navn: ”Olve
nå må du være stille”. I stedet for å korrigere feil avleder hun elevene og fører de inn i en ny
situasjon. Et godt eksempel kommer fram under butikkleken i samme klasse. En av elevene – Kjell
– kommer ropende og støyende inn i kafeen. Framfor å korrigere, møter lærer han med:
”Velkommen til kafeen Kjell, jeg har bestilt meg kaffe, hva vil du ha?” (Humletoppen skole,
1. trinn s. 29)

Faglige krav
Kombinasjonen av hyppig bruk av allmen ros og fravær av eksplisitte og klare faglige standarder
for elevenes arbeid, er et framtredende trekk i våre klasseromobservasjoner. Gjennomgående gir
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lærerne få og eksplisitte produktkrav og standarder for hva som kjennetegner gode
arbeidsbesvarelser og framføringer. Svært ofte er lærers kommentarer og utsagn av generell art som
”Fint Petter!”, ”Flott Karoline” uten at det etterfølges av konkrete og mer substansielle argumenter.
Lærernes kommentarer synes ikke å være knyttet til faglig nivå på framførelsen noe som gjør at
mye av elevenes arbeid aksepteres og kommenteres som ”fint” eller ”flott”, uavhengig av
arbeidsinnsats og faktisk produkt framvist. Følgende to eksempler kan illustrere:
Dette er den første av tre norsk timer klassen har denne dagen. Dette fordi de skal forberede
seg til morgendagens tentamen. De har hatt med seg tekst-heftet
(ressurs-hefte) hjem.
Lærer: ”Hva slags inntrykk har dere av teksten?”
Martin: ”Har ikke lest det, det er jo 1000 tekster.”
Kristin: ”Alle tekstene handler om gamle dager.”
Lærer: ”Ja det er godt observert, Kristin. Alle tekstene handler om gamle dager.” (….)
”Veldig viktig oppdagelse å gjøre. Hva står det som tittel dere? (leser selv høyt): Før og nå”.
(Skoberg skole, 9. trinn s. 12)
”Er det noen som har en vits”? (Klassen har i oppgave å framføre en historie eller vits som
en del av humor prosjektet de holder på med). Nina sier hun har en lengre historie og Hanne
(lærer) ber resten av klassen om å være stille. Nina setter i gang […]
”Er det noen flere som har noe, så slipper vi å få alt på siste dagen”? Hanne spør alle etter
tur. Ingen har noe. ”Jeg tror nesten jeg må sette opp en liste jeg, hvis ingen har noe. ”Vil du
ha en bok eller?” spør Asgeir og tilbyr en vitsebok til en av medelevene. ”Nei det er ikke
slik vi holder på med her, dere skal være forberedt”, svarer Hanne.
[…]
Så sier Kjetil at han har en ’homse vits’. Han forteller den. Hanne synes ikke noe om den.
”Er jeg ferdig nå”? Spør Kjetil. ”Ja hvis det er den du vil ha vurdering på, så greit for meg,
det bestemmer du selv.” (SkansenX skole, 9. trinn s. 7-8)
Alexsander er blant dem som diskuterer engelske læreres tilsynelatende motvilje mot å gi kritiske
kommentarer til elevenes arbeider. Verdien av å gi ros er blitt et pedagogisk mantra for engelske
barneskolelærere, hevder Alexander, mens konsekvensene kan være det direkte motsatte:
Similarly, the indiscriminate and thus unhelpful use of praise – rather than more judicious
and exact feedback – may stem from a laudable concern that children should be encouraged
and supported in their learning. Yet this too, can be counterproductive, with children
becoming confused or cynical in the face of what they may begin to see as so much mere
noise. (Alexander 1997:88)
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Samtlige av de observerte klasserom var preget av en tolerant og inkluderende voksen – barn
samhandling. Lærerne viste stor vilje til å møte den enkelte elev med respekt, toleranse og
forhandlingsvilje. Lærer – elev samhandlingen på barnetrinnet er videre preget av lærernes aktive
bruk av elevenes erfaringsverden samt hyppig bruk av kollektiv og individuell ros.
Ros generelt, og især kollektiv ros, forkommer i langt mindre grad på ungdomstrinnet. Hyppig bruk
av almen ros kombinert med fravær av eksplisitte og klare faglige standarder for elevenes
klasseromsarbeid, var videre karateristisk for våre klasserom og man kan spørre seg om lærernes
individorientering og redsel for å krenke enkeltindividet har som en av flere konsekvenser en
tilbaketrukket og passiv lærerrolle i arbeidet som elevenes faglige veileder.

Repertoar i klasserommet– dominerende arbeidsformer og aktiviteter; ikke så
mye hva de gjør, men hvordan de gjør det
Punktobservasjonene registrerte dominerende aktiviteter og arbeidsformer for henholdsvis lærer,
klassen og en enkelt elev, mens feltnotatene, ved siden av å beskrive pågående aktiviteter, fikk fram
kvalitative trekk ved læreres og elevers samhandling og aktiviteter. Under vil jeg beskrive
dominerende arbeidsformer og aktiviteter med utgangspunkt i begge datainnhentingsstrategier.
Diskusjonen konsentreres rundt registrerte læreraktiviteter og registrerte klasseaktiviteter. Når jeg
diskuterer klassens aktiviteter bruker jeg delvis termen klassens aktiviteter og begreper som
’dominerende elevaktiviteter’, ’elevrollen’ eller tilsvarende. Termen elev viser her til den abstrakte
elev som representant for klassen og ikke til en enkelt elev, jf. punktobservasjonsskjemaet. Foruten
dominerende arbeidsformer vil jeg også diskutere grad av elevinnflytelse, kunnskapsorganisering
og dokumentasjonsformer på tvers av klasser og trinn. Sammen gir arbeids-, kunnskaps- og
dokumentasjonsformer, samt elevinnflytelse en pekepinn på hvordan det arbeides i klasserommet
og hva det arbeides med.

Dersom vi legger punktobservasjonene til grunn – adferdsregistreringene av hva lærere og elever
gjør – framkommer det ikke markante forskjeller på tvers av trinn. Gjennomgående er ’instruksjon’,
’spørsmål svar’ og ’individuell hjelp’ de hyppigst registrerte læreraktivitetene og ’lytter/ hører på
lærer’, ’svarer på spørsmål’ og ’jobber individuelt’ de hyppigst registerte klasseaktivitetene på
samtlige trinn. I den grad det er variasjon er det knyttet til enkeltklasserom som har et noe
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avvikende mønster. Omfanget av individualiserte arbeidsmåter, ofte knyttet til omfattende bruk av
arbeidsplaner, fleksitid og tilsvarende, var hovedkriteriet for variasjon mellom klasserommene. (For
variasjon, se tabell 5-8 i appendiks VI som viser dominerende arbeidsformer og aktiviteter brutt ned
på klasseromsnivå). Forskjeller i arbeidsmåter på tvers av klasserom kommer altså ikke primært
fram via å fokusere på hva de gjør, men snarere hvordan de gjennomfører aktiviteten. Hvordan
læreren realiserer og gjennomfører spørsmål – svar frekvenser eller gir instruksjon er, som vi skal
se, langt mer avgjørende for trekk ved læringsaktiviteten enn hyppigheten av slike aktiviteter i seg.
Men først skal vi dvele litt ved hva de gjør, hva som karakteriserer dominerende arbeidsformer og
aktiviteter i de observerte klasserom.

Tabell I. på neste side viser til de hyppigst registrerte arbeidsformer for henholdsvis læreraktivitet
og elevaktivitet på samtlige trinn:
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Tabell 1: Hyppigste arbeidsformer på tvers av klasserom/ trinn

1.trinn:
For lærer
Individuell hjelp (20,94)
Hjelp til par/gr.(17,19)
Instruksjon (14,38)
Spørsmål/svar (14,38)

For klassen
Lytter/hører på lærer (18,01)
Svarer på spørsmål (16,77)
Jobber individuelt/s (12,42)
Jobber i grupper/s (12,42)

For lærer
Individuell hjelp (21,29)
Instruksjon (15,63)
Småprater (10,51)

For klassen
Lytter/ hører på lærer (30,14)
Jobber individuelt/s (23,29)
Svarer på spørsmål (12,88)

For lærer
Individuell hjelp (23,78)
Spørsmål/svar (14,81)
Instruksjon (14,04)
Forteller (13,06)
Hjelp til par/gr. (12,87)

For klassen
Jobber individuelt/s (24,80)
Lytter/hører på lærer (23,82)
Svarer på spørsmål (19,49)
Jobber i grupper/s (17,52)

For lærer
Forteller (16,76)
Individuell hjelp (15,05)
Instruksjon (11,81)

For klassen
Lytter/hører på lærer (32,59)
Jobber individuelt/s (26,44)
Svarer på sp.mål (13,04)
Jobber i grupper/s (10.61)

3.trinn:

6.trinn:

9.trinn:
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Som vi ser av tabellen er oppgaverelatert instruksjon og hjelp til enkeltelever hyppig registrerte
aktiviteter for lærerne på samtlige trinn. Videre er spørsmål – svar sekvenser hyppig registrert på
barnetrinnet, mens ’lærer forteller/ forklarer’ er noe mer frekvent på ungdomstrinnet. Selv om
instruksjon, spørsmål svar og individuell hjelp er mye benyttede undervisningsaktiviteter på
samtlige trinn er betoningen av dem varierende. I noen klasserom brukes absolutt mesteparten av
lærernes tid til å gi hjelp til enkeltelever mens i andre klasserom er tiden jevnt fordelt mellom de
ulike aktiviteter. Ser vi på tvers av trinn var imidlertid lærerens tidsbruk jevnt fordelt rundt
aktivitetene instruksjon, spørsmål-svar, individuell hjelp og hjelp til grupper og par.

Mye tid på å løse oppgaver individuelt
Individuell hjelp forkommer hyppig på alle trinn og for samtlige klasserom på barnetrinnet er
individuell hjelp den enkeltaktivitet lærerne bruker mest tid på. Elevene bruker med andre ord
relativt mye tid på å arbeide med, og løse oppgaver enkeltvis. Våre funn her samsvarer med
tilsvarende studier fra engelske og svenske klasserom (Pollard et al. 1994, Galton et al 1999,
Lindblad og Sahlström 1999, Alexander 2000). Man kan imidlertid sette et spørsmålstegn ved hva
individualisert hjelp og veiledning betyr i denne sammenhang. Individuell veiledning som
læringsstrategi innenfor klasserommets kollektive læringsrammer er svakt utforsket og
dokumentert. Vårt materiale ga ikke rom for dybdeoppfølging av hvordan de ulike lærerne veiledet
enkeltelever, men vi observerte ofte at lærernes kommentarer var allmenne samt hadde klart
repeterende trekk. Ikke sjelden så vi samme generelle instruksjon gjentatt opptil tre og fire ganger
overfor elever som hadde problemer med å avkode oppgavens hensikt. Alexander er blant dem som
stiller seg spørrende til at såpass mye av lærerens tidsbruk går til individualisert veiledning. Han
betegner individuell veiledning som ’the invisible teaching method’, hvis potensielle
læringseffekter er uklare og udokumenterte (2000: 408).

I første klasse, samt sjette klasse, er andelen gruppeorienterte aktiviteter relativt stor. Også på
ungdomstrinnet er arbeid i grupper ofte krysset av i vårt materiale. Gruppearbeidsformen har
imidlertid ulik innramming på de to trinn. På barnetrinnet er gruppearbeid, en intendert og planlagt
aktivitet, mens gruppearbeidsformen på ungdomstrinnet svært ofte kom som et resultat av
forhandlinger mellom lærere og elev ("..kan vi løse oppgavene sammen, lærer?") Gruppearbeid som
intenderte og planlagte aktiviteter forekom også selvfølgelig på ungdomstrinnet men i noe mindre
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grad. Hvordan elevene satt (klasseromsorganisering) og bruk av individuelle- versus
gruppeaktiviteter synes videre å være relativt svakt sammenkoblet. Vi observerte ikke sjelden
hyppig bruk av individuelt arbeid selv om elevene satt i grupper. Studier av engelske klasserom
viser tilsvarende mønstre og paradokser for elevenes klasseromsarbeid (Galton et al. 1999:41-42,
Pollard et al.1994:158-160, Alexander 2000:337), og vi kan hevde at hvordan de sitter og hva de
gjør, synes å følge adskilte logikker. Videre var det en tendens til at lærerne primært forholdt seg til
og hjalp enkeltelever selv om eleven var engasjert i gruppearbeid. Flere ganger noterer observatør
at lærer hjelper enkeltindivider uavhengig om elevene er engasjert i gruppearbeid eller jobber
individuelt. I bare to av de 30 observerte klasserom insisterer og holder lærer fast ved gruppa som
læringsenhet, når det er relevant, slik som for eksempel lærer Beate på 3. trinn: ”Dere er seks
stykker som skal løse oppgaven sammen. Husk å hjelpe hverandre”.

Den hyppige bruken av individuelle aktiviteter er interessant på flere måter. Nyere læringsforskning
framhever verdien av en balanse mellom formidlingssituasjoner, konsolideringssituasjoner og
konsultasjonssituasjoner der elevene anvender kunnskapene i dialog med andre, som avgjørende for
god læring (Meichenbaum og Biemiller 1998:101). Norske klasserom synes å gi rik mulighet til
individuelle, skriftlige utprøvings- og konsolideringsaktiviteter og med svakere, og mindre
systematisk, bruk av henholdsvis formidlingsaktiviteter og dialogiske konsultasjonsaktiviteter. Som
nevnt foran diskuterer flere forskere forskjeller i ulike klasseroms læringsmiljø ved å fokusere på
lærerens strukturerte og gjennomtenkte bruk av ’classroom talk’. Alexander er blant dem som
hevder at individuelle aktiviteter, som å løse oppgaver skriftlig eller stillelesing, bare til en viss
grad oppøver elevenes begrepsmessige og diskursive kompetanse: ” … it is upon talk, more than
any other of the activities we have discussed, that pupils conceptual discourse understanding
depends” (2000:355).

Kategorien ’Forteller/forklarer’ er langt mer hyppig krysset av for niende trinn enn de andre
klassetrinnene. At læreren som formidler av et fagstoff er en viktig del av lærerens tidsbruk på
ungdomstrinnet er vel kanskje ikke så overraskende. Kanskje mer interessant er den lave andelen vi
har registret av denne type aktiviteter på henholdsvis 1., 3., og 6. trinn. Alexander har observert
samme fenomen i engelske barnetrinnsklasserom og spekulerer over om fraværet av forteller/
forklarer reflekterer hva han betegner som ”… ‘taboo on didactism’, a sense that children at all
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costs must not be told.” (Alexander 1997:87). Klasseromssamtale og diskusjon er også relativt
sjeldent krysset av i vårt materiale (varierer mellom 2,19 % (1.trinn) og 7.05% (9.trinn) av våre
avkryssinger). Nystrand (1997) og Cazden (1988) sine studier fra henholdsvis amerikanske
ungdoms- og barneskoleklasserom dokumenterer at under et minutt per dag ble brukt til diskusjon
(Aukrust 2001:191). Den lave andelen av registrerte helklassesamtaler og diskusjon på samtlige
trinn er interessant og inviterer til oppfølgende forskning og fordypning (se også Hertzberg kapittel
om arbeid med muntlige ferdigheter i denne rapport).

Ser vi på registrerte elevaktiviteter på tvers av trinn (se tabell I over) viser heller ikke den til
markante forskjeller mellom trinnene. Faktisk viser elevregistreringene til enda mindre variasjon i
elevrollen enn lærerrollen dersom vi sammenligner mellom trinnene. 'Lytter / hører på lærer',
'svarer på spørsmål' og 'jobber individuelt' er de tre hyppigste elevaktivitetene på samtlige trinn.
Her er det noe variasjon mellom klassetrinnene knyttet til rangeringen av aktivitetene. På sjette
trinn bruker elevene mest tid på å jobbe med oppgaver individuelt mens lytter/ hører på lærer er den
hyppigst registrerte elevaktiviteten på første og niende trinn. Evnen til å 'høre på lærer', 'svare på
spørsmål' og 'jobbe individuelt' synes fremdeles (jf. tidligere studier) å beskrive sentrale trekk ved
elevrollen.

Lærerstyrt helklasseundervisning fremdeles dominerende?
Syttitallets klasseromstudier viste at lærerstyrte spørsmål- svar sekvenser – de såkalte ‘recitationmønstre’7 - dominerte klasseromsaktivitetene. Sammenholdt med disse tidlige studiene viser våre
observasjoner til et skifte fra en lyttende elevrolle til en mer arbeidende elevrolle. Mellom en
firedel og tredel av tidsbruken i samtlige klasserom var rettet mot å arbeide med oppgaver på
individuell basis.

Syttitallets klasserom var dominert av helklasseaktiviteter: felles undervisning i plenum pluss en
kombinasjon av plenumsaktiviteter og individuelt arbeid. Studier fra nittitallet og utover (Pollard et
al. 1994, Galton et al. 1999, Lindblad og Sahlstrøm 1999) viser at arbeid med oppgaver har en langt
mer framtredende plass i dagens klasserom.8 Tidligere studier viste hvordan klasserommet er
lærerdominert og lærerstyrt og hvor lærer snakker og har ordet gjennomgående to tredeler av tiden.
Slår vi sammen registrerte lærersentrerte aktiviteter og sammenligner dem med andelen
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individuelle og gruppeorienterte aktiviteter (elevsentrerte aktiviteter) (se tabell under) dominerer
fremdeles lærersentrerte aktiviteter tidsbruken i klasserommet. Elevaktive arbeidsformer har
imidlertid fått et noe større gjennomslag enn tidligere studier og 2/3 regelen synes å antyde.
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Tabell II:
Lærerstyrte aktiviteter (L)-gruppeaktiviteter (G)-individuelt arbeid (I)- elevaktive arb. former (E):
1. klasse

Lærerstyrte-/ elevaktive arb.for

9,63

34,78

34,78

19,46

46,17

17,08

Lærerstyrte

Ind. arb.

Gruppeakt.

(L)

Verksted

(E)

Lære rstyrte -/ e le vak tive arb.for.

3. klasse

12,05

43,02

41, 92

43, 02

29,87

Lærerstyrte

Ind.arb.

(L)

Gruppeakt.

6. klasse

(E)

Lærerstyrte-/ elevaktive arb.for.

20,08

43,24

43,24

47,83

27,75

Lærerstyrte

Ind.arb.

(L)

Gruppeakt.

9. klasse

(E)

Lærerstyrte-/ elevaktive arb.for.

13,59

46,63

41,89

46,63

28,3

Lærerstyrte

Ind.arb.

Gruppeakt.

(L)

(E)
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Tar vi utgangspunkt i elevregistreringene ser vi at mellom 42 % og 48 % av den relative tidsbruken
i klasserommet rettes mot individuelle og/eller grupperelaterte aktiviteter mens lærerstyrte/
lærersentrerte aktiviteter dekker mellom 35 % og 47 %. Vi registrert altså en tilnærmet 50/50
arbeidsdeling mellom lærerstyrte aktiviteter og arbeid med oppgaver individuelt eller i gruppe,
hvilket kan antyde en noe mer aktiv og arbeidende elevrolle enn tidligere studier antyder. Tar vi
med samtlige registrerte aktiviteter for lærerens bevegelser, inkludert kategorien annet, ser vi
imidlertid at læreren fremdeles dominerer samtalestrukturene i klasserommet.

Tradisjonelle lærerstyrte/ lærersentrerte aktiviteter som for eksempel spørsmål - svar sekvenser
framstår videre som dialogiske og har lite til felles med resitasjonsmønstre slik de er beskrevet i
tidligere studier. Videre ga spørsmål-svar formen mulighet for elevinnspill og lærerne viste stor
vilje til å ta elvene på alvor og verdsette deres forslag til svar, uavhengig om de var korrekte eller
ikke. Følgende eksempel fra en matematikktime i niende klasse kan illustrere:
Lærer begynner tavlegjennomgang. Tegner trekanter på tavla, Pytagoras - vinkel og en side
er gitt. Lærer spør: Hva vet vi på grunnlag av dette? En elev svarer noe som åpenbart er galt,
lærer svarer uten ironi ”Så deilig det var at du sa det, for det vet vi ikke”. Lærer skriver
videre etter elevens diktat og spør ”Hvem skjønner dette?” Lærer løser stykket på tavla etter
forslag fra enkeltelever. (Milestad skole, 9. trinn, s. 8)
Nyere engelsk klasseromsforskning framhever kvaliteten ved lærerens interaksjon med elevene,
snarere enn aktiviteten per se, som avgjørende for elevenes læringsutbytte. Som eksemplet over
viser kan dagens spørsmål-svar sekvenser bære i seg helt andre muligheter for dialog og læring enn
tidligere studiers beskrivelse av slike gjennomganger hevder og hvor nettopp lærernes aktive og
systematiske bruk av, og respons på, elevenes ytringer spiller en avgjørende rolle. Eksemplet er
også velegnet til å illustrere behovet for å ikke bare dokumentere aktivitetene i seg men også å
beskrive hvordan aspekter ved aktiviteten. Gitt at samme aktivitet registreres i en rekke studier over
et gitt tidsrom er det lett å trekke den konklusjon at man beskriver samme fenomen. Enkle
aktivitetsregistreringer uten mer substansielle beskrivelser kan forlede en til å tro at man faktisk
beskriver identiske aktiviteter. Selv om spørsmål- svar sekvenser også gjenfinnes i dagens
klasserom viser de kvalitative observasjonene at dagens spørsmål – svar aktiviteter en annen type
samhandling enn den som er beskrevet i tidligere studier.

62

Ikke så mye hva de gjør - men hvordan de gjør det!
Som gjennomgangen over viser er det ikke markante skiller mellom klassetrinn i registrerte
aktiviteter og arbeidsformer i klasserommet. Variasjoner på tvers av trinn og klasserom kommer
ikke primært fram via atferds- og aktivitetsnedtegninger. Variasjon og skillelinjer er knyttet til
hvordan dimensjonen: hvordan læreren organiserer og bruker de ulike læringsaktivitetene.
Kvalitative trekk og forskjeller mellom klasserommene er ikke knyttet til hvorvidt de bruker
spørsmål- svar formen eller ikke, men hvordan aktivitetene brukes og ikke minst lærerens
systematiske og gjennomtenkte bruk av de ulike aktivitetene. Alexander har studert
undervisningssituasjoner på tvers av nasjonale kulturer. Her konkluderer han med at verken
organisering, tidsbruk, samtalemønstre eller aktiviteter i seg garanterer for gode læringssituasjoner,
alt interagerer med hverandre:
“That, as they say, all depends; and it depends especially on what is said, by whom, to
whom and how (forfatters utheving).” (Alexander 2000:430)
Atferds og aktivitets registreringene gir oss oversikt over aktiviteter og tidsbruk i klasserommet
men det er via feltnotatene fra klasserommet ulikheter og potensielle forskjeller i lærernes bruk av
læringsaktivitetene kommer fram.

Individuell hjelp og spørsmål- svar sekvenser - to eksempler
Som vist over var hjelp til enkelt elever og spørsmål-svar sekvenser to av de hyppigst registrerte
læringsaktiviteter i samtlige klasserom. Selv om alle lærerne bruker mye til på å gi hjelp til enkelt
elever dekker denne aktiviteten kvalitativt ulike tilnærminger hos de forskjellige lærerene. En
forskjell som kommer fram i lærernes strategier er forskjellen mellom i) å hjelpe og veilede elevene
der de er eller ii) å almengjøre problemet. Eksemplene under, fra henholdsvis en matematikktime
og en norsktime, kan illustrere. De er begge hentet fra samme sjette klasse, men med to ulike
lærere:
Matematikktime:
Klassen begynner å jobbe. Lærer (Erling) går bort til en av guttene bakerst (nærmest døra) –
bøyer seg ned – kommenterer. Lærer snakker lavt når han går rundt og gir individuell hjelp
– lar det bli en diskusjon mellom den enkelte elev og han. Bruker også tavla individualisert
– viser / tegner på tavla men bare til dem/ den han veileder og eller hjelper der og da.
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[……]. Lærer snakker lavmælt og hjelper hver især der han/ hun er. Har lite kollektive
beskjeder – lar elevene jobbe. (Skoberg skole, 6. trinn s. 12)
Norsktime:
[Klassen jobber med å skrive en tekst i norsk med basis i fem ord (gåsunger, gummistøvler,
sølepytter, paradis, lerke) som lærer har skrevet på tavla]:
Lærer (Rigmor) går rundt mellom elevene. Torkild, Mads, Finn og Stein Arve ber om hjelp.
Lærer kommer bort til dem – snakker delvis til dem delvis til hele klassen – prater mye selv.
Sier plutselig: ”Har dere kommet i gang? Ikke glem margen?” Karianne ber om hjelp, Mads
ber om hjelp. Lærer er vennlig og blid , har mye humør. [……] Lærer fortsetter å gå rundt –
kommenterer mye kollektivt: ”Vi har jobbet mye med dette med skildring – ulike måter å
forteller og skrive noe på” eller ”Jeg trodde dette skulle være en lett oppgave”. (Skoberg
skole, 6. trinn s. 10)
Lærer Erling er gjennomtenkt og konsekvent i sin bruk av individuell hjelp, som han knytter til den
enkeltes særegne og spesifikke problemer. Videre allmenngjør han ikke problemene men insisterer
på å hjelpe og veilede hver især der han/ hun er. Erling sin strategi gir god arbeidsro og leksjonene
der de jobber med oppgaver i hans klasserom er preget av fordypning og lite avbrytelser. Rigmor
sin strategi – å allmenngjøre enkeltelevers problemer - førte til mye avbrytelser i arbeidet.
Kombinasjonen av gjentatte allmenne beskjeder og mye kommentarer rundt elevenes arbeid ”….jeg
trodde dette skulle være lett”, førte til mye kollektive forhandlinger og forhalinger med læreren og
med tilsvarende liten støtte for konsentrasjon og fordyping.

Hvordan læreren regisserte og fordelte hjelp til enkeltindivider er en annen dimensjon ved
aktiviteten ’individuell hjelp’ som varierte i vårt materiale. Også her viser våre lærere til ulike
strategier. I enkelte klasserom synes læreren drevet fra elev til elev – den som ropte høyest og/eller
maste mest – hadde størst sjanse for å få tak i læreren, mens andre klasserom hadde etablert klare
prosedyrer for fordeling av lærerens hjelp og veiledning. Pollard og hans kolleger undersøkte
hvordan læreren fordeler hjelp koblet opp mot ulike elevgruppers prestasjoner. De skilte mellom
høy-, medium- og lavt presterende elevgrupper og viser at især lavt presterende og til en viss grad
høy presterende elever, har mer lærer – elev kontakt enn middelgruppa under leksjoner der læreren
går rundt og gir individuell hjelp (Pollard et al. 1994:161). Våre data gir ikke mulighet til å forfølge
slike perspektiver, og vi har bare skissemessig inntak til innholdsdimensjonene for hvordan lærerne
interagerer med elevene når de gir individuell hjelp. Gitt den høye andelen av lærerens tidsbruk
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som rettes mot individuell hjelp og veiledning vil vi nok en gang understreke behovet for mer
dybdeorientert forskning rundt individuell veiledning som læringsstrategi.

Spørsmål – svar sekvenser er, ved siden av individuell hjelp og instruksjon, en av de tre hyppigste
forekommende klasseromsaktivitetene i vårt materiale. Spørsmål-svar sekvenser - har representert
essensen i hva man beskrev som lærerstyrt helklasseundervisning - i forskningslitteraturen ofte
beskrevet via ’recitation’ eller IRE(F) mønstre. Spørsmål – svar sekvenser kan dekke fakta og/eller
resitasjonsorienterte spørsmål med vekt på drilling av fakta og rutiner og spørsmål som viser til
tidligere instruksjon og gjennomgang. Men spørsmål – svar sekvenser kan også vise til spørsmål
mer forstått som støttesystemer der man via strukturert og gjennomtenkt bruk av spørsmål og felles
aktiviteter kommer fram til felles forståelse og begrepsbruk. Tidligere studier av samtalemønstrene
i klasserommet viste at fakta og resitasjonsorienterterte spørsmål dominerer. Også i våre klasserom
var mye av spørsmål- svar sekvensene preget av sjekking av fakta og enkelthendelser samt
utspørring av tidligere gjennomgått fagstoff. Især var spørsmål- svar sekvensene i første klasse
preget av fakta og/ eller enkle rutine spørsmål (Bjørnestad 2003). Men vi så også spørsmål – svar
sekvenser som bar preg av bevisst bruk og oppbygging av spørsmål som støttesystemer for felles
forståelse. Følgende eksempel fra en matematikkgjennomgang i tredje klasse kan illustrere:
Beate: ”Kan alle ta fram ’Tusen millioner’ (pensumbok i matte).
Alle elever går for å finne boka og setter seg så på plassene sine. Elevene snakker litt, Beate
sier med en gang
Beate: ”Nå må vi roe oss ned” – sier det med mild men bestemt stemme.
Hun går bort til tavla og skriver 67+7=, spør så om det er noen elever som vil regne det ut –
høyt. Maja kommer opp på tavla og sier høyt hvordan hun tenker.
Maja: ”Jeg tar tre fra den (peker på sju tallet i 67) og flytter hit (peker på syv tallet).
Beate: ”Kan du skrive det”
Maja skriver 67+7=64+10=74
Beate: ” Er det andre som har tenkt på en annen måte?”
Ola får komme opp
Ola: ” jeg tar hele syveren over slik at jeg får 14”
Beate: ” ja det var smart, så skriver du det bak”
Ola skriver hvordan han tenker på tavla 67+7=60+14=74
Beate: ”og så” skriver 68+9 på tavla ”hvordan skal vi tenke det? 68+9 hvem kan forklare?”
”Kan du Marvin?”
Marvin: ”Nei”
Beate: ”Ola kan du ta den også?”
Ola: ”jeg tar en fra åtte så blir det 67 der og så blir det 10”
Ola skriver det på tavla med små tall
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Beate: ” ja”
Beate: ” Du Alf hvorfor blir det 67?”
Alf: ”tar bort 1”
Beate: ”hvorfor”
Alf: ” for da får han bruke 10ern”
Beate: ”Er det noen som har tenkt annerledes? Esmeralda? (AlmetoppenX skole, 3. trinn
s. 3-4)
I eksemplet over er elevene invitert til å diskutere mulige veier å gå for å komme fram til en løsning
på en matematikk oppgave, ved hjelp av hverandre og ved å sammenligne de ulike
framgangsmåter. Selv om det hele skjedde i et helklasseformat og med lærer som ’ringmaster’
innbyr situasjonen til at elevene kan prøve og feile og kollektiv diskutere de ulike løsningene. Den
riktige løsningen var den som fungerte for den enkelte forutsatt at de kom fram til samme mål.
Beate utfordrere dem også på å metareflektere rundt egen tilnærmingsmåte. Beate er positiv og
støttende og tar hver enkelt på alvor og hun respekterer dem som ikke ønsker å eksponerer seg
innenfor helklasseoffentligheten på dette tidspunkt.

Autonomi hos elevene
Som vist i introduksjonen til dette kapitlet beskriver forskningslitteraturen aktiviteter,
kommunikasjon og evalueringsformer i klasserommet via høy grad av lærerstyring og kontroll og
med liten mulighet for innflytelse for elevene. Tidligere og senere klasseromstudier varierer noe her
og noen av de senere studiene framhever en viss grad av elevautonomi knyttet til valg av, og
rekkefølge for, oppgaver. Alle våre klasserom er karakterisert ved relativt høy grad av lærerstyring.
Videre er helklasseundervisning det dominerende prinsippet for organisering av aktivitetene. I noen
klasserom har vi imidlertid registrert en viss grad av elevautonomi. Området for, og graden av,
elevautonomi varierer mellom klasserommene. Vi kan skille mellom fire ulike områder for
elevenes innflytelse: oppgavevalg (kan selv velge hva de vil jobbe med), rekkefølge (kan selv velge
når de vil gjøre de ulike oppgavene), lokalisering (hvor de skal jobbe) og dokumentasjonsform
(genre, uttrykksform, individuelt eller gruppebasert). Allment registrerte vi større grad av autonomi
på lavere klassetrinn når det gjaldt oppgavevalg og rekkefølge. Parallelle aktiviteter, der ikke alle
gjorde det samme til samme tid, var ikke uvanlig på barnetrinnet. I første klasse har elevene videre
stor autonomi i frilek- og overgangssituasjoner – dvs. når de er ferdige med en oppgave, kan de selv
velge hva de skal gjøre.
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Hovedmønsteret på niende trinn er felles undervisning der alle stort sett gjør det samme innenfor de
samme tidsrammer. Noen av klassene på niende trinn hadde satt av tid (studietimer/
arbeidsplantimer) der elevene selv kunne bestemme hva de skulle jobbe med, hvordan de skulle
jobbe og rekkefølgen for arbeidet. I noen klasserom på niende trinn observerte vi videre en viss
autonomi knyttet til genre for dokumentasjon. Individuelle løsninger for dokumentasjon lot seg ofte
kombinere med helklasseundervisningsformatet. Når elevene på EgenliaX skole skal lage en tekst
med utgangspunkt i terrorangrepet i New York etter 11. september kan de for eksempel velge
mellom å uttrykke seg via reportasje, øyenvitneskildring eller dikt. Det ene ekstra klasserommet
(SkansenX) på niende trinn, og som var valgt ut nettopp på grunn av fleksibel organiseringsform og
tidsbruk, ga større rom for autonomi blant elevene når det gjaldt oppgavevalg, rekkefølge og
lokalisering. SkansenX skoles form for elevautonomi samsvarer på mange måter med
småskoletrinnets mønstre for autonomi.

Kunnskapsområder - kunnskapsorganisering
Når det gjelder kunnskapsområder har vi registrert et bredt spekter av kunnskapsformer og
aktiviteter knyttet til tema- og prosjektbasert undervisning så vel som tradisjonell fagbasert
undervisning. Videre dekker kunnskapsområdene allmenndannende kunnskapsområder samt
opplæring i basisfag og basisaktiviteter. Oppgavegenre og oppgaveformat viser til variasjon og
bredde men også her er det interessante mønstre knyttet til klassetrinn og alder.

Fagoppdeling dominerte ungdomstrinnets kunnskapsorganisering, men ser vi på
innholdselementene i de ulike fagene ser vi at de dekker brede så vel som og mer snevre
kunnskapsområder. Observasjoner fra ungdomskolens norsktimer dekker for eksempel følgende
kunnskapsområder: reklame, kommunikasjon, nynorsk grammatikk, rusproblematikk, litterære
analyser, skjønnlitteratur, dikt, humor og populærmusikk. Tilsvarende bredde i kunnskapsområder
finner vi i fag som KRL, Samfunnsfag og til dels Natur- og miljøfagene. Matematikkfaget i de
observerte ungdomskoleklassene utmerker seg ved å være langt mer lærebokstyrt enn de andre
fagene. Hovedaktivitetene i de observerte matematikktimene var arbeid med oppgaver i læreboka,
enten individuelt eller i par og grupper.
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Av åtte ukers observasjonsmateriale på ungdomstrinnet forekommer to tverrfaglige aktiviteter: en
hel mattedag (Pytagoras) og en halv dags demonstrasjon av partering av gris. Videre var deler av
timeplanen på henholdsvis EgenliaX (1t), Hofstad (4t) og Rølstad (6t) avsatt til studietimer. I disse
timene kunne elevene selv velge hva de vil jobbe med, hvem de vil jobbe med og hvor de vil jobbe.
Prosjektarbeidsformen forekommer ikke direkte i vårt materiale fra ungdomstrinnet men ligger i
randsonen av vårt observasjonsmateriale. For eksempel ble deler av observasjonsuka på Skoberg
skole brukt til å framføre et prosjekt om samene de hadde jobbet med i ukene før.
Prosjektarbeidsformen er organisert som alternative løsninger og/eller lunger på timeplanen i våre
niende klasser og er ikke integrert som en normal del av arbeidsuka.

På småskoletrinnet synes temaundervisning å prege normalarbeidsdagen for elevene.
Temabasert undervisning gjennomsyrer en stor del av undervisningene på første og tredje trinn. Av
16 observasjonsuker på henholdsvis første og tredje trinn var temabasert undervisning
hovedundervisningen i 12 av de registrerte ukene og en blanding av fag og temabasert undervisning
var registrert i de siste fire (se tabell 4 i appendiks V). Temaorganisert undervisning dekke områder
som rim og regler, forfatterbesøk, ’fra jord til bord’, butikk, hånddukker, dyreprosjekt, natur og
miljø uke, klosseprosjekt og ’mulitcyde’. Systematisk opplæring og trening i basisaktiviteter som
lese- og skriveopplæring synes imidlertid å ha en litt uklar status i mye av den temaorganiserte
undervisningen. Bruker vi 3. klassetrinn som eksempel forekommer svært få eksplisitte lese- og
skriveopplæring situasjoner i vårt materiale (Johannessen 2002). I den grad lese– og
skriveopplæring registreres på dette trinnet er de spredt og knyttet til lærerens utsjekking av
enkeltelevers ferdighetsnivå.

Uavhengig av fag- eller tema organisert undervisning inneholdt alle undervisningssekvenser
elementer av i) introduksjon til aktiviteten/ temaet, ii) utprøving (applisering) av aktiviteten/ temaet
og iii) avrunding og oppsummering av aktiviteten. Mest hyppig for alle sekvenser på alle
klassetrinn var introduksjon og utprøving, mens eksplisitt avrunding og oppsummering av
aktiviteten forkom mer sjelden. Slik sett framstod ofte de ulike aktivitetenes hensikt som diffus for
elevene (og observatør). Man kan spørre seg om kombinasjonen hurtig skifte mellom aktiviteter,
uklare krav til hva aktiviteten skulle munne ut i og fravær av oppsummering bidro til aktivitetens
læringspotensiale ble utydelig og ikke godt nok utnyttet. Aktiviteter og tema i første og tredje
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klasse hadde for eksempel en tendens til å flyte over i hverandre uten at fokus og intensjon for
aktiviteten er tydeliggjort. En sekvens i samlingsring i første klasse (se under) kan for eksempel
innledes med engelsk for så å gå over til å synge en norsk sang, etterfulgt av fortellerstund og
sansemotorisk lek for så ende opp med en diskusjon om fugler - og alt dette skjer innenfor en
tidsramme på 30 minutter:
Kirsti (lærer) starter samlingen med engelsk. Hun tar fram klær fra en pose og spør hvilken
farge det er på klærne. Elevene svarer på engelsk. Kirsti: ”What colour is this?”, elevene:
“blue”. Dette gjentar hun med fargene hvit, rød, gul og grønn. Når de er ferdig med alle
fargene spør hun elevene: ”vet dere hvorfor jeg har med meg disse t-shirtene fra barna
mine?” Hans: ”Vi skal ha de på oss når vi synger visa vår” […]
Henki får ordet og henvender seg til Odin: Dette er et spørsmål til deg Odin. Har dere hytte
på Hardangervidda?" Odin bekrefter at de har det og det oppstår en liten samtale mellom de
to som de andre elevene sitter og hører på.
Kirsti fortsetter samlingen og sier de skal ha en sansemotorisk lek. De skal leke en lek der
de skal lukke øynene og kjenne på en ting og sende den videre til nestemann. […] Når
tingen kommer fram til Tom skal han gjette på hva det er. Tom sier: ”myk firkant” Kirsti
gjentar det Tom sier. Kirsti sier så: ”hva tror du det er?”, Tom: ”et viskelær”, Kirsti svarer
”flott” og smiler. [….]
Kine (den andre læreren) overtar samlingen: ”på ukeplan sto det at dere hadde en lekse til i
dag, hva var det?” Tine rekker opp hånden og svarer: ”vi skulle finne navnet på tre fugler”
og hun sier videre ”dompap, kjøttmeis og bokfink”. De andre elevene får også svare og
Kine sier: ”flott” eller ”bra” til alle elevene og smiler når hun sier det.
(Humletoppen skole, 1 trinn, s. 17 -18)
Hyppige skifter av og mellom aktiviteter kombinert med uklare mål for aktiviteten – i hvert fall for
elevene – gjør at bindeleddet mellom hva de gjør og hva de skal lære ofte framstod som uklar.
Elevene synes ikke å ha fått med seg lærernes intensjoner for aktiviteten. Især synes dette å
kjennetegne de undervisningsrettede aktivitetene på småskoletrinnet.

Dokumentasjonsformer
Som vist over var arbeid med oppgaver individuelt den enkeltaktivitet som forekom hyppigst på
tvers av klasserom. I enkelte klasserom opptok ’arbeid med oppgaver’ – enten individuelt eller i
gruppe – over halvparten av all registrert tidsbruk. Skriftlig dokumentasjon – enten individuelt eller
på gruppebasis – er dermed den dominerende dokumentasjonsformen i vårt materiale. På niende
trinn er graden av og kravet til skriftlighet særlig omfattende og med svært lite variasjon i
dokumentasjonsformene. Bruk av muntlig dokumentasjon varierer mellom klasserommene. Også
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for muntlige dokumentasjonsformer synes barnetrinnet å være mer allsidige i omfang og bruk. Om
igjen kan det være nødvendig å minne om den omfattende forskning som viser til lærernes aktive
og systematiske bruk av ’classroom talk’ som avgjørende for kvaliteten på opplæringen.

Materialbruk ved dokumentasjon varierer, men allment viser småskoletrinnet til en bredere og mer
variert materialbruk enn de høyere klassetrinn. Høy grad av skriftliggjøring, vekt på individuelle
oppgaver og ensartet materialbruk og bruk av virkemidler, gjør klasserommene på niende trinn
monotone og lite varierte. I løpet av en skoledag kan mange timer følge et relativt ensartet mønster
hvis hovedingredienser er introduksjon til tema, med en kort spørsmål - svar sekvens etterfulgt av
arbeid med oppgaver, individuelt eller i gruppe - og hvor alt skal dokumenteres skriftlig.

Klasserom med vekt på individualisert undervisning (arbeidsplan eller fleksitid organiserte
klasserom i vårt materiale) tenderer mot sterkere grad av skriftliggjøring når det gjelder
dokumentasjonsformer. Parallelle aktiviteter – ofte med ulikt innhold - gjør at innleveringer og
gjennomsyn av skriftlige oppgaver er det verktøy lærer bruker for å overvåke de ulike elevers
læringsforløp. Klassen som et kollektivt og muntlig læringsfellesskap får en mindre framtredende
plass i disse klasserommene. Videre synes en økt oppmerksomhet rundt formaspektet ved
læringsprosessene å karakterisere dokumentasjonsformene i de individualiserte klasserommene.
Lærerens kommunikasjon med elevene i disse klasserommene var ikke bare å legge til rette for
ulike oppgaver men også knyttet til elevenes evne til å planlegge og designe sitt eget læringsforløp:
"Dere, tenk gjennom hvilke tekster dere ønsker å bruke som dokumentasjonsgrunnlag i
vurderingsmappa?" eller "Er det dette du vil ha vurdering på, er det greit for meg, du bestemmer
selv". I disse klasserommene blir elevenes evne til å planlegge, organisere og språklig reflektere
rundt eget læringsforløp - det vil si å kunne metareflektere over og rundt egen læring - et viktig
aspekt ved læringsaktiviteten.

Oppsummerende
Utgangspunktet for dette delprosjektet var å undersøke dominerende arbeids- og
samhandlingsformer i norske klasserom etter innføringen av ny grunnskolereform på nittitallet.
Hvordan samsvarer lærere og elevers arbeidsformer med læreplanens anbefalte læringsaktiviteter?
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Hva karakteriserer samhandlingen mellom lærere og elever? Ved siden av å belyse hvordan og i
hvilken grad læreplanens intensjoner nedfelles på klasseromsnivå, ønsket studien også å diskutere
stabiliserende versus endrede trekk ved norsk klasseromsvirksomhet etter innføring av ny
grunnskolereform.

Allment har vi observert et høyt aktivtitesnivå i samtlige klasserom. Barnetrinnet - og især
småskoletrinnet - var preget av variert bruk av arbeids-, organiserings- og dokumentasjonsformer
og med klare og støttende strukturer. Organisering, tidsbruk og fysiske rammer støttet hverandre og
vi registrerte aktiv, og i noen grad systematisk, bruk av læringsaktiviteter og læringssoner på
barnetrinnet. Man kan imidlertid stille spørsmålstegn ved om variasjon og hyppige skifter mellom
aktiviteter og tema, hindrer fordyping og konsentrasjon og fremmer overflatelæring og
formorientering

Temaorganisert undervisning synes å ha fått stor resonans på småskoletrinnet. Selv om
temaorganisert undervisning inviterer til flerfaglighet og muliggjør at elevene kan trekke
forbindelser mellom skolens aktiviteter og andre livsformer de har erfaring med, synes graden av
systematisk opplæring i konkrete basisferdigheter å innta en relativt liten andel av de totale
undervisningsaktivitetene på småskoletrinnet. Bruker vi tredje klasse som eksempel registrerte vi
for eksempel svært få systematiske lese- og skrive opplæringssituasjoner. I den grad lese- og
skriveopplæring er registrert er de spredt og knyttet til lærers utsjekking av enkeltelevers
ferdigheter.

Ungdomstrinnet er karakterisert med mindre varierte arbeids- organiseringsmønstre og langt mer
tradisjonelle strukturer, knyttet til fag- og tidsbruk samt dokumentasjonsformer. Elevrollen
framstår som mer ensformig på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Faktisk kan en skoledag på
niende trinn i prinsippet bestå av en rekke repeterende aktiviteter gjentatt i time etter time.
Fagoppdelingen med tilhørende faglærer tradisjoner er en av flere mekanismer som bidrar til dette.
Ett klasserom skiller seg ut på niende trinn. Klasserommet var valgt ut med bakgrunn i skolens
alternative organisering og tids- og ressursbruk med vekt på individualisering og bruk av fleksitid.
Dette klasserommet ligner til forveksling småskoletrinnets organisering av skoledagen med en
tredeling mellom i) felles aktiviteter (lagt til samlingskrok/ samlingsstund eller basistid for
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ungdomstrinnet) ii) gjennomgang av fagstoff og iii) arbeidsøkter med varierende grad av
veiledning.

Ser vi på undervisningsaktiviteter og arbeidsformer spesielt, er det ikke markant variasjon mellom
klasserom verken for registrerte læreraktiviteter eller elevaktiviteter. Helklasseundervisning
dominerer undervisningen i de fleste klasserom. Spørsmål-svar sekvenser, instruksjon og arbeid
med oppgaver er de tre hyppigst registrerte arbeidsformer i samtlige klasserom. Omfanget av, og
rekkefølgen for, de ulike aktivitetene varierer. Noen klasserom har organisert dagen slik at arbeid
med oppgaver – enten individuelt eller i gruppe – er den absolutt dominerende aktiviteten, mens
man i andre klasserom fordeler dagen mellom de tre hovedaktivitetene samt tilliggende aktiviteter
som forteller/ forelese, diskusjon og høytlesing. Allment er imidlertid arbeid med oppgaver
individuelt den hyppigst forekommende aktiviteten i samtlige klasserom på barnetrinnet og den
nest hyppigste aktiviteten på ungdomstrinnet. En relativt stor andel av elevenes arbeid i
klasserommet brukes til å løse oppgaver individuelt. Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet
dokumenterer flere studier er viss skepsis til de læringsmessige gevinster som ligger i høy grad av
individualiserte arbeidsformer i klasserommet og med tilsvarende svak bruk av helklassen som
samtale- og læringsforum. Lærernes systematiske bruk av klassesamtaler kombinert med aktiv og
systematisk bruk av utforskende spørsmål blir især framhevet som viktig for elevenes læring i disse
studiene. Sammenholder vi våre funn med anbefalte læringsstrategier i læreplanen og nevnte
studier, kan vi hevde at våre klasserom understreker aktivitets- og øvingsformatet men gir mindre
mulighet for organiserte og tilrettelagte samtalesituasjoner kollektivt så vel som i grupper. Læreren
som igangsetter og veileder synes å ha fått et visst gjennomslag i våre klasserom, mens lærerens
kollektive samtalelederrolle er tonet noe ned.

Variasjoner og kvaliteter ved aktivitetene er ikke primært knyttet til hva de gjør men hvordan de
gjør det. Forskjeller på tvers av klasserom er ikke knyttet til om de bruker spørsmål - svar
sekvenser i seg selv – men hvordan aktiviteten gjennomføres. Lærernes systematiske bruk av de
ulike læringsaktivitetene er her spesielt interessant. Våre klasserom varierer når det gjelder lærernes
aktive og systematiske bruk av de ulike læringsaktiviteter. Generelt sitter vi imidlertid med et
inntrykk av at det er lite systematisk og oppsummert refleksjon rundt de ulike aktivitetenes
læringspotensiale, hvilket igjen bidrar til at lærerne vanskelig kan akkumulere kunnskap basert på
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systematisk erfaringer. Det faktum at det brukes lite tid til avrunding og oppsummering av de ulike
aktivitetene bidrar videre til at de ulike aktivitetenes intensjoner blir uklare for elevene og det
etableres en svak relasjon mellom ’å gjøre noe og å lære noe’. Hyppige skifter mellom og på tvers
av fag og aktiviteter forsterker dette ytterligere. Dette kan gjenfinnes Galtons studie fra 80 åras
engelske klasserom. Selv om lærerne der kommuniserer klare og tydelige forventninger til adferd
og oppførsel i klasserommet, framstår deres kunnskapsmessige intensjoner og forventninger som
uklare, noe som skaper ”… a weak sense of ownership and low involvement to learning activities”
(Galton et al 1999).

Graden av differensiering og individualisering varierer mellom klasserommene. Allment er det
større grad av differensiering og individualisering på småskoleklassetrinnet enn de høyere
klassetrinn. Utstrakt bruk av individualisering som arbeidsform var ofte knyttet til spesielle
organisatoriske løsninger (verkstedorganisering/ arbeidsplanorganisering/ fleksitidorganisering) og
forekommer relativt sjeldent i vårt materiale. Individualiserte klasserom skiller seg videre fra de
andre klasserommene ved økt vekt på skriftlighet som hoveddokumentasjonsform og med redusert
bruk av klassefellesskapet som læringsarena. Mer vekt på individualiserte løsninger og
læringsforløp kan bidra til mer effektiv tidsbruk i klasserommet samtidig som en viss monotoni i
læringsaktivitetene og svekket fellesskapsfølelse kan være en av flere sideeffekter. Alexander
(2000:409) beskriver individualisert veiledning som ’the invisible teaching method’ og hvis
læringseffekter innenfor et helklasseformat trenger ytterligere forskning og dokumentasjon.

Klasserommets sosiale klima – de sosiale og emosjonelle rammer for læringsaktiviteten var en
tredje faktor for å belyse lærernes klasseromspraksis. Det er lite variasjon mellom og på tvers av
klasserom når det gjelder voksen-barn samhandling. Allment har vi beskrevet interaksjonen mellom
lærerne og deres elever som preget av respekt og toleranse og med stor vilje til å se enkeltindividet
og hans/hennes særtrekk. Selvfølgelig er det variasjoner knyttet til lærernes og elevenes kjønn og
alder, men allment synes en ’god og romslig tone’ å beskrive mye av den sosiale samhandlingen
mellom barn og voksne i de observerte klasserom. Å bestrebe seg på å møte hver især som en
person med egen historie og med individuelle særtrekk synes å ha blitt en del av norske
grunnskolelæreres profesjonelle kompetanse. En sideeffekt av lærernes individorientering er deres
forhandlingsvilje og der især enkeltelever gies et stort forhandlingsrom og med uro og avbrudd i
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læringsarbeidet som en av flere konsekvenser. Det oppstår dermed en spenning mellom en
opplæringssituasjon konstruert rundt masselæring og elevenes og lærernes individorientering.
Uklarhet og til dels fravær av faglige standarder og krav er videre et trekk ved lærernes
klasseromsarbeid som kan forklares i lys av lærernes person- og individ orienterting.
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Kapittel 4

Samtaledeltakelse i norske klasserom – en studie av
deltakerstrukturer og samtalebevegelser9
Vibeke Grøver Aukrust

Moderne læringsteori har rettet oppmerksomheten mot skolens sosiale strukturer og samtaleformer
og vist deres betydning for å forstå betingelser for læring (e.g. Hicks, 1996; Pontecorvo, 1997;
Wertsch, 1998). Også Læreplanverket for Grunnskolen (1996) tillegger klasserommets mange
samtaler avgjørende betydning for elevenes læring og kunnskapsutvikling. Læreplanens generelle
del framhever at lærerens viktigste oppgave er knyttet til å være "igangsetter, rettleder,
samtalepartner og regissør" (Læreplanverket s.32, mine uthevinger). Det legges med andre ord
vekt på læreren som samtalepartner. Også de fagspesifikke planene viser hyppig til bruk av
samtaler som en arbeids- og læringsform (Aukrust, 2001a og b). Den betydning Læreplanen
tilskriver læring gjennom samtaler står i motsetning til deler av internasjonal empirisk forskning på
hva som egentlig kjennetegner samtaler mellom lærere og elever. Dette motsetningsforholdet har
motivert den foreliggende undersøkelsen av deltakerstrukturer og samtalebevegelser i norske
klasserom.

Hva har tidligere forskning funnet?
De fleste studiene av lærerstyrte samtaler har fokusert kjennetegn ved klasserommets makt- og
autoritetsrelasjoner, utforsket gjennom lærerens samtaleinitieringer og elevenes responser, og med
forankring i sosiolingvistisk tradisjon (for en drøfting av teoretiske tilnærminger, se Aukrust 2001a
eller Hicks, 1996). Klasseromssamtalen som kulturell og institusjonell ressurs skal i samsvar med
denne tradisjonen utforskes med utgangspunkt i dens spesifikke interaktive kjennetegn.
Deltakerstrukturer i klasserommet ble først satt på kartet i 1972 med artikkelsamlingen ”Functions
of language in the classroom” (Cazden, John & Hymes, 1972) som senere er blitt å regne som en
klassiker. Philips introduserte her begrepet deltakerstrukturer; ”Teachers used different participant
structures, or ways of arranging verbal interactions with students”(s. 377). Den vanligste
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deltakerstrukturen i Philips’ framstilling har senere i gjentatte studier blitt beskrevet som IRF
(Sinclair & Coulthart, 1975; Wells, 1993), IRE (Cazden, 1988; Mehan, 1979), triadisk dialog
(Lemke, 1990; Nassaji & Wells, 2000) og resitativ samtale (Mehan, 1998; Nystrand, 1997;
Wertsch, 1998). I sin karakteristiske form består deltakerstrukturen av tre bevegelser; initiering (I),
vanligvis i form av et lærerspørsmål som ofte gjelder kjent informasjon, respons (R) i form av at
eleven svarer på spørsmålet, og en oppfølging (F) eller evaluering (E) ved at læreren viderefører
eller kommenterer elevens respons. De fleste studiene konkluderer med at læreren tilbyr omkring
2/3 av alle ytringer, og at 2/3 av disse igjen forekommer innenfor IRF strukturer (Cazden, 1988;
Hicks, 1996; Lyle, 1997; Mehan, 1998). En rekke internasjonale studier har dokumentert at
klasseromssamtaler kjennetegnet av IRF-strukturen fungerer kontrollerende og passiviserende; det
er læreren som kontrollerer tema, spørsmålene til elevene, elevenes svarmuligheter og som
evaluerer svarene. Lærere og elever er plassert i tydelige asymmetriske maktrelasjoner. Som
analytisk redskap har IRF strukturen vist seg fruktbart. Identifiseringen av denne har generert en
rekke studier som kunne sammenlignes med hverandre gjennom det felles analytiske og empiriske
fokus IRF strukturen representerte. Strukturen representerer imidlertid en abstrahert forenkling, og
lar seg ikke umiddelbart gjenfinne i det mangfoldet av initierende og responderende ytringer ethvert
klasserom inneholder. Skolens undervisnings- og læringsformer har også endret seg i betydelig
grad i retning av mer gruppe- og prosjektarbeid og større bruk av informasjonsteknologiske
redskaper, og denne endringen har konsekvenser for samtalene elever og lærere utvikler. Denne
endringen reflekteres tydelig når begrepsbruken i Cazdens første (1988) utgivelse av klassikeren
”Classroom discourse” sammenlignes med den siste utgivelsen (2001). I den siste utgaven av boka
er IRF strukturen som analytisk fokus forlatt og erstattet med det løsere begrepet ”traditional
lessons”. Cazden begrunner endringen med at skolen i dag legger mer vekt på læringsprosesser og
strategier og mindre vekt på faktakunnskap som kan kontrolleres gjennom spørsmål. La oss se
nærmere på hva tidligere forskning har funnet når det gjelder kjennetegn ved læreres og elevers
samtale-initieringer og – responser.
Kjennetegn ved læreres samtaleinitieringer. De fleste studiene av læreres samtaleinitieringar har
sett på kjennetegn ved lærernes spørsmål. En sentral distinksjon har vært forholdet mellom
autentiske og inautentiske spørsmål. Autentiske spørsmål kjennetegnes av at læreren spør om noe
han eller hun selv ikkje kjenner svaret på, mens inautentiske spørsmål har karakter av å kontrollere
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den andres kunnskap heller enn å søke ny kunnskap. Sinclair og Coulthart (1975), Mehan (1979),
Cazden (1988) og Edwards og Mercer (1987) konkluderer alle med at læreren stiller spørsmål han
eller hun alt kjenner svarene på, mens elevene er definert som mottakere av kunnskap. Læreren
spør ikke for å få vite, men for å kontrollere elevene og styre deres oppmerksomhet. Flere studier
har sammenlignet kjennetegn ved de spørsmål barn hører utenfor og innenfor skolen (for en
oversikt over forskningsfeltet, se Aukrust, 2001a eller Mehan, 1998) og funnet at skolesamtaler i
større grad enn andre samtaler er kjennetegnet av kontrollspørsmål og stram regulering av elevenes
svaralternativer. Lærerens spørrestrategi kan imidlertid også reflektere et ønske om å gjøre elevene
deltakende i utviklingen av et resonnement, og dette ønsket kan være institusjonelt legitimt selv om
resonnementet ikke er nytt for læreren. I den foreliggende studien har jeg derfor valgt å unngå
dimensjonene åpne versus lukkede spørsmål eller autentiske versus inautentiske spørsmål, men skal
fokusere de interaktive sammenhenger lærernes spørsmål og kommentarer forekommer innenfor.

Kjennetegn ved lærernes oppfølginger. Flere nyere studier har fokusert på læringspotensialet i IRFsekvenser (Boulima, 1999; Greenleaf & Freedman, 1993; Hicks, 1996; Kraker, 2000; Mercer,
1995; Nassaji & Wells, 2000; Newman, Griffin & Cole, 1989; Pontecorvo, 1997). Flere av disse
studiene har konkludert med at forholdet mellom elevenes respons og lærerens oppfølging er
avgjørende for etablering av felles kunnskap elevene imellom og mellom lærer og elev. En fersk
studie fra California (Wells, 1996) har dokumentert at lærere brukte det tredje leddet i strukturen,
"follow-ups", på ulike måter som også tjente til å inkludere elevens respons. Wells viste hvordan
lærerne brukte ”follow-ups” for å inkludere elevens respons, og tegnet dermed et mer komplekst
bilde av IRF strukturen enn tidligere forskning har gjort. Den foreliggende studien skal i
forlengelsen av tidligere forskning på lærernes oppfølginger se på i hvilken grad lærernes ulike
bidrag til samtalen følger opp eller utdyper elevenes.

Kjennetegn ved elevenes samtale-initieringer og oppfølginger. Mens tidligere studier i stor grad
fokuserte de begrensede initierings- og responsrettigheter elever ble tildelt i klasserommet, har
nyere empiriske studier bidratt til å tegne et mer sammensatt bilde. Nystrand (1997) observerte at
lærere og elever i noen tilfeller utviklet dialogiske samarbeidsformer, kjennetegnet av at elevene
bygget på sine tidligere responser og bidrog til oppbygningen av felles kunnskap. Andre studier
(Gutiérrez et al., 1999; Moll, Tapia, & Whitmore, 1993, se også Hicks, 1996, og Mehan, 1998) har
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ut fra et maktperspektiv lagt vekt på at elevene ikke uten videre lar seg innpasse i rutinisert
samhandling der læreren både formulerer tema, stiller spørsmål og evaluerer hva som er adekvate
elev-responser.

Undersøkelsens forskningsspørsmål. Mens en rekke studier har konkludert på sammenfallende
måte når det gjelder fordelingen av læreres og elevers deltakerrettigheter i forhold til initiering og
respons, er det større uenighet forskere imellom når det gjelder hvilken betydning ulike
deltakermønstre kan ha for elevenes læring. Én grunn til ulike vurderinger kan ha å gjøre med at
slike mønstre er dokumentert på overraskende udifferensierte måter. Til tross for omfattende
forskning på deltakerstrukturer vet vi lite om hvordan disse skiller seg fra hverandre avhengig av de
konkrete klasseromssituasjoner de inngår i og de personer som deltar. Slike problemstillinger
krever at repertoaret av metoder for å utforske klasseromssamtaler utvides. De fleste studiene har
gitt nitide kvalitative analyser av relativt avgrensede utsnitt av klasseromsinteraksjon (Cazden,
1988; Dorr-Bremme, 1990; Jennings, O’Keefe & Shamlin, 1999; Meham, 1979). Bare en håndfull
nyere studier har gjennomført kvantitative analyser av større datamengder (Ericks-Brophy &
Crago, 1994, Nystrand et al., 2001; Wegerif, Mercer & Rojas-Drummond, 1999). For å få
kunnskap om variasjonen i deltakerstrukturer og samtalebevegelser på tvers av klasser og
klassetrinn, kreves det at de case-baserte studiene suppleres med bredere undersøkelser. En av
målsettingene med den foreliggende studien er å bidra til dette. De aller fleste studier av
klasseromssamtaler er gjennomført innenfor rammen av andre pedagogiske tradisjoner enn den
norske. Kulturelt og institusjonelt fargede utforminger av makt- og autoritetsrelasjoner mellom
lærere og elever vil variere i betydelig grad. En annen målsetting er derfor å utforske kjennetegn
ved måten lærerstyrte helklassesamtaler forløper i norske klasserom. Undersøkelsen skal kaste lys
over fellestrekk og variasjon i deltakerstrukturer og samtalebevegelser på tvers av ulike klasserom
og klassetrinn. Spørsmålet om deltakerstrukturer skal drøftes med utgangspunkt i fordelingen av
lærer- og elevytringer, samtalebevegelsene med utgangspunkt i relasjoner mellom ytringer.
Drøftingen peker fram mot to delvis divergerende konklusjoner. Den ene konklusjonen gjelder
fellestrekkene i samtaleutforming på tvers av de ulike klasserom, klassetrinn og skoler/ nærmiljøer
og viser helklassesamtalen som et institusjonelt redskap for interaksjon, ikke ulikt det bildet som
tegnes i mange internasjonale studier. Den andre konklusjonen peker imidlertid mot variasjonen
mellom ulike lærere når det gjelder å gi elevene en plass i samtalen som bidragsytere med
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substansielle bidrag i en tematisk sammenhengende samtale, og bidrar dermed til å bryte opp det
stereotype bildet av helklassesamtaler som er tegnet i mange tidligere studier.

Presentasjon av undersøkelsen
Hvem deltar i undersøkelsen? Undersøkelsen er basert på videoobservasjoner av én lærerstyrt
helklassesamtale i 26 ulike klasserom. 6 klasser på henholdsvis første og tredje trinn og 7 klasser på
henholdsvis sjette og niende trinn deltar i undersøkelsen. Utvalget kjennetegnes av variasjon og
bredde når det gjelder skoletyper så vel som lokalmiljøer (se Klette, kapittel 2, for presentasjon av
undersøkelsen). I syv av de 26 klassene var det to lærere til stede i klasserommet (gjaldt fire
førsteklasser samt én klasse på henholdsvis tredje, sjette og niende trinn). Helklassesamtalen ble i
disse tilfellene ledet av én av lærerne, mens medlæreren hadde en mer ubetydelig rolle. Lærernes
bidrag til samtalen behandles derfor under ett for disse klasserommenes del.

For også å kunne tegne et bilde av mønstre av samtalebevegelser, har jeg valgt å gjøre to klasser
mer synlige i presentasjonen, nemlig tredjeklassene på AlmetoppenX og Halleberg skole.
AlmetoppenX og Halleberg er store skoler lokalisert i bymiljøer. Samtalene i disse to
klasserommene var kjennetegnet av konsentrasjon og interesse både fra lærers og elevers side, men
det var også tilfelle for andre samtaler i materialet. Samtalene fra AlmetoppenX og Halleberg er
valgt fordi de er egnet til å illustrere noen fellestrekk ved så vel som variasjon. På AlmetoppenX
skole hadde ikke samtalen forankring i et spesifikt fagstoff, men elevene diskuterte temaer som
metakognitive strategier og sosiale relasjoner. Læreren og elevene satt i en sirkel og samtlige kunne
se hverandre. Elevene på AlmetoppenX var godt kjent med denne formen for helklassesamtale og
praktiserte den regelmessig. På Halleberg skole valgte læreren å ta utgangspunkt i gjennomgangen
av et relativt krevende stoff innenfor norskfaget; myter og eventyr. Pultene var skjøvet sammen til
fire rader og læreren stod foran elevene med læreboka i hånda. Samtalen tok utgangspunkt i en av
tekstene i læreboka, som dermed ble aktivt benyttet under samtalen. Til tross for at samtalene og
rammen rundt dem var svært forskjellige på AlmetoppenX og Halleberg skole, hadde samtalene
fellestrekk når det gjaldt lærerens regissering av elevdeltakelsen og disse skal vi komme tilbake til.
De to lærerne skilte seg fra hverandre i ledelsesform. Læreren på AlmetoppenX skole inviterte til
en kollektiv samtale der elevene bygget på hverandres bidrag og henvendte seg til hverandre mer
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enn til læreren. På Halleberg skole hadde læreren en tydeligere ledelse av samtalen og bidro til at
elevene ble aktive bidragsytere i en faglig krevende, men tematisk koherent samtale.

Hva slags samtaler ble observert? Lærerne på første trinn ble bedt om å velge en vanlig
samlingsstund for observasjon, mens lærerne på tredje, sjette og niende trinn ble oppfordret til å
foreslå en helklassesamtale der elevene kunne bidra med synspunkter og vurderinger (se appendix
bak i denne artikkelen for instruksjon til lærerne). Lærere valgte selv hvilket fag observasjonen
skulle gjennomføres i. Flere av dem valgte timer som ikke var spesifikt fagtilknyttet, men der
elevene bearbeidet eller forberedte et fellesarrangement. Andre inviterte til observasjon av samtaler
knyttet til fagene norsk, naturfag, samfunnsfag og KRL. Det var betydelig variasjon når det gjaldt i
hvilken grad læreren på den ene siden la til rette for elevenes deltakelse i diskusjon av fagstoff og
på den andre siden inviterte elevene til å bidra med mer personlige synspunkter og erfaringer med
løsere fagtilknytning. Selv om samtalene på småskoletrinnet hadde en mer narrativ form og
inviterte elevenes fortellinger om egne opplevelser, mens samtalene på høyere trinn mer ville
innhente elevenes synspunkter på aktuelle samfunnsspørsmål, er det variasjon både på lavere og
høyere nivå mht i hvilken grad læreren knytter samtalen til gjennomgangen av fagstoff.

Den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Videoobservasjonen ble gjennomført ved bruk
av et digitalt kamera plassert på stativ. Til kameraet ble det koblet en forsterket mikrofon.
Kameralinsen fanget bare inn deler av klasserommet, og for å øke sjansen for at den personen som
hadde ordet til enhver tid var inne i bildet, var kameraet betjent. Ingen av deltakerne var upåvirket
av å bli videofilmet. Noen lærere påpekte at klassen var noe stillere eller mer forsiktig med å ta
ordet enn vanlig. Slik jeg ser det er likevel ikke grunn til å vurdere effekten av videokameraet som
vesensforskjellig fra generelle observatøreffekter. Deltakerne handlet innenfor det repertoaret av
samtaleformer de hadde utviklet og kjente.

Transkripsjon. Videoobservasjonsmaterialet ble transkribert med utgangspunkt i
transkripsjonssystemet Codes for the Human Analysis of Transcripts, forkortet CHAT
(MacWhinney, 1991). Systemet er basert på transkripsjon av ytringer, og identifikasjonen av disse
er igjen basert på syntaktiske kjennetegn og intonasjonskurve. Hver samtaletur kan dermed
inneholde flere ytringer. Samtaledeltakerne, enten disse var elever eller lærere, ble markert i
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transkriptet dersom de lot seg identifisere i videoopptaket. Kollektive så vel som overlappende
ytringer ble markert. Transkriptene inneholdt også beskrivelser av latter, nøling, stemmebruk og
håndsopprekning. For en oversikt over transkripsjonssymboler, se appendiks bak i artikkelen.

Analyse
En modifisert utgave av Linell og Gustavssons analysesystem (Linell & Gustavsson 1987,
Svennevig 1995) var utgangspunktet for kategorisering av lærer- og elev-ytringer. Systemet
fokuserer initiativ og respons, og gav dermed et grunnlag for å sammenligne samtalestrukturer og –
bevegelser i norske klasserom med internasjonal forskning. For å gjøre det egnet til analyse av
kompleksiteten i institusjonaliserte deltakerrike samtaler, er det bygget ut på noen punkter.
Hovedbegrepene, initiativ og respons, beskriver en ytrings funksjon i forhold til foregående og
påfølgende ytring. Deltakere i enhver samtale tar initiativ og gir respons på andres bidrag, og
målsettingen er å identifisere karakteristiske kjennetegn ved måten dette skjer på. Å ta initiativ er å
drive samtalen framover, enten ved å tilføre nye opplysninger eller ved å oppfordre andre til å ta
ordet. Analysen skilte mellom to hovedformer for initiativ. Spørsmål er sterke initiativ ved å kreve
en reaksjon fra andre og dermed drive samtalen videre framover. Hvis en lærer eller elev fører inn
et nytt innhold ved å fortelle om noe eller påstå noe, har vedkommende tatt et initiativ, men dette er
et svakt initiativ ettersom det i mindre grad krever en eksplisitt reaksjon fra andre.

Å gi respons er å reagere på tidligere ytringer og dermed knytte an bakover. En ytring betraktes
som en respons dersom den innholdsmessig knytter an til en annen ytring. Noen ganger kan
responsen ta opp igjen tråden i forhold til temaer som har forekommet tidligere i samtalen. De
fleste ytringene i en samtale har både initiativ- og responsegenskaper samtidig. Enkelte ytringer
knytter ikke an til foregående ytring, og da kalles de rene initiativer. Kategoriseringssystemet
skiller mellom rene sterke initiativ og rene svake initiativ, avhengig av om ytringen uten
anknytning bakover er formulert som spørsmål eller som påstand. I klasserommet vil en ofte se at
læreren tilbyr komplekse initiativ i form av spørsmål over flere samtaleturer. Innholdet i den
enkelte ytring får kanskje ikke mening uten at flere ytringer sees i sammenheng (en ytring fortsetter
en tidligere ytrings initiativ) eller et initiativ er å betrakte som en utdyping av det foregående ved at
læreren gir et eksempel eller går mer i detalj. Den som har ordet kan også gjenta eget initiativ eller
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sentrale deler av det uten å tilføre noe nytt. Slike gjentakelser kan være et forsøk på å få respons når
ingen svarer eller et forsøk på å få svar fra de elevene læreren ønsker å engasjere. Noen ganger vil
læreren stille et spørsmål og elevene svare etter tur på det samme spørsmålet. Dersom lærer har et
spesifikt spørsmål blir elevenes svar kodet med anknytning bakover selv om ikke svaret følger
direkte etter spørsmålet. Dersom læreren ikke har et klart definert noe tema, men for eksempel
åpent inviterer elevenes deltakelse gjennom spørsmål som “er det noen som har noe å fortelle i
dag?”, blir barnas initiativ kodet uten anknytning bakover. Læreren vil ofte følge opp med
tilleggsspørsmål, og da blir elevenes svar kodet med anknytning bakover. Lærernes initiativ blir
kodet uten anknytning bakover når de stiller et nytt spørsmål (kan være innenfor samme tema) som
ikke er knyttet til ytringene som har gått forut for initiativet.

Ytringer som ikke tilfører noe nytt ut over det det blir bedt om i foregående ytring, kalles minimale
responser. Minimale responser kan også være kollektive ikkeverbale responser som for eksempel
håndsopprekning. Når elevene svarer på lærerens initiativ ved å nikke eller gi en annen ikke-verbal
respons, er det registrert som minimale responser. Om slike kroppslige responser ikke ble inkludert,
kunne det bidra til å karikere bildet av lærerens initiativ ved å gi inntrykk av at læreren ikke får
respons. Samtalekonteksten er avgjørende for å vurdere om vi har å gjøre med en ytring der eleven
responderer som svar på et lærerinitiativ eller om eleven alternativt selv tar initiativet til å si noe.
Det siste vil alltid bli kodet som noe annet enn en minimal respons. Minimale responser skiller seg
igjen fra rene bekreftelser som utelukkende gir samtalepartner enkle responser som ”ja” eller nei”.

I institusjonelle samtaler er det subtile regler for hvem som kan ta ordet. Læreren fungerer vanligvis
som ordstyrer og kan bestemme hvem som skal få snakke og hvor lenge. Rollen som samtaleleder
vil likevel kunne utformes på svært ulike måter av ulike lærere. Læreren kan eksplisitt tildele ordet
til en elev, eller kan markere turoverlevering mer indirekte gjennom blikk, nikk etc. Aspekter ved
turoverlevering (grad av overlappende ytringer og eksplisitte turoverleveringer) er derfor noe vi
skal se nærmere på. En høy grad av overlappende ytringer kan for eksempel vitne om at det foregår
en kamp om ordet eller at ordstyrer i liten grad markerer hvem som til enhver tid får ordet.
Noen ganger vil elevene bidra med ytringer ”fra sidelinja” som ikke er invitert av læreren. Slike
ytringer er kalt kommentarer. De kan være relatert til samtaletema eller innføre et nytt moment. Det
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er også interessant å vite noe om hvilke strategier lærere bruker for å overhøre eller følge opp slike
sidelinje-kommentarer, d.v.s. i hvilken grad læreren tilbyr kommentartilknyttede oppfølginger.

Skillet mellom sterke og svake initiativer gjør at vi kan undersøke i hvilken grad samtalen drives
framover av eksplisitte anmodninger om respons. Å ta mange sterke initiativ er en interaktiv
strategi vi kan kalle utspørring. Leksehøring gjennom spørsmål til elevene er for eksempel en
interaktiv strategi som i stor grad styrer den andres responsalternativer. Samtaler med en høy andel
av ytringer som er sterke eller svake initiativer og samtidig anknyttet forrige ytring, har blitt
beskrevet som en lavfrekvent samtaleform i klasserom der elevytringer i større grad har framstått
som minimale responser. De mest balanserte formene for ytringer, det vil si ytringer som både er en
respons og tilbyr et initiativ samtidig, framstår også som de mest koherente. De skaper
sammenheng i dialogen ved å knytte an både forover og bakover. Samtaler med mange sterke
initiativer vil på den andre siden framstå som fragmenterte, med mange temaskifter og springende
overganger.

Systemet inneholder også kategorier for å beskrive strategier for å hindre samtalesammenbrudd.
Strategier for å hindre sammenbrudd kan bestå i oppklaringsspørsmål, det vil si at eleven eller
læreren forsikrer seg om at han/hun har forstått den andres utsagn. I de tilfeller der initiativtakeren
ikke mener hun har fått den reaksjonen det ble bedt om, kan vi snakke om en inadekvat respons.
Dette vil i så fall vise seg ved at hun tar opp igjen initiativet. Det er altså initiativtakeren som avgjør
om en respons er adekvat. Karakteristisk for klasseromssamtaler er svingningene mellom
samtaletema på den ene siden og ytringer som regulerer den umiddelbare ”her-og-nå” handlingen
på den andre siden. Slike handlingsregulerende ytringer vil ofte forekomme når det er uro i
klasserommet, eller når en elev eksempelvis kommer for seint. Slike rene handlingsregulerende
ytringer er ikke kodet i henhold til samtalekategoriene ovenfor.
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Resultater:
Hva kjennetegner deltakerstrukturer i klasserommene sett under ett?
Materialet i sin helhet inneholdt 12458 ytringer. Tabell I viser hvordan ytringene fordelte seg
mellom klassetrinnene.

Tabell I: Antall ytringer (lærer og elev) i materialet (absolutte tall) pr trinn, gjennomsnittlig
antall ytringer pr samtale og trinn (absolutte tall) og gjennomsnittlig prosentandel
lærerytringer (av totalt antall ytringer i samtalen).
Antall ytringer
(lærer-og
elevytringer)
Gjennomsnittlig
antall ytringer i
samtalen
Prosentandel
lærerytringer

Trinn 1
3072

Trinn 3
2785

Trinn 6
3972

Trinn 9
2629

512 (376-689)

464 (319-689)

567 (410-829)

375 (103-566)

62,6
(52,2 - 69,2)

56,6
(48,9 - 66,3)

58,2
(54,1 - 63,3)

62,7
(45,5 - 79,3)

I gjennomsnitt var 60 % av ytringene i materialet lærerytringer og 40 % elevytringer. Det relative
forholdet mellom lærer og elevytringer var likt i første og niende klasse, mens tredje og sjette
klasse hadde noe færre lærerytringer relativt sett (Tabell I, raden ’Prosentandel lærerytringer’).
Sjetteklassematerialet (med flest ytringer) var det mest homogene når det gjaldt forholdet mellom
lærer og elevytringer i de ulike klassene på trinnet, mens variasjonen var størst på niende trinn.
Fokusklassene på Halleberg og AlmetoppenX skilte seg markert fra hverandre når det gjaldt
andelen lærerytringer i samtalen. Andelen lærerytringer på AlmetoppenX var den laveste på tredje
trinn (48,9 %), mens adelen lærerytringer på Halleberg var høy (66,3 %).

Andelen av elever i hver klasse som hadde ordet i løpet av samtalen samt andelen av elevytringer
som ble gitt av elevene med høyest deltakerprosent, gir et bilde av bredden i elevdeltakelsen.
Klasserommene var kjennetegnet av bred elevdeltakelse. I gjennomsnitt deltok 79,5 % av alle
elever. Elevenes deltakerprosent fordelte seg noe ulikt mellom trinnene.
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Tabell II: Elevenes deltakelse på ulike klassetrinn

Gjennomsnittlig elevtall
i klassen – absolutte tall
Gjennomsnittlig antall
elever som deltar –
absolutte tall
Andel elever som deltar
– prosent
De tre mest deltakende
elevenes andel av det
totale antall elevytringer i
klassen - prosent

Trinn 1
N=122
20,3

Trinn 3
N=115
19,1

Trinn 6
N=128
18,2

Trinn 9
N=166
23,7

17,0

17,2

15,1

15,9

83,6

89,6

82,8

66,9

35,9

38,7

45,4

46,1

N= antall elever på trinnet
Uidentiserte elever (UIE), Uidentifisert gutt (UIM) og uidentifisert jente (UIF) er holdt utenfor denne
oversikten som bare inneholder identifiserte talere. Tabellen representerer derfor en underestimering av faktisk
deltakelse. Andelen uidentifiserte elev-deltakere fordeler seg noenlunde jevnt mellom klassene og kan ikke
forklare diskrepansen mellom niende trinn og de øvrige mht elevdeltakelse.

En mindre andel av elevene hadde ordet i løpet av observasjonsperioden i 9. klasse enn på de
øvrige trinnene (Tabell II, raden ’Andel elever som deltar – prosent’). De tre elevene som deltok
mest fylte en større del av samtalerommet på de to øverste klassetrinnene (Tabell II, raden ’De tre
mest deltakende elevenes andel av det totale antall ytringer i klassen – prosent’). Fokusklassene på
AlmetoppenX og Halleberg skilte seg fra hverandre når det gjelder bredde i elevdeltakelsen. Nesten
samtlige elever på AlmetoppenX deltok i løpet av samtalen (95,8 %), mens læreren fylte en større
del av samtalerommet på Halleberg der 80,8 % av elevene deltok.

Samtale og samhandlingsregulering utenfor timens samtaletema
Det var stor variasjon klassene imellom mht i hvilken grad lærer- og elevytringene bidro til
utviklingen av det felles tema for timen versus handlet om å regulere og kontrollere her-og-nå
samhandlingen. Forhandling om her-og-nå samhandlingen forekom i samtlige klasser, stort sett i
form av noen få ytringer i hver klasse. Eksempel 1, hentet fra en niende klasse, illustrerer hvordan
deltakerne delvis forhandlet om her-og-nå situasjonen (ytring 1-3 og 5-7), delvis, som i dette
eksemplet, initierte andre tema (ytring 4).
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Eksempel 1 (hentet fra klasse på niende trinn, Halleberg skole)
(1) Lærer:
(2) Lars:
(3) Uidentifisert elev:
(4) Lærer:
(5) Lærer:
(6) Petter:
(7) Uidentifisert gutt:

kan /alle bli /stille!
yes /sir!
Hysj!
På fredag # /siste dag før påske.
Petter?
Ja?
Nå er det småprating igjen.

Seks klasser skilte seg fra de øvrige ved at over 10 % av alle ytringer handlet om atferdsregulering.
Disse seks klasserommene var kjennetegnet av en viss uro og mangel på konsentrasjon. Rene
interaksjonsregulerende ytringer ble ikke kodet for samtalebevegelser. De er derfor holdt utenfor i
den videre analysen av samtalebevegelser. Når slike her-og-nå atferdsregulerende ytringer samt
ikke-transkriberbare ytringer ble ekskludert, gjenstod 11 300 ytringer for analyse av
samtalebevegelser (90,3 % av alle ytringer). Det er analysen av disse ytringene resten av artikkelen
skal omhandle.

Den kollektive situasjon: samtaleflyt, samtalesammenbrudd og det kollektive svar
En sentral forutsetning for samtaleflyt med mange deltakere til stede er effektiv turregulering. Slik
turregulering skjer både eksplisitt, ved at en av samtalepartnerne peker ut neste taler, og gjennom
mer implisitte forhandlinger, slik tilfellet er når to parter tar ordet samtidig, men bare én kan
beholde ordet (overlappende ytringer). 11,2 % av lærerytringene var rene turoverleveringer.
Lærerens rolle som ordstyrer var institusjonelt gitt, hele 93 % av alle rene turoverleveringer ble gitt
av læreren. I tillegg forekom kategorien turoverlevering i noen tilfeller som supplerende kategori,
som for eksempel når læreren etter å ha stilt et spørsmål eksplisitt gav ordet til én elev.
Fokuslærerne på AlmetoppenX (24,7 % av lærerytringene var turoverleverende) og Halleberg (20,7
% av lærerytringene var turoverleverende) var begge lærere som i stor grad styrte tur.

Selv med effektiv turregulering vil det skje at samtalepartene snakker samtidig og i munnen på
hverandre. En samtale uten noen overlappende ytringer vil vanligvis framstå svært kontrollert og
formell. På den andre siden vil en høy andel overlappende ytringer tyde på svak turregulering eller
konkurranse om å få plass i samtalen. Det var stor variasjon i antallet overlappende ytringer (i
gjennomsnitt var 9,5 % av alle ytringer kategorisert som overlappende med en annen ytring),
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varierende fra 28,1 % i en førsteklasse til 2,0 % i en niendeklasse. Overlappende ytringer kan
fungere både avbrytende og understøttende (Cazden, 2001; Tannen, 1984). En høy forekomst av at
elever brøt inn i lærernes ytringer reflekterte på småskoletrinnet oftest at elevene var ivrige, men
også at regler for samtaleregulering foreløpig var lite etablert slik tilfellet er i neste eksempel der
lærerytring 5 overlappet elevytring 4. Eleven hadde tatt ordet utenom tur, og læreren markerte
overhøringen av elevytringen ved å overlappe deler av denne.
Eksempel 2 (hentet fra klasse på første trinn, Solbærlia skole)
(1) Lærer: vi skal begynne på en /sang.
(2) Lærer: og da tar vi +...
(3) Ove: rocken roll.
(4) Bjørn: den nye # <den nye> [>].
(5) Lærer: <er det noen som> [<] har en ønske sang?
(mange elever rekker opp hånda)
(6) Lærer: Andreas?
(7) Andreas: ehm # den <rockemusikken> [>] [=! nølende stemme].
(8) Lærer: <den rocke> [<] musikken?
(9) Lærer: ja den kan vi ta.
Når læreren overlappet elevytringer, hadde overlappingen noen ganger karakter av å gjøre
elevytringen tilgjengelig eller forståelig for andre og fungerte dermed som en form for
anerkjennelse av eleven som hadde ordet. Dette ser ut til å være tilfelle i eksempel 2 ovenfor der
lærerytring 8 overlapper deler av en nølende elevytring. I andre tilfeller hadde lærerens overlapping
med elevytringen karakter av overhøring, slik tilfellet var i ytring 4 og 5 ovenfor, eller av subtil
korreksjon slik tilfellet er i ytring 7 (overlappende med ytring 6) i neste eksempel.
Eksempel 3 (hentet fra klasse på niende trinn, Hofstad skole)
(1) Lærer: ja fint ### men jeg tror vi skal /glemme dette her fordi det er /andre ting som
er veldig viktig for et demokrati.
(2) Lærer: //ja # Irene?
(3) Irene:
ytringsfrihet [=! lav stemme].
(4) Lærer: hva vil det # /ytringsfrihet si # det høres så /fint ut.
(5) Lærer: det er /ytringsfrihet +/.
(6) Irene:
du kan /mene hva du vil # å <si> [>] hva du vil [=! lav stemme].
(7) Lærer: <ja> [<] # //si /hva de vil # altså /mene kan de jo stort sett hva de vil # bare du
ikke sier det til noen # så det derre der.
(8) Lærer: //si hva de vil # altså ytringsfrihet # du kan /si hva du vil.
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Med mange deltakere er det grunn til å tro at noen elever til enhver tid ikke oppfattet innholdet i det
som ble sagt. Helklassesamtalen fungerte imidlertid i liten grad som et forum for
oppklaringsspørsmål. Av totalt 99 oppklaringsspørsmål ble ca halvparten av dem (58,9 %) stilt av
lærerne. Fraværet av synlige samtalesammenbrudd og misforståelser tyder på at elevene var
tilbakeholdne med å be om oppklaring av lærerutsagn i hel klasse. Lærerne på sin side hadde en lite
konfronterende stil, og tenderte mot å utvide eller fortolke elevytringer heller enn å kaste elevens
utsagn tilbake til eleven i form av et oppklaringsspørsmål. Det tyder på at både lærere og elever
hadde en samtalekontrakt om at det å beskytte ansiktet (’face-keeping’) (Goffmann, 1967) var
nødvendig i det kollektive rom; elevene må til dels ha holdt tilbake spørsmål som viste at de trengte
oppklaring av noe læreren sa, og læreren konfronterte i liten grad elevene med uklarheter i det de
sa.

Et annet kjennetegn ved samtaler med mange personer er kollektive ytringer. I klasserommene
forekom det to typer kollektive elevresponser. Den ene bestod i at elevene gav minimale responser,
i form av ”ja”, ”nei” eller gjentakelse av deler av lærerytringen. Kollektive minimale responser
utgjorde 2,5 % av elevytringene, disse var vanligst på småskoletrinnet, og sjeldnere på 9. trinn
(Tabell IV, raden ’Minimale responser – kollektive’). En annen type kollektive responser forekom
når læreren inviterte elevene samlet til å bidra, for eksempel med utgangspunkt i en regle eller et
talekor elevene alt var kjent med. Slike kollektive ytringer forekom bare på småskoletrinnet (i
samtlige førsteklasser samt en tredjeklasse). I snitt var 3,3 % av alle elevytringer i førsteklasse
kollektive ytringer. En førsteklasselærer benytter denne samtaleformen i betydelig grad, 10,4 % av
alle elevytringer i materialet var kollektive ytringer. Slike kollektive ytringer kan gi elever en
opplevelse av å delta uten å eksponeres som enkeltpersoner og kan bidra til en opplevelse av
fellesskap i klasserommet. På den andre siden var det bare svært rutiniserte responser som kunne
inviteres kollektivt. Lærerne på AlmetoppenX og Halleberg skilte seg fra andre lærere på
småskoletrinnet ved at de nesten ikke inviterte kollektive responser. Som vi senere skal se var det
karakteristisk at de inviterte responser fra elevene der innholdet i responsen i liten grad var
rutinebasert og forutsigbar.

Vi skal nedenfor først se på ulike måter å initiere samtaletema på. Undersøkelsen har identifisert to
hovedmåter å ta initiativ på, gjennom spørsmål eller gjennom utsagn. Uttrykket utsagn brukes her
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som en fellesbetegnelse for alle samtalebevegelser som ikke har spørsmålsform, det vil si
påstander, kommentarer etc. Mange initiativ vil også inneholde en respons til noe som har vært
snakket om umiddelbart før eller tidligere i samtalen. Andre spørsmål eller utsagn har ikke en slik
respons bygget inn i seg, de er rene initiativ.

Spørsmålene i klasserommene
Sterke initiativ: spørsmål uten anknytning bakover
Spørsmål ble identifisert som sterke initiativ dersom de innførte et nytt moment i samtalen selv om
de knyttet an til et overordnet tema som allerede var etablert. 4,0 % av alle lærerytringer var rene
spørsmål uten anknytning bakover, det vil si at spørsmålet inneholdt et nytt moment som ikke
hadde vært oppe i samtalen tidligere (Tabell III, raden ’Spørsmål uten anknytning’). Rene initiativ
uten anknytning bakover representerte dermed en liten del av lærerytringene. Variasjonen blant
lærerne var stor når det gjaldt spørsmål uten anknytning bakover. Noen få lærere (én
førsteklasselærer og to niendeklasselærere) brukte hyppigere spørsmål uten anknytning bakover og
samtalen i disse klasserommene fikk et mer springende preg. Klassetrinn så ikke ut til å være
avgjørende for lærernes preferanse for spørsmål uten anknytning bakover. De fleste lærerne
introduserte nye tema gjennom rene, svak initiativ, i utsagns form, for deretter å la initiativet ende
opp i et spørsmål til elevene som var anknyttet bakover. Ved å introdusere et moment som et svakt
initiativ og deretter formulere et spørsmål til elevene, økte elevenes forutsetninger for å svare.
Rene, sterke initiativ gav på den andre siden elevene et større frirom til å svare, men også mindre
responsstøtte.
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Tabell III: Lærernes samtalebevegelser – gjennomsnitt for hele materialet og pr trinn.
Prosent av totalt antall lærerytringer

Spørsmål uten
anknytning
Spørsmål med
umiddelbar
anknytning
Spørsmål med
anknytning til
tidligere tema
Utsagn uten
anknytning
Utsagn med
umiddelbar
anknytning
Utsagn med
anknytning til
tidligere tema
Minimale
responser
Bekreftelser
Rene
turoverleveringer

Gjennomsnitt for
hele materialet
4,0

Trinn 1

Trinn 3

Trinn 6

Trinn 9

5,1

3,1

2,6

5,2

25,3

27,1

24,6

22,9

28,4

1,3

1,4

1,0

1,3

1,4

6,2

6,9

4,6

6,3

6,9

36,4

35,9

31,22

40,6

37,1

1,5

1,0

1,7

1,6

1,4

1,4

1,4

1,0

1,6

1,2

9,9

10,6

13,8

9,5

6,1

11,2

8.6

16.8

10,2

9,7

Bare en liten andel (2,7 %) av elevenes ytringer var spørsmål uten anknytning bakover.
Halleberg og AlmetoppenX skilte seg ikke ut fra gjennomsnittsbildet når det gjaldt lærernes og
elevens bruk av spørsmål som rene, sterke initiativ. To eksempler fra Halleberg skole skal illustrere
interaksjonsstrategien. I det første eksemplet formulerte læreren et spørsmål med lite responsstøtte i
de foregående ytringene (eksempel 4, ytring 1). Klassen nølte med å svare, og læreren gjentok sitt
spørsmål (ytring 2). Hun gav på denne måten elevene mer tid til å finne et svar, noe hun forventet at
de kunne resonere seg fram til på egen hånd. Hun forutsatte at de deltok uten at hun gav dem svaret
på forhånd.

Eksempel 4 (hentet fra tredjeklassen på Halleberg skole)
(1) Lærer:
hvorfor ville alle tings mor og far skape mennesket?
(en del elever rekker opp hånda)
(2) Lærer:
hvorfor ville alle tings mor og far skape mennesket?
(nå har flesteparten av elevene hånda oppe)
(3) Lærer:
Jens.
(4) Jens:
fordi de ville ha noen som kunne huske dem og be til dem [=! veldig
lav stemme].

92

Neste eksempel, også hentet fra Halleberg skole, illustrerer elevenes bruk av spørsmål uten
anknytning bakover. Eleven Jan Erik stilte et slikt spørsmål (eksempel 5, ytring 4), og initiativet ble
deretter fulgt opp gjennom anknyttede svake og sterke initiativ av læreren.
Eksempel 5 (hentet fra tredjeklassen på Halleberg skole)
(1) Kari:
jeg synes at alle skulle være like kloke jeg.
(2) Lærer:
mmm.
(3) Lærer:
du da Jan Erik?
(4) Jan Erik: ja var det ikke de som gjorde sånn at de kan bli blinde?
(5) Lærer:
ja det ble [//] det gjorde at de ble /nærsynte #
det betyr at de kan se bare det som er /nært og ikke det
som er /langt unna.
(6) Jan Erik: tenk om visst man ikke gjorde det xxx da kunne vi bli
blinde da.
(7) Lærer:
kanskje # kanskje det er sånn at vi får for /mye sånn
tåkeslør foran øynene?
(8) Lærer:
noen mennesker # som ikke kan se noen ting?
Sterke initiativ: spørsmål med anknytning
Spørsmål med umiddelbar anknytning var den vanligste formen for spørsmål i klasserommene.
1959 ytringer, eller 17,3 % av alle ytringene, ble gitt i form av slike spørsmål. De aller fleste
spørsmålene med umiddelbar anknytning ble stilt av lærerne. Denne samtalekategorien utgjorde for
lærernes del 25,3 % av alle kodede lærerytringer (Tabell III, raden ’Spørsmål med umiddelbar
anknytning’). Hver fjerde lærerytring var med andre ord et spørsmål som tematisk knyttet an til
foregående ytring. Eksempel 5 over, ytringene 7 og 8, illustrerer denne formen for spørsmålsdrevet
interaksjon fra lærernes side. Det var stor variasjon lærerne imellom, og denne variasjonen så ikke
ut til å reflektere klassetrinnet, men heller individuelle variasjoner i lærernes interaksjonsstrategier.

Komplekse initiativ forekom når spørsmålsstiller gjentok, fortsatte eller utdypet sitt initiativ i
påfølgende ytringer. 4, 4 % av alle lærerytringer var kodet som komplekse initiativ. Eksempel 6,
hentet fra AlmetoppenX skole, illustrerer hvordan læreren gjennom utdypende spørsmål
understøttet eleven Anders forsøk på å reflektere over egne metakognitive strategier.
Lærerytringene 2, 4, 6 og 8 fungerte utdypende i forhold til lærerytring 1.
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Eksempel 6 (hentet fra tredjeklassen på AlmetoppenX skole)
(1) Lærer:
Anders # kan du si noen ting om det # hvordan du best lærer noe nytt?
(2) Lærer:
hva gjør du da inne i hodet ditt?
(3) Anders:
mmm ### +...
(4) Lærer:
/tenk deg at du senere i dag skal /lære noe om /piggsvinet.
(5) Anders:
mmm.
(6) Lærer:
hva gjør du da?
(7) Anders:
jeg prøver og huske.
(8) Lærer:
mmm # men hva gjør du /først?
Selv om komplekse spørsmål var lavfrekvent i alle klasser, ble de benyttet hyppigere av noen
lærere. De to tredjeklasselærerne på AlmetoppenX og Halleberg stilte begge komplekse spørsmål i
større grad enn de fleste lærerne. De utdypet oftere sitt spørsmål i påfølgende ytringer og tilbød
dermed en form for samtalestøtte som kan bidra til å forklare at elevene i disse to klasserommene
hadde en høy andel ytringer som bygget videre på foregående ytring men også tilførte noe nytt, noe
vi skal se nærmere på nedenfor.

Tabell IV: Elevenes samtalebevegelser – gjennomsnitt for hele materialet og pr trinn.
Prosent av totalt antall elevytringer

Spørsmål med
umiddelbar
anknytning
Utsagn uten
anknytning
Utsagn med
umiddelbar
anknytning
Utsagn med
umiddelbar
anknytning –
kollektive
Sidelinjekommentar
med umiddelbar
anknytning
Minimale responser
– kollektive
Minimale responser
– enkeltelever

Gjennomsnitt for
hele materialet
4, 8

Trinn 1

Trinn 3

Trinn 6

Trinn 9

2,9

5,5

6,2

3,9

4,2

7,0

4,5

3,4

2,3

48,8

37,25

50,5

50,2

55.6

0,8

3,3

0,2

0

0

10.1

13.7

8,2

14,1

4,6

2,5

3,7

3,7

2,2

0,8

20,9

26,5

17,2

16,3

23,8

Bare 4,8 % av elevytringene var spørsmål med umiddelbar anknytning (Tabell IV). Slike spørsmål
representerte dermed en mindre del av elevenes samtalebevegelser i klasserommet enn av lærernes.

94

Spørsmål med umiddelbar anknytning som utdypet talers foregående ytring var en interaksjonsform
bare lærerne benyttet. Helklassesamtalen framstod ikke som et forum for elevers utprøving av
denne typen utforskende spørrestrategier.

Anknyttede og ikke-anknyttede spørsmål
Spørsmål var en interaksjonsform primært lærerne benyttet seg av. Spørsmål med anknytning var
den klart dominerende spørrestrategien på alle trinn. Noen lærere var storforbrukere av både
anknyttede og ikke-anknyttede spørsmål, andre lavforbrukere av begge typer. Noen hadde klar
preferanse for den ene formen for spørsmål, og brukte den andre i liten grad. Læreren i
tredjeklassen på AlmetoppenX (11) brukte spørsmål med umiddelbar anknytning (SIRA)
tilsvarende gjennomsnittet for materialet (23%), mens Halleberg-læreren derimot i liten grad stilte
slike spørsmål (10,3% av hennes ytringer var spørsmål med umiddelbar anknytning). Begge
lærerne var også lavforbrukere av spørsmål uten umiddelbar anknytning.

Det ble undersøkt for om lærere som selv stilte mange spørsmål, hadde elever som hyppig stilte
spørsmål. Det forelå ikke noe gjennomgående mønster, men for enkelte klasser var det en
sammenheng mellom høy frekvens av lærerspørsmål og høy frekvens av elevspørsmål. En
niendeklasse lærer som i høy grad brukte anknyttede spørsmål, hadde også elever som ofte lagde
slike spørsmål. Denne læreren hadde utviklet en utpreget spørrende stil (ytring 1, 2, 5), og også
elevene brukte anknyttede spørsmål (ytring 4), om enn i mindre grad enn læreren.
Eksempel 7 (hentet fra klasse på niende trinn, Skoberg skole)
(1) Lærer: hva kommer det av at Arbeiderpartiet har gått så mye tilbake?
(2) Lærer: har dere tenkt på det?
(3) Mina: de driver med sånne lover og vedtak som ikke har # noen /positive følger for
de folka som bor i det her landet ### som det å sette moms på matvarer.
(4) Mina: hva er vitsen med /det liksom # bare for å tjene mer penger # når det faktisk er
vi som skal kjøpe det her?
(5) Lærer: ja # Audun # har du noen formening om? +/
(6) Audun: ja # Høyre sa at vi måtte betale sånne studiepenger selv # de som skulle
studere på sånne skoler xxx.
Spørsmål representerte en av flere måter å introdusere et samtaletema på. La oss nå se på andre
måter å gjøre det på.
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Svake initiativ: utsagn uten anknytning bakover
Når deltakerne brakte inn et nytt tema som ikke knyttet an til det foregående, og de gjorde dette i
form av et utsagn om noe, forelå det et rent svakt initiativ. 6,2 % av lærerytringene var svake
initiativ uten anknytning bakover (se Tabell III, raden ’Utsagn uten anknytning’).
Tredjeklasselærerne lå i snitt lavere enn de tre øvrige trinnene med et gjennomsnittlig antall slike
utsagn lik 4,6 %, mens de øvrige trinnene hadde mellom 6,3 og 6,9 % av lærerytringene innenfor
denne kategorien. Fokuslærerne på AlmetoppenX og Halleberg viste begge liten preferanse for
utsagn uten anknytning bakover. Andelen elevutsagn som var tematiske initieringer uten
anknytning bakover, var høyest på småskoletrinnet (M= 7,1 for førsteklasse og 4,5 for tredjeklasse)
og lavest på ungdomstrinnet (M= 3,4 på sjette trinn og 2,2 på niende trinn) (Tabell IV, raden
’Utsagn uten anknytning’). Følgende eksempel illustrerer elevinitiering uten anknytning bakover
(ytring 4):
Eksempel 8 (hentet fra klasse på første trinn, Labyrinten skole)
(1) Lærer:
stemmer det # husker dere vi snakka om det i går når Lars tok tida på
hvor lang tid det tok før vi hadde blitt stille i klasserommet.
(2) Lærer:
det er nok kanskje det Bjarne mener # at vi må bli flinke til å stille opp #
så vi ikke bruker så lang tid.
(3) Lærer:
Siw?
(4) Siw:
altså i i går så var det en brann der på xxx et sted der var det hus.
(5) Lærer:
en brann?
(6) Uidentifisert gutt:ja # ja.
(7) Siw:
ja det var brann der.
(8) Lærer:
nei!
(9) Lærer:
kom det brannbiler og sånn da?
Lærerne i småskolen stilte gjennomgående åpnere spørsmål til elevene (”Hva vil du fortelle i
dag?”). Når elevene responderte på slike åpne samtaleinvitasjoner, er elevsvaret kategorisert som et
initiativ uten anknytning bakover. Ved å anvende en slik spørrestrategi oppnådde lærerne å gjøre de
fleste elevresponser relevante. På høyere klassetrinn inneholdt lærerspørsmålene i større grad
premissene for svaret, og elevsvarene ble dermed kodet som initiativ med anknytning bakover.
Lærerne på AlmetoppenX og Halleberg skilte seg fra hverandre når det gjaldt å invitere elevutsagn
uten anknytning bakover. I tredjeklasserommet på AlmetoppenX lå 1.5 % av elevytringene
innenfor denne kategorien, mens det tilsvarende tallet for Halleberg var 8,7 %. Elevene på
Halleberg introduserte nye utsagn uten anknytning bakover oftere enn læreren. Klasserommet var
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kjennetegnet av samtalenormer som gav elevene mange initieringsrettigheter. På AlmetoppenX
derimot var initiering av nye tema uten anknytning bakover gjennom påstander eller kommentarer
en lavfrekvent strategi for begge parter.

Svake initiativ: utsagn med anknytning bakover
Ytringer i påstandsform med anknytning bakover var den vanligste samtalekategorien. Totalt var
5301 ytringer i materialet kodet som utsagn og påstander med umiddelbar anknytning bakover. Det
forholdet at nesten halvparten av alle ytringer i klasserommene hadde anknytning bakover, bidrar
til å tegne et bilde av samtaler med høy koherens. I snitt var 36,4 % av lærerytringene svake
initiativ med anknytning bakover (Tabell III, raden ’Utsagn med umiddelbar anknytning’).
Interaksjonsformen var vanligst på sjetteklassetrinnet, men på hvert trinn var variasjonen fra klasse
til klasse mer iøynefallende enn variasjonen mellom trinnene. Også fokuslærerne skilte seg fra
hverandre når det gjaldt bruken av denne interaksjonsformen. AlmetoppenX-læreren hadde få
svake initiativ med anknytning bakover (15 %), Halleberg-læreren derimot brukte strategien
tilsvarende gjennomsnittstallet for utvalget (36,3 %). Ytringer som utdypet lærerens tidligere
utsagn og dermed videreførte et resonnement var relativt sett mer vanlig på høyere klassetrinn
(jevnt høyere på sjette trinn, stor variasjon lærere imellom på niendetrinn). Selv om den prosentvise
fordelingen av anknyttede ytringer ikke varierte i betydelig grad, hadde anknyttede lærerytringer på
høyere trinn i større grad karakter av å være utdypende i forhold til foregående lærerutsagn enn
tilfellet var på lavere trinn. Det samme mønsteret gjorde seg gjeldende når det gjaldt anknyttede
spørsmål.

48,8 % av alle elevytringene var utsagn med anknytning bakover (Tabell IV, raden ’Utsagn med
umiddelbar anknytning’). Denne interaksjonsformen var for elevenes del vanligst på niende trinn
og sjeldnest på første trinn. De to fokusklassene bidrog imidlertid til å bryte opp bildet. Elevene i
disse to klassene tilbød mange svake initiativ som var anknyttet bakover. Elevene på AlmetoppenX
skilte seg ut ved å ha en høy andel ytringer som ikke bare var anknyttet til foregående ytring, men
som også utdypet denne. Generelt var utdypende eller videreførende ytringer en vanligere
interaksjonsstrategi fra lærernes enn fra elevenes side. På AlmetoppenX skole var bildet motsatt;
elevene hadde flere utdypende ytringer enn læreren. 30 % av alle elevytringer på AlmetoppenX var
kjennetegnet av at eleven videreførte et synspunkt i egen foregående ytring. Det betyr at elevene i
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større grad bidro til utviklingen av samtalen, bygget ut sine egne kommentarer og hadde ordet over
lengre tid. AlmetoppenX-læreren hadde en samtalestrategi der elevene primært ikke rettet talen til
henne, men til klassefellesskapet. I neste eksempel innførte Aleksander et nytt moment (rent, svakt
initiativ) i ytring 2 og videreførte dette i ytring 3, 4 og 5. Mats knyttet an til temaet i ytring 9 og
videreførte sitt synspunkt i ytringene 10 og 12.
Eksempel 9 (hentet fra tredjeklassen på AlmetoppenX skole)
(1) Lærer:
ja # Aleksander?
(2) Aleksander: jeg vil si noe at det var en dag da jeg hadde fått nye sko da lekte vi politi
jeg og Jens på /morningen og så kom Mats og da sa vi /hei til Mats.
(3) Aleksander: og så da kom han litt senere da og da så det ut som om han var ganske /lei
seg # og da sa vi atte # og så sa han dere må kutte ut å /erte oss.
(4) Aleksander: åsså da sa jeg og Jens hva har vi gjort nå?
(5) Aleksander: åsså sa [/] dere har /erta meg fordi jeg går sammen med jenter # men det
har ikke vi /gjort for det kan ikke han vite når han ikke har hørt det en gang
[=! oppgitt stemme].
(6) Lærer:
jeg har skrevet opp deg Mats [= hun notere de som skal si noe på et ark].
(7) Mats:
skal jeg si noe til det?
(8) Lærer:
ja.
(9) Mats:
ja # atte ### du husker at du og Jens var oppe der sånn # så så jeg kom #
og så så hørtes det ut som om dere var så nænænænæ [=! ertete nynning].
(10)Mats:
det hørtes ut som om dere sa det # og da blir jeg //lei meg # <og> [>] +...
(11)Aleksander: <ja>[<].
(12)Mats:
da må dere //skjønne /det [=! litt sint stemme] for du /ser at jeg blir /lei
/meg og da skal /ikke dere //fortsette [=! oppgitt]!
På Halleberg skole så dette bildet annerledes ut. Elevene hadde mange anknyttede ytringer, men
færre ytringer som forsatte og utdypet egen foregående ytring. Elevene rettet i større grad sine
ytringer til læreren, og hun videreførte dem og gjorde dem viktige i samtalen. Lærerne på
AlmetoppenX og Halleberg hadde dermed ulike samtalestrategier med hensyn til i hvilken grad de
inviterte elevene til å bygge videre på egne utsagn versus selv være den som bygget videre på
elevsvaret.
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Sterke og svake initiativ med anknytning til et tidligere tema i samtalen
Eksplisitt tilbakevending til et tidligere tema i samtalen var lavfrekvent, men forekom i nesten
samtlige klasserom. Anknytning til et tidligere tema kunne skje både i form av spørsmål og i form
av påstander der taler viste til at temaet hadde vært oppe tidligere i samtalen. Spørsmål (sterke
initiativ) med anknytning til et tidligere tema i samtalen forekom i 0,8 % av alle ytringer. Nesten
samtlige av disse ble gitt av lærerne, noe som reflekterer asymmetrien i initieringsrettigheter. Totalt
1,3 % av alle lærerytringer var spørsmål med denne typen anknytning (Tabell III; raden ’Spørsmål
med anknytning til tidligere tema’). Det er ingen vesentlige forskjeller mellom klassetrinnene.
Spørsmål med anknytning til et tidligere tema i samtalen forekom oftest i forbindelse med at
læreren hjalp en elev videre i samtalen gjennom å henvise til noe klassen hadde snakket om
tidligere. Eksemplet nedenfor er karakteristisk. Læreren introduserte et tema ved å vise til noe
eleven Sigmund hadde nevnt spontant og som en sidelinjekommentar tidligere i timen. Sigmunds
kommentar ble den gang ignorert, men læreren vendte tilbake til denne kommentaren i ytring 3 og
forsøkte å bygge samtalen videre med utgangspunkt i den.
Eksempel 10 (hentet fra klasse på niende trinn, Halleberg skole)
(1) Lærer:
Sigmund nevnte noe i sted uten å rekke opp hånda # husker du det nå?
(2) Sigmund: sånn verdenskrig greier?
(3) Lærer:
nei # det var noe /før det.
(4) Sigmund: og ja.
Påstander (svake initiativ) som eksplisitt knyttet an til et tidligere tema i samtalen var lavfrekvent,
men forekom i samtlige klasserom med unntak av to. Den ble benyttet omtrent like ofte av lærere
og elever. I snitt var 1,5 % av lærerytringene (Tabell III, raden ’Utsagn med anknytning til tidligere
tema’) og 2,0 % av elevytringene kategorisert som svake initiativ med anknytning til tidligere tema.
Fokuslærerne skilte seg ikke fra gjennomsnittet for øvrig når det gjaldt anknytninger til tidligere
tema.
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De korte kommentarene: minimale responser og bekreftelser
De mange korte kommentarene i klasserommene forekom både som minimale responser og
bekreftelser. Karakteristisk for både minimale responser og bekreftelser var at de ikke tilførte noe
nytt i forhold til foregående ytring ut over en respons eller en enkel bekreftelse. De minimale
responsene tilhørte først og fremst elevene, bekreftelsene ble nesten uten unntak gitt av lærere. La
oss se nærmere på disse.

8,7 % av ytringene i materialet var minimale responser, og de var ulikt fordelt mellom lærere og
elever. Når det gjelder lærerne var 1,4 % av lærerytringene minimale responser (Tabell III, raden
’Minimale responser’). Disse fordelte seg mellom trinnene med færrest forekomster på 3. trinn (1,0
%) og flest forekomster på 6. trinn (1,6 %). Det var med andre ord liten variasjon mellom trinnene
når det gjaldt lærerytringer langs denne dimensjonen. Det var først og fremst elevene som bidrog
med minimale responser. I snitt var 20,9 % av alle elevytringer minimale responser, og disse
forekom hyppigst på første trinn (Tabell IV, raden ’Minimale responser – enkeltelever’).
Førsteklasse trinnet skilte seg fra de øvrige ved på den ene siden å ha en høyere andel utsagn som
ikke var anknyttet bakover (vanligvis utløst av et svært åpent spørsmål fra læreren) og på den andre
siden også flere minimale responser (utløst av at læreren gav premissene for svaret i sitt spørsmål).
Elevene i fokusklassene på AlmetoppenX og Halleberg skole svarte i liten grad med minimale
responser, mens de lå høyt når det gjaldt svar som knyttet an til foregående ytring, og samtidig
tilførte noe nytt. Elevene i fokusklassene hadde dermed et større bidrag til samtaleutviklingen enn
tilfellet var i mange av klasserommene.

Av totalt 785 bekreftelser i materialet, ble hele 730 gitt av lærerne. Bekreftelser var med andre ord
en samtaleform som først og fremst lærerne benyttet (e.g. eksempel 5, ytring 2). I snitt var 9,9 % av
alle lærerytringer bekreftelser (Tabell III, raden ’Bekreftelser’). Lærerbekreftelser forekom i alle
klasser, men i svært varierende grad. I én førsteklasse var 22,3 % av alle lærerytringer bekreftelser,
i en niendeklasse var derimot bare 1 % av lærerytringene var bekreftelser. Fokuslærerne lå begge
over gjennomsnittet når det gjaldt å gi bekreftelser. I tredjeklasserommet på AlmetoppenX var hele
19,1 % av lærerytringene bekreftelser, på Halleberg var det tilsvarende tallet 13,2 %.
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Kommentarene fra sidelinja
I klasserom med mange deltakere skjer det selvfølgelig at elevene tar ordet uten å bli tildelt det
først, de gir ”kommentarer fra sidelinja”. For å betrakte en ytring som dette, må det framgå at
eleven tar ordet utenom tur, og uten verken direkte eller indirekte å ha blitt tildelt dette av en lærer
eller en medelev. Noen slike sidelinjekommentarer var klart relatert til temaet klassen snakket om,
andre hadde en løsere tilknytning eller tilførte et metanivå som endret temaet.
Sidelinjekommentarene med anknytning til tema var langt de vanligste. I snitt ble hver tiende
elevytring beskrevet på denne måten. Eksempel 11 viser hvordan eleven Cecilie overlappet
lærerens ytring gjennom en spontan og ikke invitert kommentar (ytring 2), men det viser også
hvordan læreren i sin påfølgende ytring (ytring 3) bidrog til å gjøre elevytringen relevant.
Eksempel 11 (hentet fra klasse på sjette trinn, Knausen skole)
(1) Lærer:
vi spilte med sånne femøringer som er like store som femkroningene er nå
<og da var det> [>]
(2) Cecile:
<i en ring> [<].
(3) Lærer:
så kasta vi mot en vegg eller så kasta vi inn i en ring ja.
Sidelinjekommentarene på høyere klassetrinn tilførte ofte et element av ironi. Mens eksemplet
ovenfor illustrerer spontanitet og iver fra elevens side som fikk henne til å gripe ordet utenom tur,
tilbyr det neste eksemplet et tilfelle der elevene kommenterte temarelevant, men med ironi i ytring
3, 4 og 5.
Eksempel 12 (hentet fra klasse på sjette trinn, Halleberg skole)
(1) Lærer:
også har vi /skrevet # den gyldne /regel # og vi har lært en del av de
tingene om Jesus lærte disiplene.
(2) Lærer:
og blant annet noen som dere reagerte på # det var det der ### er det
en som /slår dere på det ene kinn # så vend det andre til.
(3) Ingvild:
ok # ooo.
(4) Uidentifisert gutt: ja # det ble veldig populært da ass.
(5) Ingvild:
slå det her # og slå det der [=! syngende].
I eksempel 11 fulgte læreren opp ”sidelinjekommentaren” fra eleven. Det vanligste var likevel at
lærerne overhørte slike spontane og ”utenfor tur” kommentarer fra elevene, slik læreren i eksempel
12 gjorde. I snitt ble bare hver syvende sidelinjekommentar fulgt opp i lærerens påfølgende ytring.
Sidelinjekommentarene som knyttet an til tema fordelte seg ikke likt mellom trinnene. Bare 4,6 %
av elevytringene på 9. trinn var kommentarer fra sidelinja med anknytning bakover, mens de
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tilsvarende tallene for henholdsvis første og sjette trinn var 13,7 % og 14,1 %. Når tredje trinn lå
lavere i forekomst av slike ytringer (Tabell IV, raden ’Sidelinjekommentarer med umiddelbar
anknytning’), skyldtes det først og fremst at fokusklassene på AlmetoppenX og Halleberg nesten
ikke produserte noen slike spontane sidelinjekommentarer. De to klassene hadde begge en
konsentrert og disiplinert samtaleform.

Sidelinjekommentarene uten anknytning bakover var lavfrekvent og gjaldt 1,5 % av alle
elevytringer. Slike ytringer var i snitt vanligst på niendetrinn. I én niendeklasse var hele 10,2 % av
elevytringene slike sidelinjekommentarer som først og fremst handlet om ironi og motstand, selv
om de kunne ha en utvendig tilknytning til tema. Denne niendeklassen ble observert i en KRL-time
og temaet var planleggingen av bønnen i en påskegudstjeneste. Klassen hadde mange elever som
ikke skulle delta på gudstjenesten. Meta-nivået i mange av elevytringene handlet om ironi og
distanse. Umiddelbart før samtalen observasjonsutdraget er hentet fra, hadde læreren foreslått en
rekke aktuelle temaer for bønnen med utgangspunkt i et nylig avsluttet prosjektarbeid om rasisme
(ytringer 1 og 2). Mens Ola i ytring 3 fulgte opp lærerens invitasjon, tilbød Svein ytringer (4 og 8)
preget av sabotasje, det gjelder ytring 5 fra en av de andre elevene (imiterer prestens ”la oss be”).
Selv om ytring 13 var knyttet til tema for timen, hadde den et undertema av sabotasje og ironi, også
ved å bli ropt ut høyt utenom tur:
Eksempel 13 (hentet fra en klasse på niende trinn, Halleberg skole)
(1) Lærer:
kan vi formulere noe tema ut i fra det?
(2) Lærer:
dere har sikkert tanker om det # i og med at dere har jobbet så mye med
det.
(3) Ola:
vi /ber for at alle /skal behandles /like <samme åssen hudfarge> [>].
(4) Svein:
<ber for en gud> [<].
(5) Uidentifisert gutt: la oss be (imiterer en prest)
(6) Lærer:
er det noen konkrete forslag på det?
(7) Uidentifisert gutt: ja!
(8) Svein:
be for elevenes makt.
(noen ler)
(9) Lærer:
/har du et konkret forslag Fredrik?
(10) Fredrik:
ja # at # ja nei # eller nei.
(11) Fredrik:
jo jeg har # at alle skal behandles /like.
(12) Fredrik:
samme åssen /hudfarge.
(13) Siri:
any colour [=! roper høyt].

102

I sammenfatning var kommentarer fra sidelinja relativt vanlig på småskoletrinnet. De var stort sett
temabaserte og uttrykk for involvering og samarbeid fra elevenes side. Sidelinjekommentarene som
ikke var relatert til tema eller som ironiserte og saboterte tema, forekom først og fremst på niende
trinn.

Konklusjon
Undersøkelsen har dokumentert fellestrekk så vel som betydelig variasjon i utformingen av
lærerens rolle som samtaleleder i de ulike klasserommene og i den rolle elevene ble tildelt når det
gjelder å drive samtalen framover. Konklusjonen skal trekke opp to ulike perspektiver som delvis er
i konflikt med hverandre. Det ene perspektivet ene handler om helklassesamtalen som institusjon
på tvers av klasserommene. Det andre perspektivet handler om de mange ulike utforminger av
denne samtaleformen.

Den institusjonaliserte samtale. Helklassesamtalen kan betraktes som et institusjonelt redskap for
interaksjon mellom lærer og klassen, med en historisk og institusjonell forankring som tilfører den
fellestrekk på tvers av de klasserom og lokalmiljøer den forekommer innenfor (Miller, 1994;
Seedhouse, 1996; Wells, 1996). Dette redskapet har i tidligere forskning blitt beskrevet både i kraft
av de begrensninger det legger på deltakernes deltakelse og i kraft av de muligheter det tilbyr
(Wertsch, 1998). En rekke studier har senere dokumentert at helklassesamtaler er stabile genre og
deler av klasserommets felles historie (se for eksempel Dorr-Bremme, 1990 og Mercer, 1995).
Slike stabile samtalegenre utgjør en symbolsk ressurs som setter elever og lærere i stand til å
konstruere det Edwards og Mercer (1987) kalte ”felles kunnskap”.

Fellestrekkene når det gjelder deltakerstrukturer og betingelser for samtalebevegelser var så vidt
sterke at de gjorde seg gjeldende på tvers av de mange ulike klassetrinn, skoletyper og lokalmiljøer
de 26 klassene befant seg innenfor. Læreren hadde ordet i gjennomsnittlig 60 % av ytringene.
Lærerens autoritet som samtaleleder var gjennomgående tydelig, det var hun som tildelte tur og
regulerte samtaleflyten. De fleste internasjonale undersøkelser av lærer-elev interaksjon har
konkludert med at læreren har ordet i ca 2/3 av tiden (Mehan 1998, Lyle 1997, Cazden 1988, Hicks
1996), og norske klasserom skiller seg i så måte ikke vesentlig fra dette. Internasjonale
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undersøkelser har derimot i liten grad rapportert på hvor bred eller smal deltakelsen er. Nesten
samtlige elever hørte sin egen stemme i løpet av samtalen. Deltakerstrukturene var gjennomgående
flate, dvs at elevenes bidrag til samtalen var fordelt på mange elever. Den flate deltakerstrukturen
var blant annet et resultat av at lærerne var aktive turfordelere og så ut til å legge betydelig vekt på
at flest mulig elever skulle bidra. Den kan også betraktes som et uttrykk for at terskelen for å ta
ordet i klassen ikke har vært høy. Andelen overlappende ytringer og sidelinjekommentarer tyder på
at mange elever tok ordet med letthet.

Det var først og fremst lærerne som stilte spørsmål. Ca hver fjerde lærerytring tok form av et
spørsmål, vanligvis et spørsmål med nær anknytning til et tema som alt var etablert. Til tross for
mangepersonsamtalens utfordringer når det gjelder å holde fokus, framstod samtalene som
koherente. Et flertall av ytringene knyttet tematisk an til umiddelbart foregående ytring. Samtalene
inneholdt også som vi har sett svært få oppklaringsspørsmål. Elevene stilte i liten grad spørsmål om
oppklaring av noe de ikke hadde forstått i samtalen. Det forholdet at terskelen for å be om en
forklaring var høy, har trolig bidratt til å gjøre samtalene koherente, men kan også ha redusert den
enkelte elevs utbytte av den faglige samtalen og lærerens grunnlag for å vurdere hvem som fikk
med seg hva. Lærerens autoritet som samtaleleder viste seg på flere måter. Det var for eksempel
bare lærerne som eksplisitt vendte tilbake til tidligere temaer under samtalen. Det var også stort sett
læreren som bidrog med utdypende spørsmål eller utsagn i forhold til egen foregående ytring.
Utdypende ytringer, enten de forekom i spørsmåls- eller påstandsform, var lavfrekvente.
Helklassesamtalen framstod ikke som et forum for elevenes utforskende spørre- og
kommenteringsstrategier.

Elevene initierte tema i begrenset grad gjennom påstander og kommentarer, sjeldnere gjennom
spørsmål. En rekke internasjonale studier med utgangspunkt i IRF-strukturen har framstilt elevene
som passive respondenter til lukkede spørsmål med få svaralternativer (e.g. Nystrand, 1997). Dette
bildet er lite dekkende for interaksjonen mellom lærere og elever i norske klasserom. Påstander og
utsagn der elevene knyttet an til umiddelbart foregående ytring, men også selv tilførte noe nytt
forekom i gjennomsnitt dobbelt så ofte som såkalte minimale bidrag der elevene ikke tilførte noe ut
over det som lå i svaret. Samtalene i norske klasserom har slik sett lite til felles med det bildet som
er tegnet i internasjonale studier av IRF strukturen. I snitt var bare hver femte elevytring beskrevet
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som en minimal respons. Det særmerkte ved helklassesamtalen som mediator for læring til forskjell
fra individualisert veiledning og smågruppesamtale er den ressurs de mange ulike stemmer og
perspektiver kan representere. Når læreplanen for eksempel viser til bruk av samtaler i oppøvelsen
av elevenes dømmekraft og skjønn, drar den veksler på potensialet for flerstemmighet i
klasserommet. Den flate deltakerstrukturen og det forholdet at elevene ofte bidrog med utsagn som
tilførte noe nytt til samtalen ut over det som lå i foregående ytring, tyder på en bred invitasjon av
elevens synspunkter.

Effekten av klassetrinn for interaksjonen mellom lærer og elever har i liten grad vært drøftet i
internasjonal litteratur. Nystrand et al. (2001) representerer et unntak. De sammenlignet åttende og
niende trinn med henblikk på dialogiske interaksjonsstiler, og fant at en slik stil var dobbelt så
vanlig på åttende som på niende trinn. Klassetrinn så i den foreliggende undersøkelsen ikke ut til å
være avgjørende for deltakerstrukturer og samtalebevegelser med følgende unntak: færre elever
deltok på niende trinn, og deltakelsen var i større grad ivaretatt av noen få elever. Minimale
responser var relativt sett vanligere på trinn 1 og sjeldnere på trinn 9 mens utsagn som knyttet an til
foregående ytring og samtidig tilførte noe nytt forekom hyppigere på høyere trinn. Kollektive
responser kjennetegnet først og fremst begynnerundervisningen. Sidelinjekommentarene skiftet
karakter, fra spontanitet og iver i begynnerundervisningen til ironi og motstand i
sidelinjekommentarer som på et ”overflatenivå” kunne være tematisk anknyttet, men som inneholdt
et meta-nivå som uttrykte elevens distansering fra tema. Boulima (1999), Candela (1999) og
Gutirrez et al. (1999) har beskrevet hvordan grupper av elever finner måter å uttrykke motstand i
klasserommet. Kombinasjonen av endrede deltakerstrukturer og elevmotstand i form av
ironiserende kommentarer viser at noen elever på niende trinn deltok på måter som bidrog til å
distansere eller ekskludere dem fra det tema og det kunnskapsinnhold læreren initierte. De etablerte
deltakerregler som gikk på tvers av lærerens.

Variasjonene fra klasse til klasse. Den andre konklusjonen gjelder variasjonene i utformingen av
samtalene fra klasse til klasse. Få vil være uenig med Wells vurdering av at ”in the hands of
different teachers, the same basic discourse format can lead to very different levels of student
participation and engagement” (1993:3). Forskjellene mellom klassene har særlig blitt illustrert
med utgangspunkt i to tredjeklasser. Disse ble valgt fordi de til tross for fellestrekk når det gjaldt
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elevinvolvering og konsentrasjon under samtalen var kjennetegnet av ulike ledelsesstrategier fra
lærerens side. Den atmosfære av engasjement som preget samtalene på AlmetoppenX og Halleberg
tydet på at samtaler var alvorlig ”busineness” i disse klasserommene; det dreide seg om å sette fram
synspunkter, prøve dem mot hverandre, finne et bedre argument. Begge lærere kombinerte en
interaksjonsstil som var kjennetegnet av mange bekreftelser på den ene siden og med betydelige
forventninger til elevenes deltakelse på den andre siden. Begge klasser hadde høy elevdeltakelse, få
lærerinitieringer uten anknytning bakover, mange turoverleveringer fra læreren side, en høyere
andel komplekse og utdypende lærerutsagn enn i mange andre klasser, og flere elevytringer som
var anknyttede initiativer. Karakteristisk for lærerne i begge disse klassene var at de reiste spørsmål
det ikke var noe klart svar på og inviterte elevene til å reflektere over temaet. De stilte flere
komplekse og utdypende spørsmål enn tilfellet var for en del andre klasserom. Elevene stilte
derimot få spørsmål. Ikke i noen av klasserommene vi observerte fungerte samtalene som en
ramme for elevenes erfaring med selv å stille spørsmål. Wertsch (1998) har lagt vekt på
betydningen av at elevers læring er spørsmålsdrevet, men han nedtoner samtidig betydningen av at
elevene selv stiller spørsmål så lenge de er aktivt involvert i en problemløsende prosess. Elevene på
både AlmetoppenX og Halleberg skole så ut til å være involvert i løsningen av ulike typer
problemer, men lærerens og elevenes rolle i problemdrøftingen varierte i de to klassene. En
vesentlig forskjell på de to klassene gjaldt hvorvidt elevene rettet sine ytringer til klassefellesskapet
eller til læreren. Elevene på AlmetoppenX rettet i større grad sine innspill til klassen heller enn til
læreren. Lærerens rolle var delvis å regulere tur, delvis å understøtte elevenes bidrag gjennom
spørsmål som inviterte elevene til å utdype sine utsagn. Elevene på AlmetoppenX skilte seg fra de
fleste andre klassene ved å ha en høyere andel elevytringer som fungerte utdypende i forhold til
eget tidligere utsagn, og de var sentrale i å bygge opp samtalens resonnement. Mens læreren på
AlmetoppenX hadde valgt et tema som handlet om elevene selv, tok læreren på Halleberg
utgangspunkt i et tema som forutsatte mer kunnskap for å kunne delta. På Halleberg var læreren
klarere en regissør av samtalen. Elevene rettet sine innspill til henne, mens hun kommenterte på
dem. Tidligere forskere har gitt svært ulike vurderinger av helklassesamtalens læringsutbytte (for
diskusjon, se Aukrust 2001a). Forskere som har vektlagt betydningen av kulturell overføring
tenderer til å identifisere læringspotensiale i helklassesamtaler selv om disse bryter med vanlige
samtaleregler (e.g Wells 1993), mens forskere som har satt individets utvikling og frigjøring i
forgrunnen har problematisert mangelen på autentiske spørsmål i lærerstyrte samtaler (e.g.
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Nystrand ). Samtalene på både AlmetoppenX og Halleberg viser helklassesamtalens potensiale for
å framsette synspunkter og gi rom for mange ulike stemmer, og de illustrerer samtidig at dette kan
gjøres på ulike måter. Elevene på både begge skoler hadde en sentral rolle i drøftingen av timens
tema. Til tross for at elevenes deltakelse brøt med regler for tema- og tur-initiering i mer
dagligdagse former for samtale, bidrog elevene i begge tilfeller til den målrettede og
problemutforskende aktiviteten samtalen representerte.

Læreplanverket av 1997 peker på betydningen av samtaler som et arbeids- og læringsredskap i
klasserommet. Parallelt med utviklingen av moderne læringsteori har det skjedd en endring av
skolens arbeidsformer i retning av større grad av gruppe- og prosjektarbeid, og dermed også en
endring av klasserommets samtaleformer. Lærerstyrte helklassesamtaler har begrensninger når det
gjelder å gi elevene erfaring med å formulere spørsmål selv, gi utdypende resonnementer og be om
oppklaring av forhold de ikke forstår. De framstår imidlertid som ressurser i oppøvingen av
elevenes forutsetninger for å kunne ta ordet i det offentlige rom og argumentere for oppfatninger,
og i læringen av de subtile interaksjonsregler som er forutsetninger for å kunne forstå og bidra til å
skape koherente samtaler i situasjoner med mange personer, stemmer og synspunkter.
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Appendiks 1: Instruksjon til lærerne på 3., 6. og 9. trinn
Kjære lærer - I løpet av den uken vi besøker klassen ønsker vi å videofilme en klassesamtale der
elevene bidrar med sine kommentarer og synspunkter. Samtalen bør være ledet av deg. Vi vil
gjerne at du foreslår når et slikt opptak kunne passe og ta. Aktuelle fag kan være norsk,
samfunnsfag, KRL eller et annet fag som egner seg for samtaler med elevene, selvfølgelig også
avhengig av hvilke temaer dere arbeider med i de enkelte fagene i den uken vi besøker dere. Vi vil
gjerne at samtalen varer i minst 20 minutter. Vi bringer med oss et kamera som vi plasserer på
stativ.
Appendiks 2: Transkripsjonssymboler
/
//
+…
+/.
xxx
#
##
< > [<]
< > [>]
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trykklegging av ordet
ekstra trykk på ordet
ikke avsluttet ytring…
avbrutt ytring
ikke transkriberbar ytring
liten pause
inntil tre tegn kan benyttes for lengre pauser. Oppfattes pausen å være enda lengre,
brukes punktum som ytringeavslutter.
ytring i < > overlapper foregående ytring
ytring i < > overlapper påfølgende ytring
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Kapittel 5

Å få ordet – å ta ordet
Jenters og gutters samtaledeltakelse i klasserommet10
Vibeke Grøver Aukrust

En rekke internasjonale studier har beskrevet omfanget av gutters og jenters deltakelse i
klasserommet så vel som mer spesifikke kvaliteter ved denne deltakelsen. Et gjenomgående funn er
at jenter deltar mindre enn gutter (Kelly 1988, Pellegrini & Blatchford 2000, Sadker & Sadker
1994, Tannen, Kendall & Adger 1997). De fleste studiene er gjennomført i USA eller England, og
mange av dem er også av eldre dato. I denne artikkelen skal kjennetegn ved jenters og gutters
samtaledeltakelse i moderne norske klasserom belyses. Er det forskjeller når det gjelder omfanget
av deltakelse? Har jenter og gutter like eller ulike strategier for å bli deltaker i samtaler? Venter de
på å få tildelt ordet eller griper de det selv? Hvor ofte deltar henholdsvis jenter og gutter i
konkurranse om å få ordet? Er klassetrinnet avgjørende når det gjelder jenters og gutters deltakelse?
Og er det forskjeller i samtaledeltakelse i klasserom med kvinnelige versus mannlige lærere?
Spørsmålene skal besvares med utgangspunkt i det videoobserverte observasjonsmaterialet (se
kapittel 4) av helklassesamtaler på første, tredje, sjette og niende trinn i norske skoler.

Hva forteller tidligere forskning?
Kjønnede interaksjonsmønstre – gjelder det omfang eller kvalitet? På -70 og -80 tallet rapporterte
en rekke internasjonale studier at gutter interagerte mer med lærerne enn jenter (Berk & Lewis
1979, Good & Brophy 1987), men også senere studier har konkludert med at jenter mottar mindre
oppmerksomhet enn gutter, deltar i mindre komplekse, utfordrende former for samhandling med
lærerne og får mindre konstruktiv respons (AAUW 1991). Selv om noen få studier konkluderer
med at de ikke finner forskjeller i gutters og jenters deltakelse (Merritt & Wheldall 1992),
konkluderer de fleste med at guttene deltar noe mer enn jentene. Kelly (1988) gjennomførte en
metaanalyse av 81 forskningsrapporter som alle gjaldt kjennetegn ved gutters og jenters
samhandling med lærere. Et flertall av studiene Kelly baserte sin analyse på var gjennomført i USA
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eller andre engelsk-talende land, med Sverige som det eneste skandinaviske land representert i
metaanalysen. Kelly fant at gutter deltok mer i samhandling med læreren på tvers av ulike land, på
tvers av sosiale klasser og etniske grupperinger og på tvers av ulike fag. Ingen av studiene i
metaanalysen fant at læreren interagerte mer med jentene enn med guttene. Jenter var i
gjennomsnitt deltakere i 44 % av interaksjonene med læreren, mens guttene var deltakere i 56 % av
dem. Guttene henvendte seg oftere til læreren (og læreren oftere til dem), og de avbrøt mer. Croll
og Moses (1990) gjennomførte en metaanalyse basert på studier av klasseromsinteraksjon i
England, og kom fram til tilsvarende konklusjoner som Kelly. Også Eccles og Blumenfeld (1985)
fant at en større del av lærerens tale var rettet til gutter. Derimot fant de ingen vesentlige forskjeller
i den relative fordelingen av ulike former for tale til gutter og jenter, forskjellen var rett og slett at
lærerne snakket mer til guttene. Andre har observert kvalitative forskjeller i lærernes interaksjoner
med jenter og gutter. Gutter er rapportert å få flere spørsmål (Barba & Cardinale 1991, Pearson &
West 1991) og motta mer verbal oppmuntring og kritikk så vel som ikke-verbal oppmuntring
(Simpson & Erickson 1983). Grayson (2001) fant at lærere ga kortere responstid til jentene, stilte
dem færre komplekse spørsmål og ga dem færre oppfølgingsspørsmål. Studiene av kjønnede
interaksjonsmønstre har dermed gjennomgående funnet at gutter deltar mer enn jenter. Noen studier
konkluderer med at forskjellene først og fremst gjelder omfanget av jenters og gutters deltakelse.
Andre studier har rapportert kvalitative forskjeller i jenters og gutters interaksjon i klasserommet.
Slike kvalitative forskjeller knytter seg delvis til de ulike strategiene lærere bruker når de
henvender seg til jenter og gutter, men også til jenters og gutters egne strategier.

Har klassetrinnet betydning for kjønnede samhandlingsmønstre? Kelly fant i sin metaanalyse at
kjønnede interaksjonsmønstre ble tydeligere på høyere klassetrinn. Mens jenter i småskolealder
mottok omtrent like mye oppmerksomhet og henvendelser fra læreren som guttene, fant hun at
oppmerksomheten mot jenter avtok betydelig etter ni års alder, i norsk sammenheng etter
småskolealder. ”Girls in the six to nine age group got almost as much instruction as the boys, but
thereafter the percentage of instruction which was directed at girls declined steadily with age”
(Kelly 1988:10).

Har lærerens kjønn betydning? I spørsmålet om lærerens kjønn har innflytelse på jenters og gutters
deltakelse, spriker tidligere undersøkelser i flere retninger. Brophy hevder at ”in general, the data
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suggest that differences between boys and girls in patterns of interaction with their teachers are due
to differences in the behavior of the boys and girls themselves (and the effect of this behavior on
the teachers) rather than any consistent tendency of teachers to treat the two sexes differently”
(Brophy 1985:121). Flere andre studier har konkludert tilsvarende (for eksempel Eccles &
Blumenfeld, 1985). Lockheed og Harris (1984) hevder også at læreren responderer på elevenes
atferd heller enn deres kjønn. De finner at samme type atferd fra elevenes side, enten de er jenter
eller gutter, resulterer i samme type respons fra læreren. Også Jungwirth konkluderer med at
the ordinary interaction patterns…differ according to the gender of the participating students.
The gender of the teacher does not matter. This latter result is in accordance with other
findings about the behavior of female and male teachers which maintain that there are only a
few differences between female and male teachers…In general, however, female and male
teachers are much more similar to each other than different (Jungwirth 1991:268).
Andre undersøkelser har kommet til motsatte konklusjoner. Duffy, Warren og Walsh (2001) fant at
lærere hadde en tendens til å samhandle mer med mannlige elever. Dette var ikke et resultat av at
mannlige elever initierte mer direkte verbal interaksjon med lærerne, men var et resultat av at
lærene selv oftere gav ordet til og initierte kontakt med dem. På tilsvarende måte konkluderte
Kelly’s metanalyse med at gutter hadde høyere deltakelse i klasser med mannlige enn med
kvinnelige lærere, til tross for at jentene like ofte som guttene gav tegn til at de ønsket å si noe (for
eksempel ved håndsopprekning). Denne forskjellen ble ikke funnet på de laveste klassetrinnene.
Kelly konkluderer med at “This paper has shown that male teachers direct substanially less of their
classroom interaction to girls than do female teachers. This was particularly true for feedback –
praise and criticism – where male teachers virtually ignore their female pupils” (Kelly 1988:18).

Klasserommet – og samfunnet utenfor. Det interaktive mønster bak guttenes mer aktive deltakelse
framstår komplekst og kan også omfatte mange former for ikke-verbal støtte. De dokumenterte
forskjellene i jenters og gutters samtaledeltakelse i klasserommet er heller ikke store. Kelly
vurderte for eksempel at forskjellene i deltakelsesprosent var 44 % -56 % i guttenes favør. Selv om
enkelte casestudier har dokumentert ”silencing” av jenter, er det ikke grunnlag for å hevde at
undersøkelsene konkluderer med at jenter som gruppe marginaliseres (Fredericksen 2001, Leander
2002). Flere forskere har argumentert for at forskjellen i gutters og jenters deltakelse i
klasserommet er et resultat av at skolen institusjonaliserer interaksjonsformer som vanligvis
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foretrekkes av gutter (Corson 1993, Sadker & Sadker 1994, Tannen 1991). Maltz og Borker (1982)
hevder for eksempel for at studier av gutters og jenters interaksjon i jevnaldringsgrupper, der
deltakerne har samme kjønn, viser en større tendens til at jenter ivaretar likhet mellom aktørene,
mens guttenes strategier mer er å framheve egne ferdigheter. Tannen (1991) har med utgangspunkt
i studier av klasserom innenfor høyere utdanning påpekt at det å framheve seg selv i klasserommet
passet mannlige studenters stil bedre enn kvinnelige. Klasserommet har blitt betraktet som en
avspeiling av samfunnet utenfor, og som en arena for reproduksjon av ulikhet knyttet til kjønn.

Mange eldre studier av klasseromsinteraksjon og kjønn var motivert av antagelsen om at jenter
presterte dårligere på skolen fordi de fikk mindre oppmerksomhet fra lærerne, og konkluderte med
at gutter ble gitt bedre vilkår på skolen gjennom både omfang og kvalitet av den interaksjon de
hadde med sine lærere (for diskusjon se Pellegrini og Blatchford 2000). Antakelsen var også at
interaksjonsmønstre i klasserommet ikke bare reflekterer, men bidrar til å opprettholde og forsterke
kjønnsforskjeller i samfunnet for øvrig (Croll & Moses 1990). I dag er jenters utdanningsløp
dramatisk forandret for hva det var bare for 30 år siden (Statistisk Sentralbyrå 2002). Jenter er i
majoritet når det gjelder begynnerstudentene ved norske universiteter. I lys av dette forholdet er det
interessant å drøfte på nytt spørsmålet om jenters og gutters deltakelse i klasseromsoffentligheten i
moderne, norske klasserom. Undersøkelsen skal forsøke å kaste lys over omfanget av jenters og
gutters deltakelse i klasserommene og de sentrale strategier de benytter for å bli deltakere. Fordi
tidligere studier har antydet at klassetrinn og lærerens kjønn kan ha innflytelse på både omfang og
kvalitet ved jenters og gutters deltakelse, skal disse dimensjonene trekkes inn i drøftingen.

Presentasjon av undersøkelsen
Deltakerne. Undersøkelsen er basert på videoobservasjoner av én lærerstyrt helklassesamtale i 26
ulike klasserom (for en presentasjon av observasjonsmaterialet, se kapittel 4). 6 klasser på første og
tredje trinn og 7 klasser på sjette og niende trinn deltok i undersøkelsen. Det var en moderat
overvekt av gutter i materialet som helhet, med totalt 251 jenter og 280 gutter. Fordi enkelte
undersøkelser har antydet at kjønnssammensetningen i den enkelte klasse kan ha betydning (Kelly
1988, Wernersson 1982), skal vi se nærmere på hvordan dette moderate gutteflertallet framtrådte på
det enkelte trinn (for en oversikt over antallet jenter og gutter per trinn, se Tabell II). 16 av klassene
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i materialet hadde en jevn fordeling av gutter og jenter i den forstand at det maksimalt var tre elever
mer av det ene kjønnet enn det andre. I 10 klasser var kjønnssammensetningen mer ujevn. 7 av
disse hadde en overvekt av gutter mens 3 av dem hadde en overvekt av jenter. Samtlige lærere på
første og tredje trinn var kvinner. På sjette og niende trinn var det 7 mannlige og 7 kvinnelige
lærere, hvorav fire av de mannlige lærerne underviste på sjette trinn og tre på niende trinn.

Datagenerering. Analysene er basert på de transkriberte videoobservasjonene (for en innføring i
transkripsjonssystemet, se kapittel 4). Transkripsjonen inkluderte alle ytringer som ble gitt hørbart
og til klassen som hele, men ikke hvisking, småprating og lignende mellom to elever (selv om
elevenes tale var hørbar fordi de var plassert nær kameraet). Ytringer som ikke hadde noen klar
relevans til temaet klassen diskuterte, men som åpenbart var ment for klasseoffentligheten ble
inkludert. Hver deltaker ble i transkriptene gitt et navn med tre bokstaver, hvorav den siste markerte
vedkommendes kjønn. I noen tilfeller lot ikke talers kjønn seg identifisere. Disse ytringene ble
markert som ”uidentifisert elev” (UIE). Når flere elever snakket i kor, ble dette markert som
kollektive ytringer. Overlappende ytringer, d.v.s. at to eller flere elever snakket samtidig, ble
registrert.

Analyse. Analysen identifiserte læreres og elevers forhandling om talerettigheter i klasserommet.
Lærere har institusjonelt gitte talerettigheter. De er forventet å fylle stillheten, de kan gi ordet til
hvem de vil og også avbryte. Rollen som samtaleleder vil likevel kunne utformes på svært ulike
måter av ulike lærere. Læreren kan eksplisitt tildele ordet til en elev eller kan markere
turoverlevering mer indirekte gjennom blikk, nikk etc. For å svare på undersøkelsens
forskningsspørsmål om omfang og kvalitet av jenters og gutters deltakelse, ble følgende
dimensjoner ved samtaledeltakelsen identifisert: omfang av deltakelsen i form av relativ andel av
ytringer i samtalen, omfang av turoverleveringer til jenter og gutter, omfang av spontane ytringer
utenom tur fra jenter og gutter og omfang av jenters og gutters overlappende ytringer med læreren.
La oss se nærmere på hvert av disse punktene. Omfanget av jenters og gutters deltakelse ble
beskrevet i form av relativ deltakelse (som andel av totalt antall ytringer i helklassesamtalen), i
form av bredden i deltakelsen (hvor mange elever av hvert kjønn som deltok) og i form av andelen
jenter og gutter blant de elevene i hver klasse som hadde ordet mest. Elevytringer ble identifisert
som turoverleverte dersom læreren enten navngav en elev eller på andre måter tydelig pekte ut
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eleven, for eksempel gjennom et ”du!” . Følgende observasjonsutdrag illustrerer hvordan læreren i
ytring 4 pekte ut neste taler gjennom en turoverleverende ytring:
Eksempel 1 (klasse på sjette trinn, Solbærlia skole):
(1) Janne:
sånn at vi kunne ha en gang en # eller sånn som for eksempel femteklassene
de har sånn at # annen hver uke har de sånn ren jente klasse og ren
gutteklasse og.
(2) Lærer:
mmm.
(3) Janne:
om vi kunne ha noe sånn [=! lav stemme].
(4) Lærer:
Stine.
(5) Stine:
jeg synes at noen ganger i blant så kan vi liksom ta å bytte # på # klassene #
sånn # som # å fordele dem og sånn.
Når en elev først hadde fått ordet, ville hun eller han ofte fungere som samtalepartner for læreren
eller en medelev over flere samtaleturer. I neste eksempel gir læreren først en åpen invitasjon til å
svare på spørsmålet om extacy i ytring 1. Læreren fikk lite respons fra klassen, og i ytring 3 foretok
han en eksplisitt turoverlevering til en av elevene som deretter deltok i samtalen med læreren over
en rekke samtaleturer (bare begynnelsen av samtalen gjengitt nedenfor). Disse forutsatte ikke den
utpeking av samtalepartner som ofte ellers kjennetegner flerpersonsamtaler.
Eksempel 2 (klasse niende trinn, Milestad skole):
(1) Lærer: er det noen her som vet hva extacy er for noe rart?
%sit: flere elever ser ned, Kåre rekker opp hånda
(2) Lærer: Kåre har hånda opp # han er ute med hjelp.
(3) Lærer: /hva er /extacy Kåre?
(4) Kåre: ehm # det er jo en form for rus da.
(5) Lærer: ja
%sit: fnising blant elevene
(6) Kåre: kanskje # mer lignende narkotika?
(7) Lærer: ja # ehm # vet du noe mer om det?
(8) Lærer: er det ganske sånn harmløst eller er det ganske farlig?
(9) Lærer: hva tenker du der?
(10)Kåre: det varierer veldig da # for man kan lage det selv.
Dersom en ytring skulle identifiseres som spontan elevytring utenom tur, måtte det framgå av
sammenhengen at eleven tok ordet uten verken eksplisitt eller gjennom ikke-verbale markører å ha
blitt tildelt tur. Elevene bidrog nå og da med innspill ”fra sidelinja” som ikke var invitert av
læreren. Slike ytringer blir her kalt kommentarer. De kunne være relatert til samtaletema eller
innføre et helt nytt moment, og de hadde ofte karakter av humor eller ironi. Ytring 3 og 4 i neste
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observasjonsutdrag er eksempler på spontane elevkommentarer fra sidelinja som ikke var invitert
av læreren.
Eksempel 3 (klasse på tredje trinn, Rognelia skole):
(1) Lærer:
så bestemte de at /alle //gutter som ble født # av Israelfolket # skulle //kastes
i elva.
(2) Lærer:
det vil si at de skulle ble drept # men jentene /kunne få leve.
(3) Ola:
da ville jeg ha vært jente ass!
(4) Erik:
det ville jeg også.
(5) Lærer:
så var det en familie som hadde to barn # en jente som het Miriam og en gutt
som het Aron # og mora deres fikk et barn /til.
Vi skal også se nærmere på i hvilken grad læreren fulgte opp eller overhørte (som i eksempel 3)
sidelinjekommentarer fra henholdsvis jenter og gutter. Ytringer ble identifisert som overlappende
når de forekom samtidig. I enhver samtale med mange deltakere og hyppige skifter av talere, vil det
skje at to eller flere snakker samtidig. Dette fenomenet er ofte studert som avbrytelser, men fordi
slik tale kan ivareta mange ulike funksjoner i samtalen, skal fenomenet her omtales mer nøytralt
som samtidig tale eller ytring-overlapping (for diskusjon, se Tannen 1996). Overlappende ytringer
kan vitne om at det foregår en kamp om ordet, men kan også være et uttrykk for støtte til taler.
Hyppige overlappende ytringer kan være uttrykk for svak samtaleledelse, men også for iver og
interesse. Når en klasse nesten ikke oppviser overlappende ytringer, kan det være uttrykk for at
klassens lokale samtaleregler er godt innarbeidet, men kan også være et resultat av reservasjon fra
elevenes side. I de fleste klasserom forekommer det mange ulike former for samtidig tale; elevene
overlapper hverandre, læreren tar ordet mens en elev snakker og elevene griper ordet samtidig med
læreren. Neste eksempel illustrerer det sistnevnte tilfellet. Læreren og Kari overlappet hverandre i
ytring 2 og 3. I dette eksemplet behandlet læreren den overlappende ytringen som en avbrytelse
eller avsporing og ignorerte den.
Eksempel 4 (klasse på første trinn, Kantarellen skole)
(1) Camilla: også måtte vi ikke ha for stor potte.
(2) Lærer: <ja # akkurat> [>].
(3) Kari:
<også måtte vi> [<] ikke ha så mye vann i.
(4) Lise:
xxx.
(5) Lærer: du # Camilla # hvorfor måtte vi ikke ha så stor potte # vi fikk større for de var
så /små i hver rute her # hvorfor kunne vi ikke ha en så stor en som det her?
%sit:
nøler litt
(6) Camilla: på grunn av at # bare på grunn av at # ehh # husker ikke.
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Analysen er basert på forekomster av overlappende ytringer mellom læreren som samtaleleder og
elevene, mens situasjoner der elevene overlappet hverandre er holdt utenfor analysen.
Turoverleveringer, sidelinjekommentarer og overlappinger kan i noen sammenhenger komme til
uttrykk innenfor ett og samme observasjonsutsnitt. Ytring 3 i eksempel 4 ovenfor er for det første
en sidelinjekommentar fra eleven Kari. Den samme elevytringen fungerer også overlappende med
lærerytringen. Sidelinjekommentarene i eksempel 3 er derimot ikke overlappende med andre
ytringer. Turoverlevering kan i noen situasjoner være en strategi for å ignorere samtaleoverlapping
og sidelinjekommentarer. Når elevene bidrog med kommentarer og læreren valgte å overhøre dem,
foretok ofte læreren en eksplisitt turoverlevering til eleven som opprinnelig hadde ordet slik vi ser
illustrert i eksempel 4, ytring 5, der læreren eksplisitt vender tilbake til Camilla som hadde ordet før
medeleven brøt inn med en kommentar. Turoverleveringer, sidelinjekommentarer og overlappinger
kan dermed tjene ulike funksjoner i samtalen. Fordi målsettingen med analysen er å gi et bredt bilde
på hvilken måte samtaledeltakelsen eventuelt var farget av aktørenes kjønn, skal analysen ikke gå
inn i vurderinger av samtalestrategienes spesifikke funksjoner i det enkelte tilfelle, men skal legge
vekt på å gi et bilde av samtalestrategienes forekomst i jentenes og guttenes deltakelse.

Resultater
Hva kjennetegner omfanget av jenters og gutters deltakelse?
Materialet i sin helhet inneholdt 12458 ytringer. Av disse var 4983 elevytringer. Når kollektive
ytringer og ytringer gitt av elever der kjønn ikke lot seg identifisere ble holdt utenfor, gjenstod
4576 elevytringer. Det er disse analysen er basert på. Av disse ble 39,0 % (1783 ytringer) gitt av
jentene og 61,0 % (2793 ytringer) av guttene. Jentene bidrog med 14,3 % av alle ytringer i det
samlede observasjonsmaterialet (lærerytringer inkludert), guttene med 22,4 %. Guttene hadde
dermed i snitt en betydelig høyere deltakelsesprosent enn jentene.

Fordi det var noen flere gutter enn jenter i materialet, er det undersøkt for det gjennomsnittlige
antallet ytringer per tilstedeværende jente og gutt. Også med denne beregningsmåten hadde guttene
flere ytringer enn jentene på hvert trinn. Forskjellen i antall ytringer per tilstedeværende elev var
mindre for trinn én enn for de øvrige (se Tabell II, raden ’Deltakelse - gjennomsnittlig antall
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ytringer per elev/trinn’). I snitt hadde hver jente på tvers av klasser og trinn 7,3 ytringer, mens
guttene hadde 10,3 (Tabell I, raden ’Deltakelse – gjennomsnittlig antall ytringer per elev’).
Det er også av interesse å se på bredden i deltakelsen i form av andelen elever av hvert kjønn som
deltok. Den relative andelen av jenter og gutter som deltok i samtalen var høy for begge kjønn og
for alle trinn. I gjennomsnitt deltok 74,5 % av jentene og 81,2 % av guttene. Med unntak av første
trinn der jentene hadde en noe bredere deltakelse enn guttene, var det relativt sett flere gutter enn
jenter som deltok på hvert trinn. På niende trinn var forskjellen i deltakelse betydelig i guttenes
favør. Mens jentene hadde en gjennomsnittlig deltakelsesprosent på 57,9 %, deltok i gjennomsnitt
74,4 % av guttene på niende trinn. Det overordnede bildet er likevel at både jenter og gutter hadde
bred deltakelse i samtalene. Et annet aktuelt deltakelsesmål knytter seg til hvor ofte jenter versus
gutter var representert blant de mest deltakende elevene i klassen. Blant de tre mest-deltakende
elevene i hver klasse, var det totalt 31 jenter og 47 gutter. Følgende mønster framkom: det var
relativt flere gutter enn jenter som deltok (med unntak av første trinn), flere gutter var blant de
mest-deltakende elevene i klassen og hver gutt deltok i snitt med flere ytringer enn hver jente.

Bak gjennomsnittverdiene skjuler det seg imidlertid betydelige variasjoner fra klasse til klasse. Her
skal variasjonen fra klasse til klasse illustreres med utgangspunkt i jentenes og guttenes relative
deltakelsesprosent (prosent jenteytringer og gutteytringer av totalt antall ytringer). På
førsteklassetrinnet hadde jentene en moderat høyere deltakelsesprosent enn guttene i tre klasser.
Også på tredjeklassetrinnet var det betydelig variasjon. I to klasser var det ingen forskjell i jentenes
og guttenes relative deltakelse, i én klasse hadde jentene relativt sett høyere deltakelse og i to
klasser hadde guttene høyere deltakelse. På sjette trinn hadde jentene høyere deltakelse i to klasser,
guttene i fire. På niende trinn var det én klasse der jenter og gutter hadde lik deltakelse, i de seks
øvrige klassene hadde guttene høyere deltakelse. Det var altså ikke slik at guttene konsekvent
dominerte interaksjonen, men på hvert trinn var det flere klasser med en overvekt gutteytringer
sammenlignet med klasser med overvekt av jenteytringer, og forskjellen var større på høyere enn på
lavere trinn. De aller fleste klassene med en betydelig forskjell i jenters og gutters deltakelse hadde
en relativ overvekt av gutteytringer. I materialet som helhet forelå det 12 klasser der det ene kjønnet
hadde en betydelig høyere deltakelse enn det andre (definert som en differanse i relativ deltakelse
på mer enn 10 %, beregnet på grunnlag av det totale antall ytringer i observasjonen). I 10 av disse
var det guttene som hadde flest ytringer, i to var det jentene (begge var sjetteklasser). Basert på
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gjennomsnittsverdier har vi dermed å gjøre med en betydelig forskjell i gutters og jenters deltakelse
i klasserommene. Guttene hadde gjennomgående høyere deltakelse og forskjellen var tydeligst på
høyere klassetrinn. Denne observasjonen faller sammen med funnene i en rekke andre
undersøkelser.

Å få ordet
For å kaste lys over hvordan ulikhetene i omfang av deltakelse oppstår, skal vi se på i hvilken grad
jenter og gutter ble deltakere ved å bli tildelt samtaletur – eller selv ta tur. Tabell I viser at i det
samlede materialet var antallet turoverleveringer til jenter (498 turoverleverte ytringer) og gutter
(494 turoverleverte ytringer) nærmest identisk.
Tabell I. Samtalestrategier rettet til eller anvendt av jenter og
gutter, materialet under ett.
Jenter (N=251)
Gutter (N=280)
Deltakelse - totalt antall
1783
2793
ytringer
Deltakelse: - gjennomsnittlig
7,3
10,3
antall ytringer per elev
494
Turoverleveringer fra lærer - 498
totalt antall
Turoverleveringer fra lærer - 2,0
1,8
gjennomsnittlig antall pr elev
Kommentarer - totalt antall
156
448
Kommentarer 0,6
1,6
gjennomsnittlig antall pr elev
Ytring-overlappinger- totalt
159
279
antall
Ytring-overlappinger 0,6
1,0
gjennomsnittlig antall pr elev
N er det totale antall tilstedeværende jenter i materialet
To ytringer som overlapper hverandre, utgjør én forekomst av ytring-overlapping.

I gjennomsnitt var det 2,0 turoverleveringer til hver jente og 1,8 turoverleveringer til hver gutt
(Tabell I, raden ’Turoverleveringer fra lærer – gjennomsnittlig antall per elev’). Det faktiske
antallet turoverleveringer lærerne tilbød var like høyt eller høyere til jentene enn til guttene på
første, tredje og sjette trinn, men noe lavere på niende trinn (Tabell II, raden ’Turoverleverte
ytringer – totalt antall’). På samtlige trinn var det en høyere prosentandel av jenteytringer som
fulgte en eksplisitt turoverlevering fra læreren enn tilfellet var for gutteytringene (Tabell II, raden
’Turoverleverte ytringer – prosent’).
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Tabell II. Deltakerstrukturer – jenter og gutter per trinn
Trinn 1
Jenter
N=55
399

Trinn 3
Gutter
N=67
553

Jenter
N=56
463

Trinn 6
Gutter
N=59
664

Jenter
N=64
673

Trinn 9
Gutter
N=64
890

Jenter
N=76
248

Gutter
N=90
686

Deltakelse –
totalt antall
ytringer
7,3
8,3
8,3
11,3
10,5
13,9
3,3
7,6
Deltakelse –
gjennomsnittlig
antall ytringer
per elev/ trinn
116
101
151
152
146
129
85
112
Turoverleverte
ytringer – totalt
antall
29,1
18,3
32,6
22,9
21,7
14,5
34,3
16,3
Turoverleverte
ytringer prosent
Kommentarer – 58
88
26
88
62
187
10
85
totalt antall
Kommentarer – 14,5
15,9
5,6
13,3
9,2
21,0
4,0
12,4
prosent
31
62
37
62
77
96
14
59
Ytringoverlappinger –
totalt antall
7,8
11,2
78,0
9,3
11,4
10,8
5,7
8,6
Ytringoverlappinger –
prosent
N er det totale antall tilstedeværende jenter på trinnet.
”Turoverleverte ytringer totalt antall” er det totale antall elevytringer på trinnet som følger umiddelbart etter en
turoverlevering fra lærer.
Prosentangivelsene for turoverleverte ytringer, kommentarer og ytring-overlappinger viser den relative andelen
av elevenes ytringer på trinnet som inngår i slike samtalestrategier.
To ytringer som overlapper hverandre, utgjør én forekomst av ytring-overlapping

Når jentene deltok, var det oftere som et resultat av at læreren hadde gitt dem ordet. Forskjellen i
prosentandel jenteytringer versus gutteytringer som var initiert av en turoverlevering fra lærerens
side var betydelig på hvert trinn. På den andre siden var det, som vi har sett, små forskjeller i den
absolutte turoverleveringen lærerne foretok til henholdsvis jenter og gutter. Det ser dermed ut til at
vi må lete etter årsakene til jentenes lavere deltakelse blant andre samtalestrategier enn lærernes
turoverleveringer. Enkelte undersøkelser har antydet at guttene oftere opplever at læreren stiller
oppfølgings- og utdypingsspørsmål direkte til dem, mens turoverleveringene til jentene mer har
karakter av at læreren plukker dem ut etter å ha stilt et åpent spørsmål til klassen, på bakgrunn av
hvem som har rukket opp hånden og signalisert at de ønsker å svare (se foran). Turoverlevering
skjedde oftest ved at læreren i egne turoverleverende ytringer pekte ut den som skulle få ordet.
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Eksempel 1 ovenfor illustrerer et slikt tilfelle av enkel turoverlevering, basert på håndsopprekning.
Læreren styrte samtalen og pekte ut neste taler ved å navngi vedkommende (ytring 4). I eksempel 4
ovenfor, ytring 5, gav derimot læreren tur til Camilla som en del av en lengre ytring, før spørsmålet
i det hele tatt ble formulert ble Camilla utpekt som den som skulle svare. Mens læreren i dette
eksemplet trolig ønsket å hjelpe Camilla inn i samtalen igjen etter at hun var blitt avbrutt, illustrerer
det neste eksemplet et tilfelle der læreren gav ordet til en elev uten at han eller andre i klassen har
gitt tegn til å ville si noe. Læreren kommuniserte at han forventet at Mats ville samarbeide og være
i stand til å svare, basert på tidligere erfaringer.
Eksempel 5 (klasse på niende trinn, Milestad skole):
(1) Lærer: sniffing # hva er det for noe # mystisk?
(2) Lærer: er det noen som har kjennskap til det?
%sit:
ingen rekker opp hånda
(3) Lærer: da spør jeg Mats # vet du hva sniffing er for noe?
(4) Mats:
det er at du trekker inn stoffer gjennom nesen.
Noen undersøkelser har antydet kvalitative forskjeller i læreres turoverleveringer langs
dimensjonen turoverlevering basert på håndsopprekning versus mer eksklusiv utpeking (Becker
1981, Grayson 2001, Sadker & Sadker 1994). En gjennomgang av materialet langs denne
dimensjonen viste at turoverlevering basert på håndsopprekning var den vanligste på alle
klassetrinn. Den mer eksklusive formen for turoverlevering forekom sjeldnere. Selv om flere
undersøkelser har konkludert med kvalitative forskjeller i lærernes turoverleveringer til henholdsvis
gutter og jenter, er indikasjonene på slike kvalitative forskjeller i materialet for svake og lite
entydige til å trekke noen konklusjoner. Det er ikke funnet forskjeller i det totale omfanget av
turoverlevering fra læreren til jenter og gutter i klassene som deltar i denne undersøkelsen.

Å ta ordet
Mens jentene oftere ble deltakere i samtalen ved å få ordet (se Tabell II, raden ’Turoverleverte
ytringer – prosent’), ble guttene oftere deltakere ved å ta ordet. Slike ikke-inviterte ytringer fra
elevenes side er kalt kommentarer fra sidelinja eller bare kommentarer. Tabell I viser at jentene
totalt hadde 156 slike kommentarer, mens guttene hadde 448 kommentarer. Hver jente hadde i snitt
0,6 kommentarer, mens guttene i snitt har nesten tre ganger så mange. Tabell II (raden
’Kommentarer – prosent’) viser at det på førsteklassetrinnet ikke var vesentlig forskjell på andelen
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av jente- og gutteytringer som var slike spontane og uinviterte kommentarer. Denne prosentandelen
lå for både jenter og gutter rundt 15 %. På de andre trinnene hadde guttene en betydelig høyere
andel kommentarer enn jentene. Noen, men på langt nær alle kommentarer fikk en
oppfølgingsreplikk fra læreren. Å gripe ordet utenom tur ga dermed ikke nødvendigvis innpass i
samtalen, slik neste observasjonsutdrag illustrerer. Gutten som i dette tilfellet svarte uten å ha blitt
tildelt tur (ytring 2), ble ignorert av læreren, som i ytring 3 tildelte ordet til Ellen og deretter, i
ytring 5, bekreftet Ellens svar.
Eksempel 6 (klasse på niende trinn, Skoberg skole)
(1) Lærer: men det var også # det var også /veldig <forskjellige> [>]?
(2) Gutt:
<Italia> [<].
(3) Lærer: Ellen?
(4) Ellen:
Italia.
(5) Lærer: Italia.
Forskjellen i lærernes relative oppfølging av jentenes og guttenes kommentarer var liten. Lærerne
tilbød 19 oppfølgingsreplikker til jentenes kommentarer, noe som innebar at 12,2 % av dem ble
fulgt opp, og 71 oppfølginger av guttenes kommentarer, og fulgte dermed opp15,8 % av disse.
Begge kjønn opplevde at lærerne oftest ignorerte slike kommentarer fra sidelinja. Det å gripe ordet
utenom tur var dermed i seg selv ikke en effektiv strategi for å beholde ordet over flere
samtaleturer. På den andre siden forelå det sammenhenger mellom omfanget av generell deltakelse
i klasserommet og omfanget av ikke-inviterte kommentarer, og disse gjorde seg gjeldende for både
jenter og gutter. I hele materialet var det tre klasser der jentene hadde mer enn 50 % flere
sidelinjekommentarer enn guttene (to førsteklasser og en sjetteklasse). I alle disse klassene hadde
jentene også en høyere deltakelsesprosent enn guttene. Selv om det å ta ordet utenom tur i seg selv
ikke var en effektiv strategi for å beholde ordet, så det ut til at jenter som ofte grep ordet spontant,
også hadde tilgang på andre samtalestrategier som totalt bidrog til å gjøre dem til mer aktive
deltakere i samtalen.

Å konkurrere om ordet
Guttene hadde oftere samtidig tale med læreren enn jentene. Den totale forekomsten av
overlappende ytringer var for guttenes del 279 ytringer og for jentenes del 159 ytringer (Tabell I,
raden ’Ytring-overlappinger - totalt antall’). I materialet under ett hadde hver gutt i snitt én
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overlappende ytring med læreren, det tilsvarende tallet for jentene var 0,6 ytringer (Tabell I).
Lærerne deltok oftere i samtidig tale med guttene enn med jentene på alle trinn (Tabell II). Den
relative andelen av jentenes ytringer som var overlappende med andres ytringer var lavere på alle
trinn unntatt sjette (Tabell II, raden ’Ytring-overlappinger – prosent’). På sjette trinn var det to
klasser som hadde svært aktiv deltakelse fra jentenes side. I disse klassene hadde jentene også
relativt sett mange flere overlappende ytringer med læreren enn guttene.

Guttenes høyere deltakelse i overlappende ytringer med læreren var et resultat av at de oftere avbrøt
læreren. Av de 279 forekomstene av samtidig tale som guttene deltok i, grep de ordet og overlappet
læreren i 185 tilfeller. Jentene tok ordet mens læreren snakket i 89 tilfeller. Lærerne på sin side
overlappet gutteytringer i 94 tilfeller og jenteytringer i 70 tilfeller. Forskjellene i gutters og jenters
deltakelse i samtidig tale var dermed først og fremst et resultat av at guttene hyppigere enn jentene
grep ordet mens læreren snakket. Samtidig tale innebærer at det foreligger en konkurranse om å ha
ordet og at den ene parten må gi seg. Tannen (1996) har kommentert at samtidig tale kan tjene
mange ulike funksjoner i samtalen og være uttrykk for både ignorering, avbrytelse og støtte.
Materialet er gjennomgått med tanke på å identifisere slike kvalitative nyanser i ytring-overlapping.
Konklusjonen er imidlertid at det i det enkelte tilfellet var svært vanskelig å bestemme hvilken
funksjon lærerens overlapping med elevytringen hadde (for eksempel avbrytende eller
samtalestøttende). Mange studier har funnet at menn har en tendens til å avbryte kvinner mer enn
kvinner avbryter menn (Tannen 1996). James og Clark (1993) fant imidlertid i en studie av
overlappende ytringer at slike var mer vanlige i samtaler mellom kvinner enn mellom menn, og
drøftet funnet i lys av taleres intensjon om å konkurrere eller snakke med. I den kontinuerlige
forhandling om talerettigheter (inkludert retten til å ikke si noe) som foregår i ethvert klasserom, ser
vi at jenter og gutter bruker ulike strategier. Guttene har flere kommentarer ”fra sidelinja” og de har
flere overlappende ytringer. Disse strategiene har mye til felles, det dreier seg i begge tilfeller om å
”ta ordet” framfor å vente på å få det.

Hva kjennetegner kvinnelige og mannlige læreres samtalestrategier?
Spørsmålet om kvinnelige og mannlige læreres interaksjon med henholdsvis jenter og gutter i
klasserommet har vært sentralt i forskningslitteraturen. På de to øverste klassetrinnene var
halvparten av lærerne kvinner og halvparten menn. De 7 klassene med mannlig lærer var
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representert med et samlet observasjonsmateriale på 3597 ytringer, de kvinnelige lærerne var
representert med et materiale på 3004 ytringer. Det var noen flere jenter enn gutter i de kvinnelige
lærernes klasser og flere gutter enn jenter i de mannlige lærernes klasser (for oversikt, se Tabell
III).
Tabell III. Jenters og gutters deltakelse i klasser med kvinnelig og mannlig lærer.

Gutter
N=69
729
10,6

Mannlig
lærer
Jenter
N=66
377
5,7

Gutter
N=85
844
9,9

18,1
148

24,3
130

10,5
78

23,5
111

2,0

1,9

1,2

1,3

27,2

17,8

20,7

13,2

Kommentarer – totalt antall
Kommentarer – gjennomsnittlig
antall per elev

46
0,6

106
1,5

26
0,4

166
2,3

Kommentarer – prosent
Ytring-overlappinger – totalt antall
Ytring-overlappinger –
gjennomsnittlig antall per elev
Ytring-overlappinger –
prosent

8,4
62
0,8

14,5
80
1,2

6,9
29
0,4

19,7
75
0,9

11,4

11,0

7,7

8,9

Deltakelse – totalt antall ytringer
Deltakelse – gjennomsnittlig antall
ytringer per elev
Deltakelse – prosent
Turoverleveringer fra lærer – totalt
antall
Turoverleveringer fra lærer –
gjennomsnittlig antall
turoverleveringer per elev
Turoverleverte elevytringer – prosent

Kvinnelig
lærer
Jenter
N=74
545
7,4

N = antallet tilstedeværende jenter/gutter i klasser med kvinnelig/ mannlig lærer
Prosentangivelsene for turoverleverte ytringer, kommentarer og ytring-overlappinger viser den relative andelen
av jentenes og guttenes ytringer som inngår i slike samtalestrategier i klasser med kvinnelig/ mannlig lærer.

Tabell III (raden ’Deltakelse – prosent’) viser at det ikke var vesentlig forskjell på guttenes
deltakelse i klasser med mannlig og kvinnelig lærer. Guttene hadde i snitt 23,5 % av ytringene i
klasser med mannlig lærer og 24,3 % av ytringene i klasser med kvinnelig lærer. Jentene var
derimot mer deltakende i klasser med kvinnelig lærer. Jentene bidrog med 18,1 % av ytringene i
klasser med kvinnelig lærer og med 10,5 % av ytringene i klasser med mannlig lærer. Guttene
hadde høyere deltakelsesprosent i samtlige klasser med mannlig lærer og i fem av de syv klassene
med kvinnelig lærer. Vi skal se nærmere på samtalestrategiene benyttet av de mannlige og
kvinnelige lærerne med henblikk på å kaste lys over hvordan disse forskjellene i jenters og gutters
deltakelse oppstår.
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Turoverleveringer. De kvinnelige lærerne hadde flere eksplisitte turoverleveringer både til jenter og
gutter enn mannlige lærere hadde (se Tabell III, raden ’Turoverleveringer fra lærer –
gjennomsnittlig antall turoverleveringer per elev’). I både kvinnelige og mannlige læreres klasser
var det imidlertid en høyere andel av jenteytringene enn av gutteytringene som var initiert av
lærerens turoverleveringer (Tabell III, raden ’Turoverleverte elevytringer – prosent’). Forskjellen
mellom de kvinnelige og mannlige lærerne var rett og slett at kvinnelige lærere tilbød flere
eksplisitte turoverleveringer, men det var ellers relativt sett få forskjeller i turoverleveringen til
jenter og gutter.
Overlappende ytringer. Omkring 11 % av både jentenes og guttenes ytringer var overlappende i
klasserom med kvinnelig lærer (Tabell III, raden ’Ytring-overlappinger – prosent’). Det tilsvarende
tallet for både jenter og gutter i klasser med mannlig lærer var omkring 8%. Det var med andre ord
ingen vesentlig forskjell på hvor stor andel av henholdsvis jenters og gutters ytringer som var
overlappende med lærerens i kvinnelige og mannlige læreres klasserom.
Sidelinjekommentarer fra elevene. Den største forskjellen mellom kvinnelige og mannlige lærere
knyttet seg til i hvilken grad elevene spontant kom med sidelinjekommentarer (Tabell III, raden
’Kommentarer – totalt antall’). I kvinnelige læreres klasserom hadde jentene 46 kommentarer og
guttene 106. Det innebar at jentene i gjennomsnitt hadde 30,3 % av kommentarene i klasser med
kvinnelig lærer. I klassene med mannlig lærer hadde jentene 26 kommentarer og guttene 166, d.v.s.
at jentene bare hadde 13,5 % av kommentarene. Fordi fordelingen av jenter og gutter i kvinnelige
og mannlige læreres klasserom var ujevn, er det også relevant å undersøke om forskjellen i jenters
og gutters tendens til å bidra med kommentarer holder seg når antallet kommentarer sees i relasjon
til antall tilstedeværende jenter og gutter. Tabell III (raden ’Kommentarer – gjennomsnittlig antall
per elev’) viser at guttene hadde flest sidelinjekommentarer i klasserom med både kvinnelig og
mannlig lærer, men at forskjellen i omfanget av jenters og gutters kommentarer var større når
læreren var en mann enn når hun var kvinne. I klasser med mannlig lærer var ikke-inviterte
kommentarer svært lavfrekvent for jentenes del (i gjennomsnitt 0,4 kommentarer per jente), mens
de forekom seks ganger oftere hos guttene (i gjennomsnitt 2,3 kommentarer per gutt). Slike ikkeinviterte kommentarer forekom noe hyppigere fra jentenes side i klasser med kvinnelig lærer.
Guttene bidrog likevel med slike kommentarer omtrent dobbelt så hyppig som jentene også i
klasser med kvinnelig lærer.
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Også tidligere studier har funnet forskjeller på gutters og jenters samtaledeltakelse i klasserom med
kvinnelig og mannlig lærer (se ovenfor). Derimot er det uenighet om disse forskjellene er et resultat
av at kvinnelige og mannlige lærere behandler gutter og jenter ulikt. Analysen peker på forskjeller i
de subtile forhandlinger om talerettigheter som jenter og gutter inngår i med kvinnelige og
mannlige lærere. I klasserommene som deltok i denne undersøkelsen var de kvinnelige lærerne mer
aktive turoverleverere enn de mannlige. Retten til å ta ordet uten å være invitert så ut til å være mer
etablert for guttene enn for jentene, og denne forskjellen var særlig markert i mannlige læreres
klasserom. Guttene hadde en høyere deltakelsesprosent og flere sidelinjekommentarer også i
klasser med kvinnelige lærere, men forskjellen mellom gutter og jenter var likevel noe mindre enn i
klasser med mannlig lærer.

Kjønnede samtalemønstre – og kjønn som tema i klasserommet
Analysen har fokusert interaksjonsmønstre og funnet forskjeller i jenters og gutters og i kvinnelige
og mannlige læreres deltakelse i samtalen. Selv om kjønnenes likebehandling er ideologi og verdi i
norsk skole, har vi sett at lærere så vel som elever konstruerte kjønn på subtile måter. Kjønn var
ikke i seg selv hovedtema for noen av de observerte samtalene, men deltakerne foretok nå og da
sporadiske henvisninger til kjønn (se eksempler 1 og 3 ovenfor). Lærerne introduserte i et par
tilfeller kjønn som en dimensjon å drøfte sosiale spørsmål opp mot, ”vi har ### /en liten
problemstilling til slutt # hvis denne historien /handler om /Anne # i stedet for /Arne # ville det hele
vært annerledes på noen av disse områdene?” og jentene fikk i begge tilfellene mer direkte
spørsmål fra læreren enn i samtalen for øvrig, kjønn framstod som ”jentenes tema”. Klassene
virket i begge tilfeller lite interessert, kjønn var ikke et tema som fenget, i alle fall ikke som en
lærerintrodusert problemstilling. Kjønn som elevinitiert tema var reservert for ”slengbemerkninger”
og kjappe kommentarer (se også eksempel 3) som gutten som hevdet at ”lærerne merker aldri
jentene da # det irriterer meg”, eller niendeklassejenta Mari som reagerte på at en medelev
begrenset sin definisjon av nazister til gutter. Også jenter kunne være nazister, påpekte hun:
Eksempel 7 (klasse på niende trinn, Skoberg skole)
David:
men # det er jo lov ### men det er forbudt å tegne sånne haketegn # nei #
sånne Hitler hakekors og sånne # er det noen som vet sånne # hakekors
akkurat som sånne nazistiske gutter +/.
Mari:
gutter # det er vel ikke bare gutter <som> [<] +/.
David:
<nei # nei> [>].
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Drøfting og konklusjon
Analysen av jenters og gutters deltakelse har avdekket forskjeller i omfang av deltakelse og i
strategibruk langs følgende dimensjoner:
1. Guttene deltok mer på tvers av samtlige klassetrinn. Forskjellen når det gjelder jenters og
gutters deltakelse var minst i første klasse og relativt sett størst på niende trinn.
2. En større andel av jenteytringene var initiert av lærerens turoverleveringer.
3. Guttene hadde flere overlappende ytringer med læreren enn jentene. Dette var først og
fremst et resultat av at guttene oftere overlappet lærernes ytringer.
4. Med unntak av første klasse hadde guttene flere kommentarer som ikke var invitert av
læreren.

Analysen avdekket videre følgende forskjeller i jenters og gutters samtaledeltakelse med kvinnelige
og mannlige lærere:
1. Guttene deltok mest både i kvinnelige og mannlige læreres klasserom. Forskjellen i jenters
og gutters deltakelse var noe mindre hos kvinnelige lærere enn mannlige.
2. Kvinnelige lærere hadde flere eksplisitte turoverleveringer til elever av begge kjønn.
3. I klassene med mannlig lærer var ikke-inviterte kommentarer svært lavfrekvent for jentenes
del, mens de forekom seks ganger oftere hos guttene. Slike ikke-inviterte kommentarer
forekom relativt sett noe hyppigere fra jentenes side i klasser med kvinnelig lærer, selv om
guttene også leverte de fleste sidelinjekommentarene i disse klasserommene.

Resultatene når det gjelder forskjellene i jenters og gutters deltakelse er dermed i samsvar med flere
internasjonale studier som har funnet at guttene relativt sett deltar mer i helklassesamtaler enn
jentene (Berk & Lewis 1979, Croll & Moses 1990, Good & Brophy 1987, Kelly 1988). Pellegrini
& Blatchford konkluderer for eksempel sin gjennomgang av feltet med at ”to sum up, the evidence
from studies that have used systematic observation methods and numerical analysis shows a clear
tendency for girls to receive slightly less interaction than boys” (2000:198). I de norske
klasserommene hadde jentene om lag 40 % av ytringene, et tall som ligger nært
deltakelsesprosenten funnet i andre studier (Kelly 1988). Forskjellene i jenters og gutters deltakelse
var moderate, men kom til uttrykk langs samtlige dimensjoner for deltakelse.
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Klasserom med kvinnelige og mannlige lærere i undersøkelsen skilte seg fra hverandre når det
gjaldt omfanget av ikke-inviterte kommentarer fra jenter og gutter og når det gjaldt
turoverleveringer. Forskjellene i jenters og gutters deltakelse gikk i samme retning enten læreren
var kvinne eller mann, men forskjellene var tydeligere i klasserommene med mannlig lærer. Når det
gjelder spørsmålet om kvinnelige og mannlige læreres interaksjon med jenter og gutter, spriker
tidligere undersøkelser i ulike retninger. Denne undersøkelsens resultater faller sammen med
Pellegrini og Blatchfords konklusjon om at ”sex differences in classroom interaction are more
pronounced in the case of the male than female teachers” (2000:197). Fordi tidligere studier har
trukket ulike og motsatte konklusjoner og fordi materialet i undersøkelsen i tillegg er beskjedent,
skal konklusjonen begrenses til å peke på at både elevenes og lærernes kjønn ser ut til å bidra til
utformingen av interaksjonsmønstrene i klasserommet.

Forskjellene i jenters og gutters deltakelse var mer markert på høyere klassetrinn. Også denne
observasjonen er i samsvar med tidligere internasjonale funn. Kelly fant for eksempel små
forskjeller i jenters og gutters deltakelse i småskolen, men større forskjeller på høyere klassetrinn.
Likeledes antyder Pellegrini og Blatchford at “after the age of nine girls receive progressively less
instruction from teachers” (2000:198). Merritt og Wheldall (1992) fant ingen forskjell i kvinnelige
og mannlige læreres interaksjoner med gutter og jenter i grunnskolen. I følge dem så lærerens kjønn
først ut til å ha en effekt på interaksjonen med jenter og gutter på høyere trinn. I den foreliggende
undersøkelsen var samtlige lærere på første og tredje trinn kvinner, mens halvparten av lærerne var
kvinner og halvparten menn på sjette og niende trinn. Når jenters og gutters deltakelse framstod
mer forskjellig fra hverandre på niende trinn enn på lavere trinn, kan dette dermed være et resultat
av interaksjoner mellom klassetrinn og lærernes kjønn.
Enkelte undersøkelser har antydet at kjønnssammensetningen i den enkelte klasse kan ha betydning
for deltakermønstrene. Wernersson (1982) fant i en studie av fire svenske klasserom at ett av dem
ikke oppviste det samme mønsteret av gutters dominerende deltakelse som hun fant i de øvrige.
Hun forklarte jentenes deltakelse i dette ene klasserommet med at jentene var i klart flertall i
klasserommet og dermed fikk større innflytelse. I sin metaanalyse fant Kelly derimot at jenter
relativt sett fikk mest oppmerksomhet når de var en distinkt minoritet i klassen. I materialet som
helhet ser det ikke ut til at kjønnssammensetningen i den enkelte klassen er en dimensjon som har
bidratt til å gjøre jentene eller guttene til den talende eller tause part i klassen, men på den andre
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siden virker det rimelig at den konkrete kjønnssammensetningen i den enkelte klassen kan ha
betydning på spesifikke måter for jenter og gutter og på spesifikke måter på ulike klassetrinn uten
at det avdekkes i et beskjedent materiale som dette.

Klassene og skolene i undersøkelsen var rekruttert fra mange ulike bomiljøer og lokalsamfunn.
Elevene skilte seg ikke bare fra hverandre ved å være jenter og gutter, men også ved å ha tilhørighet
i mange ulike sosiale og etniske grupper. Interaksjoner mellom kjønn, sosial klassebakgrunn og
etnisitet er foreløpig lite utforsket når det gjelder å forstå jenters og gutters deltakelse,
selvpresentasjon og eventuelle marginalisering i klasserommet. Flere forfattere har påpekt
betydningen av at kjønn i klasserommet utforskes i relasjon til sosial klasse og etnisitet (Biggs &
Edwards 1991, Pellegrini & Blatchford 2000, Tannen et al. 1997, Wolfe, 2000). I denne
undersøkelsen har vi ikke hatt informasjon om elevenes sosiale og kulturelle bakgrunn, og har
derfor ikke kunnet drøfte hvordan disse dimensjonene interagerer med kjønn og skaper særegne
deltakelsesmønstre for den enkelte elev.

Tidligere studier av jenters og gutters interaksjon var vanligvis motivert ut fra ønsket om å forklare
hvorfor jenter ikke lyktes like godt i utdanningssystemet som gutter (se for eksempel Stanworth
1981 og Walkerdine 1990). Mange tidligere studier begrunnet jenters kortere utdanningsløp med at
de interagerte mindre med lærerne og mottok mindre interesse fra dem. I dag er jenters og gutters
utdanningsløp radikalt forandret. Arnot, Gray, James og Ruddock har påpekt at ”gender differences
in classroom processes are therefore present but their significance for educational performance is
not self-evident ”(1998:26). Også Pellegrini og Blatchford diskuterer spørsmålet om hvilken
betydning forskjellene i kjønnet interaksjon i klasserommet egentlig har når jentene faktisk ser ut til
å lykkes bedre i høyere utdanning. De konkluderer med at det ikke er noen lineær og enkel
sammenheng mellom oppmerksomhet fra læreren og utdanningsresultat, og reiser spørsmålet om
betydningen av oppmerksomhet fra læreren har vært overvurdert på bekostning av andre aspekter
ved læring.

Tre problemstillinger peker seg ut som særlig interessante å forfølge videre. Den ene gjelder
sammenhengen mellom samtaledeltakelse og læring. Erfarne lærere vet at det ikke er noen klare
sammenhenger mellom elevenes deltakelse i klasseoffentligheten og deres kunnskaper. Cazden

130

kommenterer at ”teachers and researchers need to be careful not to interpret silence or one-word
answers as lack of knowledge” (2001: 86). Hun drøfter spørsmålet om hvordan lærere skal forholde
seg til elever som sier lite: ”If a silent student is otherwise doing well academically, as shown by
written work, should relative silence be ignored? Or is speaking up and explaining ideas, and
listening and collaborating verbally with peers, a valued outcome of school in its own right?” (s.
86). Cazden drøfter spørsmålet med åpenhet for elevers individuelle preferanser for uttrykksformer
og læringsstiler. Dersom kjønn derimot er en dimensjon som begrenser repertoaret av
uttrykksformer og interaksjonsstrategier elevene har tilgang på, kan dette ha konsekvenser for de
spesifikke formene for læring jenter og gutter gjennomløper.

Den andre problemstillingen gjelder sammenhenger mellom deltakelse i klasserommet og
innflytelse. Tidligere studier har ofte antatt at jentenes lavere deltakelse i klasserommet reflekterte
marginalisering og mangel på innflytelse. Det er imidlertid ikke sikkert at det å delta mindre i
samtalen nødvendigvis innebærer mindre innflytelse på denne (Baxter 1999). Å følge regler for
turoverlevering i flerpersonsituasjonen, slik jentene i større grad gjorde, kan nettopp være en
effektiv strategi for å oppnå anerkjennelse og innflytelse. Vi trenger mer kunnskap om
sammenhenger mellom elevers faktiske deltakelse, deres opplevelse av innflytelse når de deltar og
deres læring.

Den tredje problemstillingen gjelder sammenhenger mellom deltakelse i klasseoffentligheten og
utviklingen av ferdigheter i å ta ordet i offentlige sammenhenger. Tidligere studier trakk opp brede
forbindelseslinjer mellom jenters og gutters deltakelsesmønstre i klasserommet og senere
utdanningsforløp. Det forholdet at jenters deltakelsesmønstre har endret seg mindre enn deres
utdanningsforløp for øvrig, gjør at det ikke lenger er grunnlag for å hevde slike omfattende og
globale konsekvenser av deltakelse. Derimot er det mulig at gutters og jenters samtalestrategier i
klasserommet gir dem erfaringer med å gjøre krav på ordet og holde på et publikum som kan
kvalifisere eller dekvalifisere for senere deltakelse i offentlige sammenhenger. Cazden hevder at
“because girls as a group do as well or better than boys in k-12 school grades, opportunities to
become fluent and confident in speaking in public may be the most important aspect of gender
equity in classrooms” (2001:86). Vi trenger mer kunnskap om hvordan spesifikke erfaringer med å
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delta setter jenter og gutter i stand til å mestre det offentlige rommet skolen skal kvalifisere dem
for.
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Kapittel 6

Arbeid med muntlige ferdigheter
Frøydis Hertzberg

Innledning
Norsk muntlig i L97
Det har skjedd en styrking av den muntlige delen av faget. Norskplanen forutsetter at det
skal undervises i muntlig, ikke bare legges til rette for muntlige aktiviteter, og elevene skal
få konkret, tekstspesifikk veiledning. (Eksamenssekretariatet 1999)
Styrkingen av muntlig er en av de markante forskjellene på norskplanen i M87 og L97. Mens
muntlig bare var ett av åtte hovedemner i M87, legger L97-planen opp til en todeling der Lytte og
tale sidestilles med Lese og skrive på alle trinn, og det som kreves av metakunnskaper under
Kunnskap om språk og kultur gjelder i like stor grad muntlig som skriftlig.11 På ungdomstrinnet gis
det også for første gang en egen karakter i norsk muntlig.

I planen blir både ferdighetsperspektivet og det analytiske perspektivet tillagt stor vekt. Det dreier
seg om å bli fortrolig med et bredt repertoar av muntlige sjangrer gjennom hele løpet, dels gjennom
aktiviteter som samtaler, framføringer, dramaøvelser og arbeider med etermedier, dels gjennom å
utvikle bevissthet om muntlig språk og muntlige sjangrer. En rød tråd gjennom planen er
samhandling; en annen den stadige vekselvirkningen mellom lytte og tale. Som et ledd i det
didaktiske arbeidet spiller veiledning og vurdering en betydelig rolle, og elevene skal trekkes med i
vurderingsarbeidet helt fra småskoletrinnet av.

Siktemålet med mitt delprosjekt har vært å undersøke hvordan dette ser ut i praksis.
Problemstillingen kan i sin helhet formes som et spørsmål med utgangspunkt i det sitatet jeg
innledet med: I hvilken grad undervises det i muntlige ferdigheter etter L97, og i hvilken grad
innbefatter denne undervisningen konkret, tekstspesifikk veiledning?
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Hvorfor muntlighet?
Vektleggingen av muntlighet avspeiler et perspektivskifte som har foregått ikke bare i skolen, men
også i forskningen. Nasjonalt har inntoget av sosiolingvistikk og kommunikasjonsvitensskap bidratt
til at norsk talemålsforskning i dag ikke bare er dialektstudier, men også studier i barne- og
ungdomsspråk, regional talemålsutvikling over tid, mediespråk og samtaleanalyse, og interessen for
retorikk er økende både i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. I vår sammenheng må
styrkingen av muntlighet likevel først og fremst ses i sammenheng med skolens dannelsesprosjekt.
I et individperspektiv er det viktig at den enkelte eleven utvikler funksjonelle muntlige ferdigheter,
og i et samfunnsperspektiv ønsker vi at elevene skal ”kunne utvikle seg til aktive og konstruktive
samfunnsborgarar” (L97:124). Overordnet det hele ligger en anerkjennelse av samtalens
grunnleggende betydning for læring og utvikling (jf. den posisjonen Vygotsky og sosiokulturell
læringsteori har i moderne pedagogisk litteratur), et syn som kan sies å utgjøre en premiss for hele
norskplanen. (Om samtalens betydning se også Haanæs 2000, Matre 2001 og Magelsen 2003, samt
Aukrusts delrapport her.)

Muntlighet og skriftlighet i et kulturelt perspektiv
I den lingvistiske forskningen rundt muntlighet og skriftlighet er det to hovedposisjoner: en som er
ute etter forskjellene og en som er ute etter likhetene. I sin rendyrkede form er begge disse
posisjonene nærmest forlatt. At muntlig og skriftlig språk er forskjellig som prototyper, er det ingen
som bestrider, men i dag ser man snarere på skillet som én av flere dimensjoner som påvirker
uttrykket, sammen med graden av formalitet i kommunikasjonssituasjonen, muligheten for
tilbakemelding, forholdet mellom tilhører og mottaker osv. (Akinnaso 1982, Biber 1988, Wold
1989, Vagle 1990, Svennevig 1995). I pedagogisk forskning rundt muntlighet og skriftlighet er det
imidlertid en tendens til å legge vekt på kulturforskjeller snarere enn språklige forskjeller. Et slikt
syn kan tilbakeføres til forestillingen om the great divide, klart uttrykt i Walter Ongs Orality and
literacy (1982). Her fokuseres det på at muntlige og skriftlige kulturer utvikler ulike måter å tenke
på og ulike måter å lagre kunnskaper på; i siste instans helt forskjellige måter å forstå verden på.
Også dette synet har møtt mye kritikk; ikke minst fordi overgangen til skriftlighet i et samfunn så å
si alltid skjer gjennom innføringen av skolegang, slik at det er vanskelig å vite hva som er hva. Det
er imidlertid ingen tvil om at kunnskap lagres på forskjellig måte i muntlige og skriftlige kulturer: i
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det første tilfellet må den til stadighet gjenfortelles og derfor ha en slik form at den er lett å huske, i
det andre tilfellet kan den lagres i skrift og dermed løsrives fra hukommelsen.

Siden de fleste samfunn i dag faktisk har tatt steget over til å bli skriftspråklige, er det også lett å
tenke at diskusjonen bare har historisk interesse. Hvis en imidlertid velger å betrakte muntlighet og
skriftlighet ikke først og fremst som en overgang fra ett samfunnssystem til et annet, men som et
vekselspill mellom subkulturer i ett og samme samfunn, blir begrepene mer relevante for vår
undersøkelse. Skolen vil da være den institusjonen som mer enn noen har som oppgave å
sosialisere barn inn i skriftlighetens verden, og implisitt i det ligger et syn om at muntlighet er noe
elevene skal ”vokse ut av”. Faren er at muntlighet dermed ikke tillegges stor nok egenverdi til å
kunne oppveie den statusen skriftlighet automatisk får i skolen. Dette er problematisk ikke bare
fordi muntlighet trenger å utvikles, men også fordi skolen på denne måten forsterker ulikhet. Vi vet
at nærhet til en skriftspråklig kultur går hånd i hånd med utdanningsnivå, og skolens prioritering av
skriftlighet bidrar derfor til å favorisere barn fra visse miljøer framfor andre. En betydningsfull
studie i denne sammenheng er Shirley Brice Heaths Ways with words, som sammenlikner barns
sosialisering til skriftspråket i ulike kulturer i en amerikansk sørstat og på en overbevisende måte
synliggjør hjemmekulturens betydning for å suksess i skolen (Heath 1983, se også Penne 2001:78
ff.) (Drøftinger av the great divide-problematikken i pedagogisk sammenheng finnes ellers i
Aksnes/Time 1993:27 ff. og Dysthe 1995:76 ff.)

Pedagogiske utfordringer ved muntlighet i klasserommet
I vanlig kommunikasjon er det noen særtrekk ved muntlighet som ikke er til å komme forbi, og ett
slikt trekk er at produksjonssituasjonen er identisk med kommunikasjonssituasjonen. Dette
innebærer at alt skjer der og da. I retorikken opererer en gjerne med en kommunikasjonsmodell
som består av taler, tilhører, emne, språk og situasjon (Dam 1999:30). Alle disse fem elementene
må tas i betraktning når en tale planlegges, men det er evnen til å gripe øyeblikket (i retorikken kalt
kairos) som er det avgjørende. Dette skiller tale fra skrift på en påtrengende måte. For å produsere
en vellykket skriftlig tekst må en nok kunne forestille seg mottakerens reaksjoner, men i tale
produseres teksten i samarbeid med mottakerens reaksjoner, så å si. En samtalepartner som står og
ser i taket, kan stoppe enhver dialog, og et støyende publikum kan på et øyeblikk ødelegge en godt
forberedt framføring. Fordi både taler og lytter er medskapere av ytringssituasjonen, må alt
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pedagogisk arbeid med muntlighet i klasserommet også innebære fokus på lytterrollen og på
publikums evne til å gi god respons. (Mer om dette i Aksnes/Time 1993:43 ff., Ilsaas 1994, Otnes
1999:159 ff. og Hertzberg 1999:192 f.)

Metode
Prosjektets definisjon av ”arbeid med muntlighet”
I prosessen med å avgrense problemstillingen har jeg foretatt to avgjørende valg. Det første er at jeg
har inkludert muntlig arbeid også i andre fag enn norsk. Dette er dels fordi organiseringen av
undervisningen, særlig på småskoletrinnet, kan gå på tvers av fag, dels fordi norsklærerne selv gir
uttrykk for at muntlig trening kan være like aktuelt i for eksempel samfunnsfag som i norsk. Det
andre er at jeg har holdt den vanlige klasseromssamtalen utenfor. Det er ikke fordi jeg ikke ser
verdien av slike samtaler som middel til trening av muntlige ferdigheter - tvert imot er en god
klasseromssamtale uovertruffen når det gjelder å oppøve evnen til å lytte, til å komme ta
kommunikasjonsinitiativ, til å bygge videre på det en annen har sagt og til å beholde ordet når alle
andre blir stille. Når jeg likevel utelater denne aktiviteten, er det av to grunner. Den ene er rent
praktisk og har å gjøre med at det er svært vanskelig å dra skillet mellom en vanlig spørsmål-svarsekvens og den type samtale som eksplisitt kan sies å oppøve samtaleferdigheten. Den andre er at
den lærerstyrte samtalen, slik den utspiller seg i klasserommene flere ganger daglig, mest typisk er
tilrettelegging for muntlig heller enn bevisst arbeid med muntlig. I sin avhandling om muntlig
dansk skiller Mads Haugsted (1999:33) mellom mundtlighed i undervisning (der det talte språk
brukes ”som erfaringsform og metode”) og undervisning i mundtlighed, ”hvor mundtlighed – dens
genrer og disses kontekster – er undervisningens genstand”. Klasseromssamtalen faller naturlig inn
under den første kategorien, mens det er den andre kategorien som ligger nærmest mitt fokus.

Observasjonskategoriene
Den neste utfordringen har vært å lage en hensiktsmessig kategorisering av de situasjonene eller
sjangrene jeg erfaringsmessig kunne vente å finne. Når det gjelder sjangrer, er det flere veier å gå.
En mulig tilnærming er i likhet med Sissel Høisæter (Høisæter m.fl. 1991:28 ff.) å skille mellom
brukstekster og gjenbrukstekster, der eksempler på den første typen er samtalen og den spontante
fortellingen og den andre traderte sjangrer som eventyr og vitser. Et annet mulig skille går mellom
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monologiske og dialogiske sjangrer, f.eks. foredraget, talen eller forklaringen på den ene siden og
samtalen, debatten og intervjuet på den andre. Et tredje skille går mellom uformell (fri) og formell
(bunden) muntlighet. Dette skillet er brukt i ministerierapporten Mundtlig dansk
(Undervisningsministeriet 1991), der ”den uformelle sprogbrug” er satt opp mot ”de mer bundne
genrer” definert som ”den målrettede samtale, sagsfremstillingen, fortællingen og oplæsningen”
(sitert etter Haugsted 1999:90). Selv har jeg funnet det hensiktsmessig å operere med kategorier
basert på situasjoner snarere enn sjangrer. Ved å ta utgangspunkt i læreplanen og i lærernes egen
språkbruk har jeg landet på disse kategoriene:
I.
II.
III.
IV.
V.

Framføringer, der en eller flere elever framfører noe for resten av klassen
Strukturerte diskusjoner, for eksempel der et eksplisitt siktemål er å trene
elevene i å forsvare et synspunkt
Verkstedlignende øvelser i gruppe, for eksempel fortellerverksted og
dramaøvelser
Metaundervisning om muntlig, der læreren snakker om muntlig norsk
Annet

Hver og en av disse kategoriene kan være mer eller mindre formelle, og både dialoger og
monologer er representert. Den kategorien som skiller seg ut, er Metaundervisning om muntlig,
som i motsetning til de andre dreier seg om teoritilegnelse og ikke ferdighetstrening.
Registreringene under disse fem kategoriene kaller jeg med en fellesbetegnelse for muntlige
sekvenser eller muntligsekvenser. En muntlig sekvens er en del av en time der det er bevisst fokus
på arbeid med muntlig. I instruksen til observatørene har jeg forklart dette nærmere som ”en type
muntlig aktivitet som er noe mer enn helt vanlige samtaler elever imellom, eller mellom lærer og
elev”. En slik sekvens kan være kort eller lang (minimum 3-4 minutter) og den kan altså opptre i en
hvilken som helst av de observerte timene. (Hele skjemaet med nærmere forklaringer av kategorier
og underkategorier finnes som vedlegg, se appendiks Id.)

Grensetilfeller?
Selv med de konkretiseringene som er gjort, pålegger skjemaet observatørene en ikke ubetydelig
grad av skjønn i vurderingen av hva som skal registreres og hvordan. Med åtte observatører med
ulik erfaringsbakgrunn må vi derfor regne med at det finnes tilfeller der både observatøren og i
analysefasen jeg selv har vært i tvil om i hvilken grad et opptrinn bør regnes som muntlig. At jeg
har lagt vekt på at det skal være ”bevisst fokus” på arbeidet med muntlig, er strengt tatt ikke noe
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godt kriterium for operasjonalisering, siden vi vet lite om lærerens intensjon med de enkelte
aktivitetene. Her må vi altså tillate oss tolkning. Hvordan skal en for eksempel forholde seg til
vanlige høytlesningssekvenser, der elevene etter tur blir bedt om å lese høyt fra læreboka mens de
sitter ved pulten? I instruksen blir dette spørsmålet kommentert særskilt: Høytlesing som gjøres om
en del av lesetreningen i småskolen, bør ikke registreres, heter det, med mindre det skjer med
tydelig vekt på selve framføringen. Hvis eleven blir trukket fram foran klassen, vil imidlertid selve
situasjonen være såpass retorisk krevende at sekvensen bør kunne inkluderes i materialet. 12

Et annet spørsmål gjelder samlingsstunden i småskolen - hva skal til for at noe skal defineres som
en framføring der? Her fungerer ikke kriteriet om at eleven skal flytte seg foran klassen – i
samlingsstunden sitter barna og lærerne gjerne i en sirkel eller halvsirkel, og alle snakker fra sin
plass. Instruksen sier eksplisitt at det å fortelle noe for medelever i samlingsstunden skal kunne
regnes inn her, så lenge den enkelte elevens bidrag ser ut til å være ”forberedt”. Det betyr at det
ikke er tilstrekkelig at en elev får lov til å fortelle noe der og da, slik som i denne sekvensen fra en
blandet 2.- og 3. klasse der læreren har spurt elevene hva de har gjort i helga:
Tuva får ordet. Hun forteller med stor innlevelse at hun og noen venner har funnet en
hemmelig hule. Tuva er flink til å fortelle og snakker mer eller mindre uavbrutt i 3-4
minutter. Lærer sier Tuva kan skrive ned fortellingen sin etterpå. (Kantarellen, 2.-3. kl.)
Det at en elev beholder ordet lenger enn en ordinær replikk i en dagligdags klassesamtale kan
selvsagt oppstå på et hvilket som helst trinn. I følgende utskrift beskrives en situasjon fra en
samfunnsfagtime i 9. klasse, der læreren nettopp har spurt om noen av elevene har begynt på en
roman klassen skal lese på egen hånd hjemme. Han utfordrer Nille, som han vet er kommet i gang:
Nille svarer. Hun forteller at boken gjør stort inntrykk på henne og at hun bare må lese
videre fordi hun blir så revet med. Så spør læreren om hun har lyst til å fortelle om boken.
Nille forteller i vei. ”…så du har lest mye av den allerede, du”. ”Ja, ganske mye, jeg har
kommet til side 34, tror jeg det er”. (Halleberg, 9. kl.)
Dette er ikke blitt registrert som en muntligsekvens. Hadde eleven derimot blitt spurt om å komme
fram på tavla, ville det kunnet telle som en slik sekvens.
Et spørsmål som har med kvantifisering å gjøre, er hvor én sekvens begynner og en annen slutter.
Der har jeg valgt å regne alt som skjer i løpet av én time eller dobbelttime, som én sekvens. Hvis et
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opplegg sprer seg over flere undervisningsbolker – det har vi tre eksempler på - har vi i to av
tilfellene regnet det som flere sekvenser. Og hvis et opplegg inkluderer både trening og framføring,
har vi nøyd oss med å registrere det som framføring. I ett tilfelle, der framføringen kommer utenom
observasjonsuka, har vi registrert det som forberedelse til framføring.
En siste type grensetrekking går mellom to av underkategoriene av framføringer, Presentasjon av
gruppearbeid/individuelt arbeid, som jeg i teksten gjerne viser til som foredrag, og Forberedt
fortelling. I sjangerlæren oppfattes foredrag som en sakspreget tekst strukturert som en utredning
eller en argumentasjon, mens fortellingen er en mer skjønnlitterær tekst (ev. mer personlig) med
narrativ struktur. Fortellingen har basis i en muntlig tradisjon, foredraget i en mer skriftlig. I skolen
fungerer ikke dette skillet like godt. På den ene siden er det en innarbeidet tradisjon å bruker verbet
”fortelle” om alt fra å gjengi stoff fra læreboka til å berette om hva man gjorde i ferien, på den
andre siden kalles ofte alle forberedte framføringer for ”foredrag”, enten de sakspregede eller
personlige. Jeg har likevel prøvd å holde meg til sjangerlærens sondering mellom de to kategoriene.
Fortellinger er altså tekster formet som fortellinger, foredrag er mer sakspreget, og i foredrag vil det
også være vanligere enn i fortellinger at framføringen ledsages av hjelpemidler av ulike slag.

Fem eksempler på arbeid med muntlighet
Forskningsspørsmålet mitt er altså i hvilken grad det undervises i muntlige ferdigheter, og i hvilken
grad slik undervisning ledsages av konkret veiledning. For aller først å gi leseren et innblikk i hva
slags situasjoner det dreier seg om, starter jeg med noen eksempler fra materialet.

Første klasse: Tyrihans
Vi er i en førsteklasse på AlmetoppenX skole, der den ene halvdelen av klassen skal ha en
framføring for den andre. Framføringen er basert på eventyret om Tyrihans som fikk kongsdatteren
til å le, og den har vært forberedt først gjennom en høytlesning ved læreren Stein (29 år), deretter
ved elevenes gjenfortelling av eventyret etter hukommelsen og til slutt ved en trening på selve
dramatiseringen. Her er en sekvens fra forberedelsesfasen:
L. begynner å fortelle: ”Det var en gang en konge som skulle gjøre sånn at datteren lo.” Til
elevene med inviterende og kontaktfull stemme. ”Det er jo hele poenget her – å få prinsessa
til å le”. L. forteller videre, og spør elevene: ”Tre røde render – hva betyr det?” L. forklarer
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mens elevene dramatiserer eventyret etter beste evne, og det går ikke spesielt bra. L.
(støttende og korrigerende): ”Mari, du må helle salt i ryggen på brødrene. Det er du som er
kongen.” <...> L. til to andre elever: ”Nå Mari skjærer dere i ryggen, så må det liksom gjøre
vondt.” (AlmetoppenX, 1. kl., s. 6)
Når så den andre halvdelen av klassen kommer til og framføringen skal skje, foregår det ved at
læreren forteller og barna er aktører:
L. støtter med regikommentarer: ”Du kan godt gå rundt kongen og dronninga en gang”.
Hvisker replikker: ”Vil du værra med så heng på” (Barna er meget sjenerte.) L. må hele
tiden støtte: ”Si ’kan jeg klappe gullgåsa?’” Til slutt sier L.: ”Dermed så levde de lykkelig
alle sine dager”. Til elevene med stor latter: ”Dette var veldig moro!” (Alle er glade og føler
tilsynelatende at de har lykkes godt.)
Så spør L. (metakognitivt bevisstgjørende): ”Var det vanskelig å spille skuespill, eller?” Alle
i kor ”nei!”. L. ler: ”Det var noen som ikke gjorde det vi ble enige om. Jeg følte at jeg sa alt,
jeg – for dere sa ikke helt det vi ble enige om. Det må vi øve mer på. Det er viktig at dere
tør å si det vi blir enige om (ler). Vi fortsetter på fredag!” (AlmetoppenX, 1. trinn, s. 9)
Denne sekvensen, som sammen med forberedelsesfasen tok ca. 45 minutter, er et godt eksempel på
en dramatisering som er gjort mulig gjennom sterk støtte fra læreren. Elevene er da også svært
stolte og glade, selv om det åpenbart er ”langt igjen”. Den viser for øvrig mulighetene ved et vel
fungerende tolærer-system: De to lærerne – en mann og en kvinne – tar for seg hver sin halvdel av
klassen, slik at begge gruppene opplever å få et interessert og entusiastisk publikum for sin
dramatisering.

Tredje klasse: Dyreforedrag
Vi går inn i feltnotatet fra samlingsstunden i en tredjeklasse på Halleberg skole. Læreren, Anja (28
år) har latt alle elevene skrive om dyr, og i denne timen skal noen av elevene framføre sine tekster.
Først har Per framført noe om hunder, og nå skal Ole fortelle om fisker.
Han starter med å lese fram en ”bok” han har laget om fiskene:
Ole: ”Fisker er fine. Noen gir vitamin C til oss. Det er mange typer fisk: piraya, blåsefisk,
karpefisk og mange flere.”
Lærer: ”Har du noen bilder av en fisk, eller?”
Ole: ”Ja!”
Han blar litt i boka si – så finner han fram en tegning han har laget av en piraya. Han
fortsetter:
”Fisken er god å spise…”
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Han leser litt fra boka si. Så finner han fram til et dikt han har skrevet om pirayaen:
Piraya er fin
Piraya kan være farlig
Piraya er litt glatt
Piraya.
Læreren har fulgt interessert med. Nå bryter hun inn:
”Vet dere ikke at fisker kan ha skjegg?”
Elevene ser vantro på læreren. Hun fortsetter:
”Jeg vet om en fisk med skjegg – torsken!”
Elevene nikker og sier seg enig i det. Så fortsetter det med at elevene stiller spørsmål til Ole:
”Elev 1: ”Hvor stor kan pirayaen være?”
Ole (nøler litt og viser så fram med hendene hvor stor den kan bli)
Elev 2: ”Hvilken fisk synes du er finest?”
Ole (drar litt på det, før det kommer bastant): ”Gullfisk!”
Lærer: ”Da har det gått 3 minutter. Tusen takk, Ole!”
Alle klapper for Oles innsats. (Halleberg, 3. trinn, s. 5 f.)
Denne sekvensen har jeg definert som et foredrag, selv om det er en typisk ”fortell om”-sekvens.
Grunnen er at gutten har skrevet om fisker som art, ikke en fortelling om en enkelt fisk, og at
hensikten åpenbart er at medelevene skal få vite mer om fisker. Dette siste understøttes både av
tegningen han har laget og spørsmålene han får. For øvrig inneholder sekvensen en del trekk som
går igjen i mange av de opptrinnene jeg har registrert: Lærerens støttende kommentarer, dialogen
mellom foredragsholderen og medelevene, lærerens ansvar for å passe på tiden og endelig
applausen til slutt.

Sjette klasse: Høytlesning foran klassen
Vi er i en sjetteklasse på Skoberg skole. Det er første time, faget er norsk, og læreren (Rigmor, ca.
60 år) innleder med å si at elevene kan velge om de vil starte med diktat eller høytlesning. Det blir
avstemning, og høytlesning ”vinner”. Læreren ber Torkild lese først og sier det er best han kommer
fram ”så vi hører deg godt”:
Torkild setter i gang å lese. Rigmor stopper ham: ”Flott, Torkild – du kan gjerne ta en liten
pause mellom setningene – ellers leser du flott.” Torkild fortsetter å lese. Rigmor stopper
ham en gang til og gir anvisning til hvordan han skal framføre innskutte bisetninger. Torkild
fortsetter. ”Flott Torkild – du leser flott!” Nikolai er nestemann. Også han blir bedt om å
komme opp ved kateteret og lese. Rigmor kommenterer (etter en stund): ”Du leser bra,
Nikolai – vil du lese litt til?” Nikolai trekker litt på det. ”Er du så trett; Nikolai?” –

145

”Mjaaa…” ”Leser du litt til?” ”Ja”, svarer han. Asta er nestemann – også hun leser fra
kateteret. ”Du leser veldig pent, Asta, men litt høyere”. Asta fortsetter. (Skoberg, 6. trinn,
s. 15)
I alt blir 6 elever tatt fram til tavla for å lese, og det hele tar 25 minutter. Sekvensen er et
grensetilfelle; den skiller seg lite fra en helt ordinær høytlesningøvelse, og observatøren selv har
ikke registrert den som en muntligsekvens. Når jeg har valgt å inkludere den, er det av to grunner:
For det første må elevene stå foran klassen, noe som retorisk sett er langt mer krevende enn å sitte
ved pulten, og for det andre er det åpenbart at lærerens kommentarer går på kvaliteten av
høytlesningen og ikke på innholdet. Jeg har registrert sekvensen under ”Annet”. For øvrig
inneholder også denne sekvensen to trekk som går igjen i flere muntligopptrinn: Lærerens
forhandling med elevene og respons i form av en blanding av ros og korrigeringer.

Sjette klasse: Dukketeater
Vi er i en sjetteklasse på Halleberg skole i en time da klassen skal framføre egenprodusert
dukketeater for fadderklassen. Det er fredag, og elevene har arbeidet med å forberede
framføringene hele uka. Dramatiseringen skjer i grupper, og planleggingen har dreid seg om alt fra
å bli enige om hva som skal dramatiseres til laging av rekvisitter, øving på replikker og
koordinering av dukkene. Klassen er svært bråkete, og læreren Geir (42 år) har hele tiden måtte
gjøre en innsats for å få ro. Etter å ha øvd seg på hverandre, skal altså sjetteklassingene nå endelig
framføre dramatiseringene for et ”ekte” publikum. Vi er inne i sekvens 11:
Publikum sitter benket på stoler foran (førsteklassingene) og på pulter bak
(sjetteklassingene). Emily (elev som spiller konferansier) introduserer Eskild og Mick. De
setter i gang. Publikum er rolige – følger med – humrer – ler. Noen småprater litt med
sidemannen (ikke mye). Publikum ler voldsomt når dukkene begynner å slåss. Alle klapper
entusiastisk når framføringen er slutt. Klapper hele tiden mens Eskild og Mick går
ned/pakker seg ned av scenen. Med en gang Eskild og Mick er ferdige, begynner
sjetteklassen å prate – bevege seg. Eskild sier til Mick (idet de er i ferd med å sette seg):
”Det gikk driiitbra!”
Geir hysjer på elevene: ”Hysssj – nå må dere være stille” (henvendt til neste gruppe): ”Nå
kan dere begynne!”
[…]
Bastian, Jonas, Kristoffer og Fredrik er neste gruppe. Med en gang de begynner, blir det helt
stille. Publikum hører oppmerksomt etter – både førsteklassen og sjetteklassen. Gruppa
framfører sine replikker tydelig og klart. Gyda og Iselin begynner å småprate – Geir hysjer
på dem. Jens + noen prater litt i den andre enden av klasserommet. <…> Fadderklassen
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(som sitter foran) følger oppmerksomt med. Noen av guttene (sjetteklassingene) begynner å
vri på seg og snu seg bakover. Sekvensen avsluttes. ”Og så fram med sluttplakaten”, skyter
Geir inn. Sluttplakaten kommer opp. Publikum gir avdempet applaus.
[…]
Geir: ”Straks det blir stille, går vi videre.” (Hysjer)
Gyda, Ingrid og Kjersti framfører ”Ulven og Rødhette”. Gyda er forteller – leser høyt og
tydelig. <…> Sjetteklassen har begynt å småprate – følger ikke med. Fire av guttene har
beveget seg ned av pulten og er samlet bak i klasserommet. Jens hvisker et eller annet til
dukkespillerne. Mange av førsteklassingene har nå reist seg – (for å følge bedre med?).
[…]
Emily introduserer Iselin, Lone og Kate. Tar litt tid å få opp alle dukkene – venting – mye
uro og bevegelse i publikum Seks av guttene i sjetteklassen ligger/sitter nå bakerst i
klasserommet (på skapet/på hyllene og tilsvarende). Iselin, Kate og Gyda begynner
framføringen med to ”snakkeplakater”. (De skal framføre et stykke om Ole Brumm.) <…>
Iselin er forteller mens de to andre fører dukkene. Mye småprating og uro. Det er så mye
småprating/bevegelse at det er vanskelig å høre replikkene fra dukkescenen. (Halleberg, 6.
trinn, s. 3)
Denne dramatiseringen er i omfang det avgjort mest ambisiøse av muntligprosjektene vi har i vårt
materiale. Elevene har fått svært frie hender, og det oppvises mye kreativitet både under
planleggingen og gjennomføringen. I et retorisk perspektiv er det en ypperlig idé å utnytte
muligheten for å spille teater for andre enn klassen selv. Samtidig er prosjektet et eksempel på hvor
hårfin grense det er mellom kreativitet og kaos. Læreren har gått inn som hjelper og regissør
samtidig som han kontinuerlig har måttet trå til for å stagge bråk og uro. I de korte, men
representative utdragene fra feltnotatene jeg har valgt ut ovenfor, får vi særlig demonstrert hvilken
betydning forholdet mellom aktører og publikum spiller i den avgjørende framføringsfasen. Den
første gruppa, Eskild og Mick, får full oppmerksomhet og voldsom applaus. De har fordelen av å
være først ute, og de har i tillegg laget et svært actionpreget stykke med mye slåssing og banning.
Dette vekker begeistring hos publikum, selv om det antakelig oppfattes litt forskjellig hos
seksåringene og klassekameratene. Når de er ferdige med sin framføring, går mye av lufta ut av
ballongen for en del av sjetteklasseguttene. De forstyrrer dels ved å snakke og dels ved åpenlyst å
innta kroppsposisjoner som signaliserer mangel på interesse. De to jentegruppene har valgt å
dramatisere henholdsvis Rødhette-eventyret og Ole Brumm, altså litt ”barnslige” stykker, og det
kan være at dette øker distansen mellom de bråkete guttene og de mer samarbeidsvillige jentene.
Uroen forstyrrer imidlertid også førsteklassingene, og mot slutten av timen er det åpenbar mangel
på konsentrasjon både blant sjetteklassingene og førsteklassingene.
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Niende klasse: Sameprosjekt
Vi er i en samfunnsfagtime i klasse 9 B på Skoberg skole. Klassen har en stund arbeidet med et
prosjekt om samer, og i denne timen skal noen av elevene framføre sitt stoff. Først ute har vært
Peder og Erling, og læreren (Laila, 60 år) har bedt alle elevene skrive en positiv vurdering av det
guttene har prestert. Så er det tid for neste framføring:
Etter litt om og men ender det med at det er Mari og Kristine som skal framføre sitt arbeid.
<…> Jentene henger opp sin veggavis ved tavla, og de ordner med transparent.
Mari leser fra en overhead. Det er samedikt som handler om forvaltning av jorda og om at
man ikke kan eie, kjøpe eller selge land. Så forteller Kristine om samenes tidlige religion og
om hvordan de ble tvangskristnet og hvordan myndighetene ødela redskapene samene
brukte i sin religionsutøvelse. Måten Kristine framfører på, er at hun innimellom titter på
veggavisen for stikkord. Så ser hun utover i klassen og forteller med egne ord. Det virker
veldig godt forberedt, man får følelse av at hun kjenner stoffet hun framfører. Så er det Mari
sin tur igjen. Hun forteller, på samme måte som Kristine gjorde (veggavis som
stikkordkilde). Temaet nå er antall samer, om samer generelt, samers rettigheter. Mari viser
flere transparenter som understøtter det hun sier. Så henter jentene en stor tegning av det
samiske flagget. Laila (læreren) spør om fargene i flagget, og jentene kan fortelle at det er
de samme fargene som de som samene har i koftene sine. <…>
Laila oppsummerer litt: ”Det var interessante ting å høre om, spesielt dette med runebomma
(tromme), og denne ringen – hva kan en slik ring være symbol for?” Laila begynner å
snakke om ring som symbol med Mari. <…>
Laila snakker litt om det jentene har fortalt. ”Husker dere fra filmen Veiviseren hvor
mystisk dette med ringen er?” Forteller, trekker inn eksempler elevene kanskje kjenner til
fra før. Så sier Laila at hun syns de har funnet mange interessante ting, ”vi gleder oss til å
høre resten, tror jeg vi gjør”. (Skoberg, 9. trinn, s. 10)
Denne sekvensen har mange trekk som er typisk på en god presentasjon av et faglig prosjektarbeid.
Elevene har forberedt seg godt, ikke bare med det faglige innholdet, men også med organiseringen
av framføringen. De veksler på med å snakke, de opererer uten manus og med øyenkontakt med
publikum og de bruker ulike visuelle hjelpemidler. Læreren på sin side holder seg i bakgrunnen
inntil jentene signaliserer at de har sagt sitt, og da begynner hun først å stille spørsmål direkte til
dem og deretter til klassen som helhet. Mot slutten av timen legger hun også inn en liten
konsolideringssekvens ved å spørre klassen om de har lært noe nytt gjennom prosjektarbeidet om
samene:
Hege rekker opp hånda og sier at hun ikke hadde visst om at samene var så hatet av
nordmenn. Laila svarer, Mari har en replikk til dette, synes det er litt slik enda på tross av at
Laila mener at dette er noe som kun forgikk i eldre tider. (samme sted s. 11)
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Det at Mari tar til motmæle mot læreren svar, understreker det åpne og utforskende i den samtalen
læreren legger opp til. Timen ender med at Laila nok en gang roser de som har lagt fram stoff,
samtidig som hun minner klassen på at de skal komme med respons neste uke.

Kommentar
Gjennom presentasjon av disse fem sekvensene har jeg gitt to typiske eksempler på foredrag, jeg
har vist glimt fra to dramatiseringer, og jeg har tatt med et eksempel som ligger på grensen til å
kunne kalles ”bevisst arbeid med muntlig”. Alle disse har trekk som vil kunne gjenkjennes fra flere
klasserom: lærerens styrende hånd, forhandlingene for å få ro eller for å få elevene til å bidra,
lærerens støttende kommentarer når framføringen er over og den ulike graden av medvirkning fra
elevenes side, både på aktørsiden og publikumssiden. De viser også et trekk som vi skal komme til
å gjenkjenne i så å si samtlige sekvenser: at det er svakt fokus på actio-perspektivet.

Materialet ordnet etter kategori
Oversikt
I de 30 klasserommene vi observerte, fant vi 21 sekvenser som vi har definert som muntlige. Disse
er svært forskjellige både når det gjelder innhold og varighet, fra 3-4 minutters opptredener foran
tavla til den omfattende dukketeater dramatiseringen vi så eksempel på forran. Ordnet etter
klassetrinn vil sekvensene i stikkordsform se slik ut:

Trinn
1. Verkstedpresentasjon
2. Tyrihans-dramatisering
3. Tenerife-foredrag
4. Dyreforedrag
5. Spøkelseshistorier
6.
”
7. Engelskintervjuer
8. Høytlesning foran klassen
9. Dukketeater
10.
”
11.
”
12. Bestefar-intervju
13. Gjenfortelling

1. kl.
1. kl.
3. kl.
3. kl.
3. kl.
”
6. kl.
6. kl.
6. kl.
”
”
6. kl.
6. kl.

Fag/aktivitet Varighet i minutter
----Norsk
”
Engelsk
Norsk
Norsk
”
”
Norsk
Norsk

5
45
5
7
10
12
25
25
25
25
25
7
15
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14. Elev som engelsklærer
15. Jødiske biografier
16. Sameprosjekt
17. Talen som sjanger
18. Vitsefortellinger
19. Telefonsamtale på tysk
20. Martin L. King-foredrag
21. Mobbedramatisering

9. kl.
9. kl.
9. kl.
9. kl.
9. kl.
9. kl.
9. kl.
9. kl.

Engelsk
KRL
Samfunnsfag
Norsk
Norsk
Tysk
Engelsk
KRL

5
8
25
30
4+4
5+7
3
30

Vi ser at fordelingen på fag er slik at norsk har 10, fremmedspråk 4, KRL 2 og samfunnsfag 1,
mens 4 sekvenser er uspesifisert i forhold til fag. 6 av sekvensene er fra småskoletrinnet, 7 fra 6.
kl. og 8 fra 9. kl.

Hva slags aktiviteter dreier det seg så om? Jeg minner om at kategoriene vi opererer med, er
Framføringer, Strukturerte diskusjoner, Verkstedlignende øvelser i gruppe, Metaundervisning om
muntlig og Annet. Av disse har vi ikke funnet noe eksempel på Strukturerte diskusjoner, vi har
funnet bare ett eksempel på Metaundervisning om muntlig (17, Talen som sjanger) og
Verkstedlignende øvelser i gruppe (21, Mobbedramatisering). Under Annet har vi plassert sekvens
8, Høytlesning foran klassen og sekvens 14, Elev som engelsklærer. De resterende 17 sekvensene
faller alle inn under kategorien Framføringer.

Framføringer er altså selve kjernen i arbeidet med muntlighet i våre klasserom. For å forenkle den
videre presentasjonen har jeg derfor valgt å gjøre et skille mellom framføringer og ”alt annet” (i
praksis fire sekvenser). Bare å snakke om framføringer som en samlegruppe blir imidlertid for
unyansert. Når vi fordeler framføringssekvensene på de predefinerte underkategoriene på
observasjonsskjemaet, får vi denne fordelingen:

Foredrag/presentasjon av prosjektarbeid:
Forberedt fortelling:
Diktdeklamasjon
Improvisert foredrag/fortelling
Dramatisering

6
5
0
0
6

Nedenfor går jeg igjennom kategoriene etter tur.
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Framføringene
Foredrag/presentasjon av prosjektarbeid
1: Verkstedpresentasjon (1. klasse Humletoppen, samlingsstund, 15 min.)
Gruppevis presentasjon av byggverk elevene har laget av klosser. Presentasjonen styres av læreren,
og de andre elevene får stille spørsmål. Publikum vurderer til slutt gruppearbeidet med positive
utsagn.
3. Tenerife-foredrag (3. klasse Halleberg, samlingsstund i halv klasse, 5 min.)
En gutt har vært på Tenerife og skal fortelle hvordan han har hatt det. Han viser fram et kart over
Tenerife, og læreren loser eleven gjennom framføringen ved å stille spørsmål om kartet og om
turen.
4. Dyreforedrag (3. klasse Halleberg, samlingsstund, 5 min.)
To gutter framfører hver sin tekst om et dyr, den ene om hunder, den andre om fisker. Den ene
snakker helt fritt, den andre er noe mer bundet av teksten. I begge tilfeller får de andre elevene stille
spørsmål, og læreren takker til slutt.
12. Bestefar-intervju (6. klasse Humletoppen, norsk, 7 min.)
Ei jente med Downs syndrom leser opp et intervju med bestefaren sin. Alle elevene er rolige; ingen
sier noe, men kroppsspråket viser at de synes det er stas at hun framfører. Læreren kommenterer
med positive spørsmål og kommentarer og takker til slutt.
16. Sameprosjekt (9. klasse Skoberg, samfunnsfag, 25 min.)
To prosjektpresentasjoner, først ved to gutter og deretter ved to jenter, begge godt forberedt.
Guttene er bundet til manus, jentene snakker fritt. Læreren gir muntlig respons på innholdet etter
hver framføring, innleder til samtale og minner til slutt klassen om at de til neste gang skal skrive
respons.
20. Martin L. King (9. klasse EgenliaX, engelsk, 3 min.)
Fra tavla leser en gutt en egenprodusert tekst om Martin Luther King. Engelsken er god, men
eleven leser svært fort og uten å løfte blikket fra arket. Han slutter brått, alle klapper og læreren gir
kort respons på innhold og opplesningstempo.
Ser vi på sekvensene samlet, finner vi at alle presentasjonene unntatt verkstedpresentasjonen har
vært forberedt hjemme. Alle unntatt sameprosjektet er korte, dvs. på mellom 3 og 7 minutter. I fire
av de seks tilfellene skjer presentasjonen ved en enkelt elev; i de andre to dreier det seg om en
gruppe (verkstedpresentasjonen) eller om par (sameprosjektet). Det er alltid læreren som
introduserer framføringen, og som avrunder når eleven er ferdig. I alle sekvensene er publikum
relativt rolig og interessert; det er lite hysjing og korrigering fra lærerens side. I alle sekvenser
bortsett fra bestefarintervjuet og Martin L. King-foredraget spiller publikum dessuten aktivt med
gjennom spørsmål til framførerne.
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Med unntak av verkstedpresentasjonen og Tenerife-foredraget baserer framføringene seg på et
skriftlig forarbeid, men det er forskjellig hvor bundet foredragsholderen er av det under selve
framføringen. Den engelske Martin L. King-teksten leses monotont og i et så høyt tempo at det er
vanskelig å følge med også for observatøren. I sameprosjektet har begge parene åpenbart forberedt
seg godt ved å ha utarbeidet transparenter og annet visuelt materiell, men der hvor guttene leser fra
et manus, bruker de to jentene en veggavis som stikkordliste og har øyenkontakt med klassen hele
tida. Kvalitetsmessig skiller de to foredragene seg fra hverandre ved graden av samarbeid om selve
framføringen. Guttene presenterer hver sin isolerte bolk, og når den ene er ferdig, ber han om å få
gå ut og kopiere teksten sin mens den andre snakker. Jentene, derimot, veksler mellom å ha ordet
flere ganger og er til stede for hverandre hele tida.

Når det gjelder responsen, er det ett trekk som er felles for alle framføringene: Læreren har alltid
kommentarer, enten underveis eller til slutt; i noen tilfeller begge deler. Det dreier seg imidlertid
stort sett om oppmuntrende og støttende kommentarer som bare unntaksvis peker konkret på hva
som har vært bra. De to sameprosjektpresentasjonene, som altså kvalitativt skiller seg sterkt fra
hverandre, får samme type respons fra læreren: spørsmål. En forsiktig kritikk forekommer i ett
tilfelle, Martin L. King-foredraget der læreren innimellom rosen sier med et smil: ”You could have
read more slowly, though”. I ett tilfelle, sameprosjektet, ser det ut til å være involvert en form for
systematisk respons fra klassen, ved at læreren minner dem på at de skal skrive (positiv) respons
hjemme.

Forberedt fortelling
5. og 6. Spøkelseshistorier (3. klasse Humletoppen,, norsk, 10+12 minutter)
Den første sekvensen gjelder framføringer av spøkelseshistorier skrevet i fellesskap der og da, den
andre er mer improvisert og gjelder spøkelseshistorier skrevet hjemme på frivillig basis. Læreren
gir entusiastisk respons på innhold.
13. Opplesning av gjenfortelling (6. klasse Solbærlia, norsk, 15 minutter)
Elevene har skrevet hver sin gjenfortelling etter en historie læreren har lest opp to ganger. To gutter
melder seg frivillig til å lese opp sin versjon, to jenter må nødes. Læreren gir entusiastisk respons
på innhold.
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15. Jødiske biografier (9. klasse Milestad, KRL, 8 minutter)
Fire framføringer av fortellinger om en tenkt europeisk jødisk person fra 1900-tallet, skrevet der og
da. Framføringene skjer dels gruppevis, dels individuelt. Læreren gir respons i form av spørsmål
om innhold.
18. Vitsefortellinger (9. klasse SkansenX, norsk, 4+4 minutter)
Som del av klassens humorprosjekt skal elevene fortelle vitser eller morsomme historier. Læreren
må streve for å få noen på banen, blant annet ved å minne om at de vil få karakter for det. Læreren
responderer positivt på noen av vitsene og negativt på andre.
Tre av de fem sekvensene er forberedt i timen: den første spøkelseshistoriesekvensen (5) gjennom
stafettskriving, gjenfortellingen (13) gjennom individuell skriving etter lærerens høytlesning og de
jødiske biografiene (15) gjennom skriving med utgangspunkt i lærebokkapitlet og lærerens
instruks. Den andre av de to spøkelseshistoriesekvensen (nr. 6) oppstod spontant når viste seg at
flere av elevene hadde lyst til å framføre fortellinger de hadde skrevet hjemme på eget initiativ.
Vitsefortellingene skulle i prinsippet har vært forberedt hjemme, men skjer i virkeligheten
temmelig improvisert. I alle sekvensene er det flere framføringer.

Også her er det læreren som introduserer og avrunder. Publikum er rimelig oppmerksomme og
klapper entusiastisk i de tre første sekvensene, men er og mer avmålt i de to siste. Under
framføringene av de jødiske biografiene er det tydelig at en del av elevene er mer opptatt av seg
selv enn av framførerne, og to av jentene sitter med ryggen mot tavla og forbereder sin egen
framføring uten at læreren kommenterer det. Ikke i noen av sekvensene stiller publikum spørsmål.
Kvaliteten på framføringene varierer. Et lavmål er vitsesekvensen, der det er det tydelig at vitsene
nærmest må presses fram i en situasjon der læreren gjør et poeng av at hun trenger grunnlag for
muntligkarakteren. Det virker som om elevene prøver seg der og da for å bli ferdig med det, og
kvaliteten på responsen og publikums oppførsel blir deretter. Også det at elevene forteller fra det
stedet hvor de sitter, bidrar til å svekke det retoriske potensialet i situasjonen. Den vandrehistorien
som innleder timen, er det bare læreren og observatøren som ler av; derimot ler elevene av den
”homsevitsen” som læreren tar avstand fra. Noen av elevene griper en vitsebok, men blir korrigert
av læreren som sier at det skal være skikkelig forberedt. Også i sekvensen to dager senere fokuserer
læreren på at alle må ha fortalt noe for å få muntligkarakter.
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Bortsett fra vitsesekvensen ser ikke de andre framføringene ut til å ha blitt tillagt noen egenverdi
som muntlige øvelser. Hensikten med spøkelseshistoriene har vært tekstskaping,
gjenfortellingssekvensen har hatt som siktemål å trene elevene i bruk av nøkkelord og de jødiske
biografiene er en måte å leve seg inn i problemene rundt sionisme og anti-semittisme på.

Dramatisering
2. Tyrihans (1. klasse AlmetoppenX, samlingsstund, 45 minutter)
Sekvensen består av to bolker, en der klassen er delt og den ene halvdelen øver seg på å dramatisere
eventyret Tyrihans, og en der de framfører stykket for den andre halvdelen. Under framføringen
forteller læreren, og barna er aktører. Læreren gir elevene ros til slutt, og sier samtidig at de må øve
mer neste gang.
7. Engelskintervju (6. klasse SnippenX, engelsk, 25 minutter)
Første sekvens er jobbing i par der elevene skal intervjue hverandre på engelsk og der den
intervjuede skal late som hun eller han er ny på skolen. Etter en stund bytter de roller. I andre
sekvens framfører elevene disse dramatiseringene for hverandre.
9., 10. og 11. Dukketeater (6. klasse Halleberg, norsk, 3x25 minutter)
Bakgrunnen er at elevene gjennom de tre første ukedagene har forberedt dukketeaterframføringer,
og de to siste ukedagene skjer selve framføringene. Først framfører gruppene for hverandre (1. og
2. sekvens), deretter for fadderklassen (3. sekvens). Læreren hjelper underveis og gri respons på
framføringen til slutt.
19. Telefonsamtale på tysk (9. klasse EgenliaX, tysk, 5+7 minutter)
Med utgangspunkt i en mønstersamtale fra læreboka simulerer elevene parvis en telefonsamtale,
først fra pulten og deretter foran klassen.
Alle de seks dramatiseringene er forberedt i klassen, og i prosjektene 2, 7 og 19 følger
framføringene rett etter øvingene. Dukketeaterprosjektet (9-10) går derimot over en hel uke, med
forberedelser over tre dager og framføringer over to.

Også i disse seks sekvensene er det læreren som styrer framføringene. I Tyrihansdramatiseringen
(2) er læreren forteller, regissør og sufflør på samme tid, og i dukketeaterprosjektet veksler læreren
mellom å roe ned publikum og å komme med råd til skuespillerne.

Det vi kan antyde om kvaliteten på framføringene og responsen, må ses i lys av at det retoriske
spiller svært forskjellig rolle i disse sekvensene. I fremmedspråkssekvensene må dramatiseringene
ses på som en ordinær del av arbeidet med kommunikative ferdigheter, og både framføringene og

154

responsen har derfor et preg av rutine. I Tyrihans- og dukketeaterprosjektene har forestillingene en
egenverdi. I Tyrihansprosjektet, der elevene var svært sjenerte og stadig glemte replikker, viser
læreren i sin oppsummering både at hun synes det var ”veldig moro”, og at de neste gang må øve
mer på at alle gjør det de var blitt enige om. I dukketeaterprosjektet er lærerens kamp for å få bukt
med støy og uro et så framtredende element at det overskygger det meste, og dette preger også
publikum. Under de utprøvende forestillingene får læreren likevel inn ganske konkrete regikommentarer av typen ”Dere må lage snorkelyder!”, ”Det var bra bortsett fra én ting – klimakset på
slutten blir litt borte” og ”Dere snakker ganske tydelig, men jeg savner mer bevegelse på dukkene”.
Siden dramatiseringer er den sjangeren som virkelig skulle oppmuntre til genuin muntlig trening, er
det bemerkelsesverdig at det brukes manus i alle sekvensene bortsett fra seksåringenes
eventyrdramatisering.

”Alt annet”
19. Forberedelse til mobbedramatisering (9. klasse Rølstad,, KRL, 30 minutter)
Elevene forbereder seg gruppevis på å lage skuespill om mobbing. Instruksen gis der og da, og
gruppearbeidet starter straks og varer hele timen. Læreren går rundt og hjelper.
Dette er den ene registreringen vi har under Verkstedlignende øvelser i gruppe. Når vi ikke har
registrert den under Dramatiseringer, er det fordi skjemaet har reservert dramatiseringskategorien
som en undergruppe av Framføringer. I dette tilfellet dreier det seg om en forberedelse til en
framføring som falt utenom vår observasjonsperiode.

17. Talen som sjanger (9. klasse Kifjord, norsk, 30 minutter)
I form av en helklassesamtale gjennomgår læreren emnet talen som sjanger, basert på et kapittel i
læreboka. Gjennomgangen inkluderer høytlesning av en konstruert konfirmasjonstale som elevene
får i oppgave å analysere. Hjemme skal alle elevene så skrive hver sin konfirmasjonstale.
Dette er det eneste eksemplet i materialet vårt på undervisning om muntlig. I denne sekvensen er
det imidlertid også gjemt en liten høytlesningssekvens som i utgangspunktet har et visst retorisk
potensial, nemlig når en av elevene får i oppgave å lese høyt konfirmasjonstalen. Jeg siterer fra
feltnotatet:
Læreren ber Martin lese konfirmasjonstalen i boka (”Kjære Kirsten”), og gjerne med litt
følelse hvis han vil. Martin leser helt vanlig. Sidekameraten tar på ham idet han begynner å
lese, jeg tror nærmest for å gjøre ham oppmerksom på at han er der, ”ikke gjør deg til”.
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Etter hvert som Martin leser den litt svulstige talen, himler Torstein (gutt bakerst på
veggrekka) med øya og sier ”Hæ”?” (Kifjord, 9 kl., s. 15 f.)
Observatøren tolker intuitivt sidekameratens handling som en advarsel mot å legge følelser i
høytlesningen. Uansett viser denne lille sekvensen hvordan konteksten motarbeider den
anledningen til retorisk framføring som læreren inviterer til: eleven får oppgaven der og da, han
sitter ved siden av en kamerat som han sannsynligvis har helt andre relasjonelle roller til på fritiden,
og teksten han leser, blir oppfattet som så ”fjern” at medelever reagerer ved utrop.
8. Høytlesning fra leseboka (6. klasse Skoberg, norsk, 25 minutter)
I alt seks elever blir kalt fram til tavla for å lese høyt fra leseboka. Når alt er lest, prøver læreren å
få i gang en samtale om teksten, men uten å lykkes.
14. Elev er engelsklærer (9. klasse Milestad, engelsk, 5 minutter)
Klassen har gruppevis øvd seg på å finne passende adjektiv til en serie bilder, og mot slutten
kommer en gutt fram til tavla og agerer lærer. Samtalen foregår på norsk, men adjektivene sies på
engelsk, og gutten skriver forslagene opp på tavla.
Disse to er i skjemaet registrert under ”Annet”. Selv om de er svært forskjellige, har de også noen
fellestrekk. I begge tilfellene er det tydelig at elevene er vant til å bli tatt fram til tavla, og i begge
tilfeller er det litt uklart hva hensikten med øvelsen egentlig er ut over det å stå fram. I
engelsksekvensen er det ingen vekt på det retoriske (som det lett kunne vært hvis eleven hadde
”spilt” lærer), men det kan heller ikke være noen øvelse i kommunikative ferdigheter i engelsk,
siden eleven får lov til å snakke norsk. Den andre sekvensen har derimot et visst retorisk potensial
ved lærerens måte å korrigere høytlesningen på, men uten at potensialet blir utnyttet.

Vurdering av materialet under ett
Framføringer dominerer
Jeg har allerede sagt det mange ganger: det er framføringene som dominerer i det bevisste arbeidet
med muntlig. Ikke bare gjelder 17 av de registrerte 21 sekvensene framføringer; det gjelder også de
to registreringene under ”Annet”: Høytlesning foran klassen og Elev som engelsklærer. Med andre
ord kunne strengt tatt samtlige registreringer unntatt Talen som sjanger og Mobbedramatisering
regnes som framføringer.
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Det at framføringer utgjør en så stor del av materialet, må imidlertid ses i lys av
registreringsprinsippene vi har valgt. Siden forberedelsene til framføringer ikke blir registrert som
egne sekvenser i materialet, kan vi komme til å gå glipp av treningssituasjoner som har en
selvstendig verdi som muntligarbeid og som derfor burde regnes som egne sekvenser. Tar vi
hensyn til hvordan de ulike framføringene er forberedt, viser det seg at dette likevel ikke forandrer
helhetsinntrykket. De fleste sekvensene er forberedt gjennom skriving, og de eneste sekvensene
som kan sies å ha hatt muntlige forberedelser som er å regne med, er de to dramatiseringene.

Forberedelsene går mest på innhold
Hvordan skjer for øvrig forberedelsene? I et retorisk perspektiv er det stor forskjell på den typen
forberedelser som gjelder kildeinnhenting og tekstutforming på den ene siden, og slike som gjelder
memorering og utførelse på den andre. Det er de to siste som fra gammelt av er selve kjennetegnet
på den muntlige framføringen. I dagens skole spiller memorering neppe noen viktig rolle (vi så for
eksempel at dukketeaterframføringene skjedde med manus), men selve utførelsen, actio, er fortsatt
av stor betydning. Det ville derfor være av interesse å kunne identifisere forberedelser som går på
nettopp det.

Av de øvelsesbolkene vi har kunnet observere, er det strengt bare dramatiseringene (Tyrihans, 2, og
Dukketeater, 9-11) som inneholder reelle forberedelser til actio. I de fremmedspråkssekvensene
Engelskintervjuer (7) og Telefonsamtale på tysk (19) finnes det imidlertid tilløp til slik trening, ved
at elevene samhandler ved pulten om det som senere skal framføres. Vi sier tilløp, for verken
forarbeidet, framføringene eller responsen på framføringene var preget av noen oppmerksomhet
rundt det retoriske aspektet.

Av de presentasjonene som må ha blitt forberedt utenom skoletiden, skiller Sameprosjektsekvensen (16) seg ut. De to elevparene som hadde presentasjonene av sine prosjekter her, hadde
åpenbart forberedt seg også med tanke på framføringen. Begge parene brukte transparenter, og de
to jentene hadde i tillegg veggavis og en tegning av et samisk flagg. Begge parene hadde avtalt
hvordan de skulle fordele tida seg imellom, noe som i jentenes tilfelle må ha krevd en ganske
grundig gjennomgang av det hele på forhånd. Jentene snakket også fritt, med veggavisen som
stikkord. Her er vi for øvrig ved et annet relevant moment når det dreier seg om actio-
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problematikken: spørsmålet om manus eller ikke. I vårt materiale er det klart at det er opplesning av
et manus som er den dominerende framføringsformen. Når vi ser bort fra småskolesekvensene, er
det ved siden av jenteparets sameprosjektframføring bare vitsefortellingene (18) som foregår uten
manus.

Framføringene vurderes ut fra innhold
Hvilken vekt legges det så på actio i måten framføringene blir kommentert eller vurdert på?
Når det gjelder lærerkommentarene, må de ses på bakgrunn av at det jeg trekker fram i neste punkt,
nemlig at lærerrollen i framføringssituasjonene først og fremst synes å være den positive og
støttende. For øvrig avhenger det av situasjonen hvor mye læreren gjør ut av det. I de to
rutinepregede fremmedspråkssekvensene 7 og 19 nøyer læreren seg med å takke framførerne og
kanskje komme med en og annen tilfeldig kommentar, men som oftest er det mer entusiasme inne i
bildet. Lærerne kommer gjerne med oppmuntrende bemerkninger i forkant, og under selve
framføringen stiller de spørsmål hvis det går i stå: ”Neimen så flott – du ringte bestefar, du?
Hvordan klarte du å skrive mens du snakket i telefonen?” (Bestefar-intervju, 12). Etter
framføringen gir de gjerne positiv respons. Spøkelseshistoriene blir kommentert med utrop som
”Bra!” og ”Skikkelig blodig!”, og jenteparet som presenterer sameprosjektet får ros for å ha funnet
mange interessante ting, ”spesielt dette med runebommen og ringen”. Det typiske ved disse
kommentarene, er at de går på innholdet i det som er blitt presentert, og at de signaliserer
entusiasme (”Vi gleder oss til å høre resten!” (16), ”Det var det jeg sa – du har gjort det
kjempebra!” (13)). Det vi derimot ikke har funnet noen eksempler på, er vurderinger som går inn på
framføringen som sådan. Det forekommer nok en og annen gang kommentarer av typen ”Du leser
veldig pent, Asta, men litt høyere” (8) og ”Prøv å se litt opp når du leser!” (15), men dette er
korrigeringer snarere enn vurderinger. Det nærmeste vi kommer en actio-vurdering er
engelsklærerens forsiktige ”You could have read more slowly, though” i Martin L. King-sekvensen
(20).

Elevenes respons til medelevenes framføringer skjer først og fremst gjennom applaus, og av og til
også gjennom oppmuntrende kommentarer og positivt kroppsspråk. Vi har likevel sett flere tilfeller
av det motsatte, at elevene fungerer som et likegyldig eller urolig publikum. Vi har ingen eksempler
på actio-fokusert respons fra klassen. I den niendeklassen hvor sameprosjektet ble presentert, får
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elevene som hjemmeoppgave å lage skriftlig respons til de medelevene som har vært i ilden, men
hvilke krav læreren har satt til denne responsen ut over det at den skal være positiv, vet vi ikke.

Responsen er støttende, men ukritisk
Mange av elevenes prestasjoner ville det være lett å karakterisere som useriøse. Det kan dreie seg
om alt fra uengasjert venstrehåndsarbeid til halvveis provokasjoner. Det er da interessant å legge
merke til at sarkasmer fra lærernes side så å si ikke forekommer i våre klasserom; tvert imot blir
elevenes innspill møtt delvis med humor, delvis med saklige kommentarer. Et typisk eksempel har
vi i Mobbedramatisering (21), der en av gruppene lar dramatiseringen dreie seg om mobbing av ”en
feit, homofil neger i rullestol” (en av elevene foreslår at offeret i tillegg skal være jøde, men da
innvender en annen at det blir ”litt for mye”). Sketsjen får etter hvert preg av action ved at en
kvinnelig karakter kalt Super Elke blir brakt inn, ledsaget av en fanfare, og hun redder
mobbeofferet ved å feste bena til mobberne med tape slik at de faller over ende. Under denne
sekvensen går læreren til og fra og kommer med kommentarer av typen ”Det er kjempefint at dere
er fantasifulle, men hold dere litt på alvoret også”, ”Det går ikke hvis dere ler dere i hjel når dere
skal si replikkene” og helt mot slutten, når de mobberne detter: ”Dere bør kanskje falle samme
vei… Dette var bra!” Læreren unnlater å moralisere over den tilsynelatende useriøse tilnærmingen;
hun tar dramatiseringen på alvor og går inn med regikommentarer og til slutt ros.

Det er helt vanlig at læreren gir like entusiastisk respons til alle uansett kvalitet på framføringen. De
to ulike sameprosjektpresentasjonene er et godt eksempel på det. Det virker som om holdningen er
at det å stå fram, er så sårbart at man ikke skal gjøre noe som helst annet enn å støtte entusiastisk.
Det kan også komme av at lærerne mangler repertoar når det gjelder responsarbeidet. Den
spontane, støttende responsen vi ser i alle klasserom, er det viktig å hold fast ved, men for å ha
læringsverdi bør den suppleres med mer systematisk, kriteriebasert respons. Mot slutten av kapitlet
vil jeg antyde noe om hvordan man kan arbeide med den typen respons.

Mye skriftlighet i muntligheten
Som jeg sa innledningsvis, er det i et skriftspråklig samfunn normalt at skriftlighet og muntlighet
griper over i hverandre. Det gjør det også i våre klasserom. I de fleste av våre muntligsekvenser
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kommer skriftspråket inn som et integrert element enten av forberedelsesfasen eller av
presentasjonsfasen:
- Som bakgrunn for dramatisering: I Tyrihans-dramatiseringen leser fortelleren, altså læreren, fra
eventyrboka, og replikkene er også innøvd delvis med basis i den skriftlige teksten. I
Dukketeatersekvensene har elevene skrevet replikkene på forhånd og framfører dem med
utgangspunkt i et manus.
- Som holdepunkt for en mer eller mindre muntlig framlegging: Dette gjelder Tenerife-foredrag og
Dyreforedrag (3 og 4), de to fremmedspråkssekvensene Engelskintervjuer (7) og Telefonsamtale på
tysk (19) og dessuten Sameprosjekt (16), der den ene presentasjonen er svært manus-bunden og den
andre temmelig fri.
- Som grunnlag for ren høytlesning: Dette gjelder Spøkelseshistorier (5 og 6), Høytlesning foran
klassen (8), Bestefarintervju (12), Gjenfortelling (13), Jødiske biografier (15) og Martin L. Kingforedrag (20).

De sekvensene som ikke kommer inn her, er først og fremst Verkstedpresentasjon (1) og
Vitsefortellinger (2). I verkstedpresentasjonen har forberedelsen vært rent manuelle
(klossebygging), og presentasjonen dreier seg utelukkende om å forklare byggverket og hvem som
har gjort hva. Elevene er også helt selvdrevne. Når det gjelder vitsefortellingene, sirkulerer det nok
en vitsebok i klassen, men læreren er helt klar på at vitsene ikke skal hentes fra den, og alle som
forteller, gjør det fritt.

Den rollen skriftspråket spiller ved framføringene, kan vurderes forskjellig alt etter hva hensikten
med innslaget er. Å tillate en tredjeklassing å støtte seg til en egenprodusert skriftlig tekst under et
foredrag om Tenerife (3) eller om dyr (4), virker svært rimelig, og antakelig har treningen i å
formulere seg skriftlig også vært et moment for læreren. Men når elever på samme trinn blir
utfordret på sjangeren spøkelseshistorier – en av de få teksttypene som fremdeles traderes muntlig
blant barn – er det synd å ikke utnytte anledningen til å fokusere på stemmebruk og kroppsspråk (5
og 6). At en sjetteklassing med Downs syndrom er i stand til å lese høyt sitt egenproduserte intervju
med bestefar (12), er utvilsomt en seier, enda større enn om jenta skulle fortalt fritt. Men går vi til
en av de andre muntligsekvensene på samme trinn, gjenfortellingen (13), hadde det ligget vel så
godt til rette for en muntlig som en skriftlig tekst, særlig når hensikten (som i dette tilfellet) var å
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trene på bruk av nøkkelord. Hvis det er én enkelt situasjon der bruk av nøkkelord har noe for seg, er
det nettopp når man forbereder en tale eller et muntlig innlegg. Likeledes er det å skulle innøve
replikker i en dramatisering en gyllen anledning til å insistere på muntlighet, men som
dukketeaterdramatiseringene brukte alle elevene manus, og i Tyrihans-sekvensen brukte læreren
manus i sin rolle som forteller.

Når det gjelder ungdomstrinnet, dreier de typiske framføringene seg ofte om tekster som det ligger
mye arbeid bak, og der informasjonsmengden er stor. At eleven ved framleggingen av slike
prosjekter støtter seg til et manus, er ikke urimelig, men når framføringen reduseres til ren
høytlesning, har man forspilt en god anledning. I sameprosjektsekvensen (16) så vi da også et
markant kvalitativt skille på de to framføringene, der hovedforskjellen nettopp lå i elevenes evne til
å løsrive seg fra manus. En litt annen situasjonen har vi når hensikten ser ut til å være nettopp
høytlesning av en skriftlig tekst, slik som i Martin L. King-foredraget (20). Denne teksten var
skrevet i en tvers igjennom skriftspråklig stil og ville ikke egnet seg som et muntlig framlegg, men
det som kunne ha vært gjort, var å fokusere på minimumskravet til en muntlig framlegging:
stemmekvalitet og øyenkontakt.

De mer kommunikativt orienterte fremmedspråkssekvensene (Engelskintervjuer og Telefonsamtale
på tysk) er en sak for seg. Felles for dem er 1) at øvelsene baserer seg på læremiddeltekster, 2) at
elevene både skriver, leser og snakker, 3) at det først legges opp til en trening i par ved pulten og 4)
at et siste trinn er at en eller flere elever kommer fram til tavla. Ut fra disse få eksemplene kan det
virke som om kombinasjonen av å stå foran klassen og skulle snakke et fremmedspråk, er ansett
som så krevende at elevene får skrive det de skal si på forhånd. Når eleven som agerer engelsklærer
i sekvens 14 går foran klassen og ber om å få forslag til passende adjektiv, snakker han uten manus,
men ”prisen” for denne ledigheten er at samtalen føres på norsk.

Alle må fram
Det oppfattes åpenbart ikke som akseptabelt å tvinge elever som absolutt ikke vil stå fram, men
lærerne gjør mye for å lirke og overtale. Et godt eksempel kan finnes i sekvens 13, Gjenfortelling,
der læreren vil ha noen av jentene fram etter at to gutter har vært i ilden. Da det blir tydelig at ingen
av jentene responderer på utfordringen, sier læreren: ”Jo, kom igjen, nå må dere også vise hva dere
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kan! Jeg vet jo at flere av dere har gjort det kjempebra, det så jeg da jeg gikk rundt i sted. Hva sier
du, Sissel, kan ikke du kommer fram?” Sissel vil ikke i første omgang, men etter at læreren har
greid å overtale Else, går likevel Sissel fram og leser sin historie.

En måte å takle motvillige elever på, er å la dem gå i kompaniskap med en eller flere medelever.
Dette praktiserer læreren i sekvensen Jødiske biografier (15), som lar elevene velge om de vil
framføre alene eller sammen med noen. Men til tross for at hun har gitt instruksen ”alle må si noe”,
velger hun likevel å forbigå det i stillhet når det viser seg at en av guttene ikke har noen annen rolle
enn å vise fram en tegning.

Det at elevene framfører i gruppe, har selvsagt ikke først og fremst med enkeltelevers sjenanse å
gjøre; det reflekterer snarere den posisjonen samarbeid har i klasserommene. Av de 17
framføringene i materialet vårt er 7 basert på individuelle presentasjoner; resten er presentasjoner i
par eller gruppe.

Et eksempel på at læreren velger ikke å utfordre, finnes i sekvensen Mobbedramatisering (21), der
to av jentene demonstrativt sitter igjen på pultene når de andre grupperer seg. Av læreren får
observatøren vite at den ene av dem ikke klarer å samarbeide hvis hun ikke selv får være sjef, og at
de begge er veldig sjenerte og helst ikke vil gjøre ”slike ting”. De får i stedet lov til å gå på
biblioteket og finne seg et dikt.

Publikumsrollen varierer
Jeg understreket i innledningen hvor viktig publikum er for den muntlige framføringen. I vårt
materiale har vi ikke støtt på noen tematisering av publikumsrollen ut over lærerens formaninger
om å være stille. I praksis ser det ut til at den typiske publikumsrollen dreier seg om å først å lytte,
deretter å gi en eller annen form for anerkjennelse (f. eks. applaus) og av og til også å stille
spørsmål. Dette siste er det i så fall læreren som tar initiativ til og styrer. Ut over dette varierer det
fra klasse til klasse hvor oppmerksomme elevene er når medelever framfører noe. Ikke minst spiller
elevenes alder inn her: småskoleelevene er helt annerledes respektfulle og konsentrerte enn
niendeklassingene. Når klassen er urolig, begrenser lærernes reaksjoner seg gjerne til hysjing. Vi
har sett eksempler på framføringer der læreren overser medelever som forstyrrer gjennom
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småprating og tilrop, og i to av tilfellene satt til og med noen av elevene med ryggen til. Det at
læreren i disse to tilfellene unnlot å reagere, kan skyldes en velbegrunnet avveining mellom flere
hensyn, men det er med på å gjøre framføringene mindre tiltrekkende for alle parter. For å vende
tilbake til retorikkterminologien: Istedenfor å trene elevene i å gripe situasjonen, trener vi dem i å
ignorere den.

Drøfting
Spørsmålet jeg startet med, var dette: I hvilken grad undervises det i muntlige ferdigheter, og i
hvilken grad innbefatter denne undervisningen konkret, tekstspesifikk veiledning?

Før jeg går videre, må jeg minne om begrensningene ved materialet. Vi har data fra 30 klasserom
fordelt over fire trinn, og vi har sittet én uke i hver av klassene. En uke er imidlertid ikke så mye
som det høres ut; i så å si alle klassene har det av tilfeldige eller timeplantekniske grunner vært
timer – eller til og med dager – som har gått ut. Når vi for eksempel verken har observert noe
tilfelle av deklamasjon eller strukturert debatt, betyr det selvsagt ikke at disse aktivitetene ikke
brukes. Likeledes er det ingen grunn til å tvile på at det foregår pensumsrelatert undervisning om
muntlig norsk i alle norske klasserom, selv om det bare er i ett av klasserommene vi har funnet det.
Vi må altså vokte oss for å trekke generaliserende konklusjoner, og spesielt på grunnlag av hva vi
ikke finner.

På den annen side kan vi si noe om det vi faktisk finner. Når vi registrerer at det er framføringer og
nesten bare det som utgjør det systematiske arbeidet med muntlig i våre klasserom, er det
sannsynlig at det er slik også i mange andre norske klasserom. Dette stemmer godt med resultatene
fra surveyundersøkelsen13, der lærernes vurderinger av egen praksis peker i retning av at
framføringer er den vanligste muntligkategorien ved siden av den uformelle klasseromssamtalen.
Hele 73,9 % av lærerne svarer at elevene ”ofte” forteller noe for andre, og 43,5 % at elevene ofte
presenterer prosjektarbeid.14 Derimot er prosentandelen for henholdsvis diskusjon om forberedt
tema og elevledet diskusjon 8,6 % og 4,5 %. Her ser det altså ut til å være godt samsvar mellom
våre observasjonsdata og det lærerne selv oppgir på spørreundersøkelsen. Også det at lærerne
legger engasjement i å få elevene til å stå fram, samsvarer med surveyundersøkelsen. Bare 15,6 %
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svarer at de lar de motvillige elevene få slippe. De fleste – 65,5 % - svarer at de prøver å overtale,
og 36,4 % svarer ”Alle må stå fram en gang”.

Når vi kombinerer mengden av framføringer med det faktum at vi ikke har funnet noe eksempel på
systematisk veiledning av de samme framføringene, må også det være en indikasjon på et generelt
bilde. Den ”konkrete, tekstspesifikke veiledningen” som elevene ifølge Læringssenteret har krav
på, er neppe noe svært hyppig fenomen. I vårt materiale ser det heller ikke ut til å være vanlig at
elevene er med på veiledningen eller vurderingen. Vi har ett eneste tilfelle av denne typen
elevmedvirkning, og det er når elevene i sameprosjektet får i hjemmelekse å skrive respons på
medelevenes framføringer.

Nå skal vi ikke se bort fra at Eksamenssekretariatets begrep ”tekstspesifikk veiledning” kan være
vel ambisiøst i forhold til hva som er hensiktsmessig. De fleste kriterier man opererer med når det
gjelder muntlige framføringer, gjelder actio, altså trekk som lett kan observeres der og da. Det å
feste seg ved tekstspesifikke trekk som språklige formuleringer og tekstoppbygning krever for det
første en uhyre konsentrert lytting ledsaget av raske noteringer, og for det andre en tekstkompetanse
som nærmer seg ekspertkunnskap. Til og med for en trenet voksen er det krevende å skulle gi
denne typen tekstspesifikk respons på en muntlig tekst. Et bedre uttrykk enn ”tekstspesifikk
veiledning” ville derfor være kriteriebasert veiledning. I mange av de sekvensene vi observerte,
ville bruken av innarbeidede, konkrete vurderingskriterier gjort responsarbeidet både mer
spennende og mer læringsfremmende.

Den største gevinsten ved innarbeidede kriterier er at de bidrar til å lede oppmerksomheten bort fra
eleven som person og over mot framføringen. Fordi avsenderen av den muntlige teksten alltid er
sitt eget medium, vil det være et stort element av sårbarhet både i framføringssituasjon og i det å
skulle motta respons etterpå. Når vi ser at lærerne vegrer seg for å gi noe annet enn entusiastisk
respons, er det selvsagt nettopp fordi de vet dette. Har man derimot erfaring med å bruke et fast
kriterieskjema ved hver framføring, vil det hele få et preg av rutine som i stor grad avdramatiserer
sårbarheten i situasjonen. Eksempel på slike kriterier kan være stemmebruk, grad av avhengighet av
et ev. manus, kontakt med publikum, plassering i rommet, bruk av hjelpemidler, evne til å
strukturere stoffet slik at det er lett å oppfatte osv. Denne typen kriteriesett kan med fordel utvikles
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i samarbeid med elevene og også brukes av elevene når de skal gi respons. (Eksempler på denne
typen vurderingsarbeid finnes i Ilsaas 1994, Dam 1999, Hertzberg 1999, Michaelsen 1999, Penne
1999, Haugsted 2002 og Magelsen 2003. En grundig gjennomgang av vurderingsproblematikken
finnes ellers i Haanæs 2001.)

I tråd med hva jeg har sagt tidligere, bør vurdering av framføringer inkludere vurdering av
publikum. Når den viktige publikumsrollen omfattes med så liten oppmerksomhet som vi ser i vårt
materiale, vil de opptredende elevene nærmest fullt og helt være underlagt det innbyrdes hierarkiet
og rollemønsteret elevene imellom. Dette er desto mer alvorlig når flere undersøkelser viser at
angsten for medelever er den viktigste grunnen til at elever vegrer seg for å ta ordet i klassen (se
drøfting i Danielsen 1999). I hovedoppgaven Ansvar for egen identitetsforvaltning viser Selma
Therese Lyng hvordan elevene selv kan oppleve det når de står ved tavla:
Elev 1: ”— du ser, når du ser opp i klasserommet, så er det ingen som følger med, men når
du står der og selv leser, så ser du det, så ser du bare noen sitter og tegner, andre sitter og ser
ut av vinduet og noen sitter og sover og – ”
Elev 2: ”--- ja, ja for de sitter og gjesper, helt åpenlyst” (Lyng 2002:126)
Lyng har for øvrig observert forskjeller i publikumsrollen alt avhengig av om det dreier seg om
selvvalgte og lærerpålagte prosjekter. Når det gjelder den første typen, ser det ut til å være en form
for kontrakt mellom framførere og tilskuere at framføringene skal møtes med solidaritet og
interesse. Når det derimot dreier seg om det som Lyng velger å kalle ”nær-pensum”-prosjekter,
oppfører publikum seg mer slik de gjør når det er læreren som snakker, altså med hele spekteret fra
likegyldighet til interesse. De kan til og med tillate seg å være et hakk mer uærbødig enn de er mot
læreren, sier Lyng: ”... elever som anstrenger seg for å holde ”selvsysling” skjult når læreren
”foredrar”, gjør det mer åpent når det er elever som framfører”.

Samlet ser vi altså at elevene i våre klasserom nok får trening i muntlige framføringer, men lite
veiledning på forhånd og ingen tydelig vurdering i etterkant, og vi har ikke sett noe fokus på det å
være et godt publikum. Når det gjelder annen muntlig trening, skjer den så å si bare gjennom
lærerstyrte helklassesamtaler og frie samtaler elevene imellom. Kort sagt oppviser vårt materiale
lite systematisk arbeid med muntlige ferdigheter.
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Våre funn samsvarer godt med hovedfunnene i Slettevold 2000, der lærere og elevgrupper fra tre
ungdomsskoler på henholdsvis Østlandet og Vestlandet intervjues om hvordan undervisningen og
vurderingen i norsk muntlig foregår. Slettevold oppsummerer undersøkelsen sin slik:
Etter møtet mitt med dei informantane eg no har presentert, sit eg att med eit inntrykk av at
faget munnleg norsk enno er i støypeskeia i ungdomsskulen. Undervisninga i faget varierer
til ei viss grad med kompetansen og verdigrunnlaget til kvar einskild lærar. Det ser likevel
ut til at sjølv dei lærarane som gjerne ville leggje meir vekt på munnlege disiplinar, heng
fast ved tradisjonelle undervisningsmåtar der ”høyring” og formidling av lærestoff har størst
rom. (Slettevold 2000:99)
Muntlig norsk blir av Slettevolds informanter hovedsakelig knyttet til ”aktivitet i timen” og den
såkalte ”klassesamtalen”. Til en viss grad hører prosjektarbeid med, ”men mange legg lite vekt på
framføringsprosessen”. Når det gjelder vurdering, er lærerne usikre på hva som skal ligge til grunn,
og elevene er lite bevisste på vurderingsprosessen: ”Elevdeltaking i vurderingsarbeidet er lite
utprøvd, og arbeidet med utforming av kriterium for vurdering av munnlege produkt er
usystematisk og sporadisk i dei fleste klassene” (sst. s.100). Når informantene blir spurt eksplisitt
om grunnlaget for karakteren i muntlig norsk, svarer de samstemt at det er ”aktivitet i timen”,
framføring av prosjektarbeid, høytlesning og ”skriftlig-muntlige prøver”. Bare i én klasse er det
blitt arbeidet med kriterier som blir presentert på forhånd, og i den grad elevene er med på
vurderinga, ”er det helst med applaus og spontan respons”. Selve framføringen var ikke særskilt
fokusert, og elevene er lite opptatt av karakteren i muntlig norsk (sst. s. 131). Når det gjelder
vurderingsproblematikken konkluderer Slettevold slik:
Dersom denne undersøkinga er representativ for handlingane i ungdomsskulen, tyder det på
at vurderingsproblematikken i faget munnleg norsk ikkje står på programmet i den
didaktiske debatten på dei einskilde skulane. Norsklærarane kjenner seg åleine med desse
problema og prøver å takle dei etter beste evne. Dei ytrar ønskje om kompetanseutvikling
og eit breiare fagleg tolkningsfellesskap (Slettevold 2000:131).
Slettevolds konklusjon samsvarer i sin tur med en undersøkelse om norsk muntlig på yrkesfaglige
studieretninger (Bekkhus 1999). Bare en av de fem skolene i undersøkelsen drev med systematisk
utviklingsarbeid på dette feltet. Norsklærerne prioriterte den skriftlige delen av faget, og det ble
gjort lite for å utvikle vurderingsmetoder i norsk muntlig.
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Hva kan gjøres?
Den danske ministerierapporten Muntlig fremstilling (1991) som jeg så vidt berørte innledningsvis,
baserer seg på en undersøkelse av hvordan det står til med disiplinen muntlig dansk i folkeskolen.
Utvalgets klare konklusjon er 1) at muntlighet bare sjelden er undervisningsgjenstand. 2) at det
mangler metodiske anvisinger for dette arbeidet.15 Rapporten ender opp med å anbefale en styrking
av hele disiplinen (Haugsted 1999:87).

Det kan ikke være noen tvil om at begge leddene i ministerieutvalgets konklusjon ville kunne
gjøres gjeldende også for norsk skole. Der utvalget etterlyser ”metodiske anvisninger” ville jeg
imidlertid heller bruke et begrep som kompetanseutvikling. Slettevolds lærere ytret ønske om
”kompetanseutvikling og eit breiare faglig tolkningsfellesskap” (se over), og jeg får det samme
inntrykket i mine samtaler med norsklærere. Lærerne selv peker på to årsaker til at dette feltet er så
dårlig utviklet: tidspress og mangel på kunnskap. Disse to tingene henger imidlertid sammen. Når
lærerne ikke har fått modeller for hvordan undervisningen i muntlig norsk kan styrkes, blir det sett
på som altfor tidkrevende å gå i gang med noe nytt.

Det at lærerne føler seg dårlig rustet i arbeidet med muntlig norsk, avspeiler i sin tur svakheter ved
det norske utdanningssystemet i sin alminnelighet. I den allmenndannende skolen er det fra
gammelt av skriftlighet som har hatt status. Betegnende er at det i alle år har vært akseptert praksis
å sette muntligkarakter på grunnlag av såkalt skriftlig-muntlige prøver, der betegnelsen ”skriftligmuntlig” er å forstå som skriftlige prøver i et muntlig pensum (Haanæs 2000:51). Går vi til
norsklærerutdanningen ved universiteter og høgskoler, blir bildet ikke spesielt lysere. Mens det i
allmennlærerutdanningen har foregått en betydelig kompetanseheving på feltet skriftlig norsk de to
siste tiårene, har ikke noe tilsvarende skjedd med muntlighet. På universitetene dominerer
fremdeles skriftlige prøveformer og den typen muntlige prøver som i beste fall kan karakteriseres
som en god faglig samtale, i verste fall som ”forhør”.16

Fordi norsklærerutdanningen åpenbart ikke er godt nok egnet som forberedelse til det didaktiske
arbeidet med norsk muntlig, har opprustningen av lærere måttet skje på andre måter. Først og
fremst skulle det skje gjennom den kurspakken som ble tilbudt norsklærere ved overgangen til L97;
et tre dagers kurs som skulle dekke både skriftlig og muntlig. Disse kursene har imidlertid ikke
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vært tilstrekkelig. De fikk forskjellig utforming i de forskjellige kommunene, alt etter hvilken
kompetanse man hadde tilgang til, og mitt inntrykk er at dette ofte førte til en nedprioritering av det
muntlige. For noen år siden kom heftet Veiledning i vurdering i norsk (Eksamenssekretariatet
1999), som gir mange nyttige råd og gode retningslinjer. Heftet gjelder imidlertid bare for
ungdomstrinnet, og det som står om muntlig, går over knappe tre sider. Det gir seg heller ikke ut
for å være noe annet enn et supplement til det utviklingsarbeidet som man forutsetter foregår, siden
det er velkjent at det ikke er gjennom skriftlige anvisninger man får utviklet sitt metodiske
repertoar.

Det er altså liten tvil om at det trengs en større satsning enn det som er gjort til nå, og satsningen
bør gjelde både lærerutdanningen og de ferdig utdannede lærerne. Her er det mulig vi har noe å
lære av det som har skjedd med på det skrivepedagogiske feltet. Den utviklingen som har skjedd
med skolens skriveundervisning i løpet av de to siste tiårene, er et resultat av bevisst satsning, først
på en intensiv kursvirksomhet der fokus har ligget på arbeidsformene, deretter på en styrking av
feltet vurdering av elevtekster. Dette har skjedd dels gjennom lokale og sentrale
etterutdanningskurs, dels ved at disse emnene etter hvert er blitt tatt inn i lærerutdanningen.
Parallelt har det skjedd en systematisk kursing av sensorer i regi av Læringssenteret, noe som igjen
har ført til at lærere har satt seg sammen og vurdert elevtekster i fellesskap. Det
”tolkningsfellesskap” som på denne måten har utviklet seg, viser seg blant annet gjennom KALundersøkelsen 17 , der det kan påvises gjennomgående høy kvalitet på sensorenes arbeid med
avgangsbesvarelsene.

Én mulig modell for satsning på feltet muntlig norsk kunne være SOFF-prosjektene i naturfag,
fremmedspråk og lesing/skriving, der lærerutdanningsinstitusjonene er blitt utfordret til å utvikle
semesteremner som kan tas dels som en del av lærerutdanningen, dels som kompetansegivende
videreutdanning. Vi må bare være klar over at didaktisk arbeid med muntlige ferdigheter i ytterst
liten grad kan tilegnes gjennom teori, og det som skjer på samlingene, blir derfor svært viktig. En
annen og kanskje mer realistisk modell er kortere kurs i kommunal eller skolebasert regi. Disse
kursene har den fordelen at de for det første når langt flere, og at de for det andre gjør det mulig å
utvikle det bredere faglige tolkningsfellesskapet som Slettevolds informanter uttrykte behov for (se
over).
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Hvor skal så denne kompetanseutviklingen forankres rent faglig? Her ser jeg to åpenbare kilder:
retorikk og dramapedagogikk. Ingenting kan konkurrere med retorikk som redskap i arbeidet med
muntlige framføringer, verken når det gjelder innsikt i hvordan en muntlig tale bør bygges opp,
eller i arbeidet med å utvikle vurderingkriterier. Dramapedagogikkens styrke ligger i det repertoar
av øvelser som er egnet til å bryte ned taleangst og stimulere til kreative ytringsformer. Rollespill
egner seg for eksempel godt som redskap for å trene elevene i debatteknikk, fordi eleven da ikke er
seg selv, men en rolle. Teatersportlignende øvelser av typen stand up-foredrag kombinerer humor
med øvelse i å snakke uten manus, og det samme gjør fortellerverksted i smågrupper på fire. Først
og fremst tilbyr imidlertid dramapedagogikken et verktøy for å komme bakenfor de relasjonene og
innbyrdes hierarkiene som elevene er bundet av i det daglige. Da niendeklassingen Martin ble bedt
om å lese konfirmasjonstalen høyt (se sekvens 17 ovenfor) kunne han vanskelig imøtekomme
lærerens invitasjon til å ”legge litt følelse i det” der han bokstavelig talt satt skulder ved skulder
med en klassekamerat. Hadde derimot øvelsen vært organisert som et rollespill, ville den hatt et helt
annet retoriske potensial.

Også innenfor feltet samarbeidslæring er det utviklet relevante arbeidsformer. En metode for å
skape bevissthet om samtalekultur kan for eksempel være å la elever observere
kommunikasjonsmønstre i regisserte samtaler. Det kan dreie seg om smågrupper på fire der en av
elevene observerer de tre andre (se Hjertaker 1984), eller om såkalte sokratiske seminarer der
klassen deles i en indre og en ytre sirkel, og der den ytre observerer den indre. Slike øvelser vil
kunne være en øyeåpner både for lærere og elever. (Om sokratiske seminarer som
undervisningsmetode, se Metzger 1998. I sin hovedoppgave om muntlig norsk har Kirsti Magelsen
(2003) eksempel på systematisk bruk av denne undervisningsformen i en norsk
ungdomsskoleklasse.)

Gjennom en systematisk satsing på kompetanseutvikling kan vi bidra til å avmystifisere det
pedagogiske arbeidet med norsk muntlig. Redskapene finnes, og interessen blant lærere er stor.
Vurderingsarbeidet kan løftes fram og gjøres synlig for alle parter, og gjennom det kan vi håpe å
oppnå noe av det samme tolkningsfellesskapet som i arbeidet med norsk skriftlig.
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Kapittel 7

Skriftspråkstimulering i første klasse:
faglig innhold og didaktiske angrepsmåter
Bente Eriksen Hagtvet

I dette kapitlet vil jeg rette søkelyset på første klasse – og først og fremst på
skriftspråkstimuleringen. Jeg vil diskutere det faglige innholdet, så vel som den måten
skriftspråkstimuleringen foregår på, dvs. de didaktisk/metodiske innfallsvinklene.
Begynneropplæringen i lesing og skriving er et sentralt tema i skolen og i Læreplanverket av 97.
Den er dessuten en av reformens mest sentrale nydannelser, der lærerne skal skape et nytt faglig
innhold og nye arbeidsmåter med leken som bærende idé. Først, vil jeg vurdere denne nydannelsen
i historisk, politisk og faglig kontekst. Deretter vil jeg gjøre rede for noen hovedmønstre i funn og
vurdere dem opp mot L 97, og også mot kunnskapsstatus på feltet.

Skriftspråkstimulering i ”den nye førsteklassen” i faglig, historisk og politisk
kontekst
Faglig kontekst
Skolestart ved seks i stedet for sju år er kanskje det trekket ved Reform 97 som gjør den til en
milepæl i nyere tid. Denne endringen er faglig, politisk og samfunnsøkonomisk motivert.
Internasjonale komparative undersøkelser viste at norske barns leseferdighet ikke lå i
verdenstoppen, men at barn fra andre land som i de fleste tilfelle hadde en lavere alder for
skolestart, leste betydelig bedre (for eksempel IEA-undersøkelsen, Elley 1992). Nyere forskning
om tilegnelsen av lese- og skrivekyndighet tydet dessuten på at det kunne gi både økonomiske og
psykologiske gevinster hvis alle barn – ikke bare de som kom fra kultursterke miljøer – fikk møte
skriftspråket tidligere. Forskning med fokus på forebygging av lese- og skrivevansker viste at
grupper av barn som i fem-seksårsalderen fikk delta i språklig bevisstgjørende aktiviteter, hadde en
gunstigere lese- og skriveutvikling enn sammenligningsgrupper som erfarte en annen og mindre
språklig bevisstgjørende påvirkning (Bradley og Bryant 1983, Lie 1991, Lundberg, Frost og
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Peterson 1988). De barna som profitterte mest på en slik tidlig stimulering viste seg videre å være
de barna som startet med de svakeste språklige forutsetningene (Lundberg, Frost, Petersen og
Olofsson 1991). Endelig registrerte man at svake skriftspråklige ferdigheter hadde en tendens til å
sementeres, og barn som i 9-årsalderen leste dårlig, gjorde det gjerne også fire år senere (Badian
1988). Da ledsages lese- og skrivevanskene dessuten gjerne av psykososiale problemer. Det ligger
dermed en forventning om en allment bedre lese- og skriveutvikling, og også en forebyggende
effekt vis a vis lese- og skrivevansker, i premissene for Reform 97.

Historisk kontekst
Vi har i Norge en lang tradisjon for å ”innføre” barn i skriftspråket, med hjemler i lovverk. Først, i
regi av kirken som et ledd i konfirmasjonsforberedelsen. Deretter (etter ca. 1850), i regi av skolen, i
forbindelse med begynneropplæringen i lesing og skriving. I alle årene fram til Reform 97 har leseog skrivopplæringen vært rettet mot skolebarn, dvs. mot barn som var eldre enn sju år, den har i
høy grad dreid seg om undervisning, med didaktisk retning fra læreren til eleven. I hjem og
barnehage skulle man så ta seg av den talespråklige, sosiale og følelsesmessige stimuleringen. I
praksis har denne ”arbeidsfordelingen” blitt håndhevet på ulike måter, og noen barnehager og hjem
har rimeligvis vært mer orientert mot skriftspråkstimulering enn andre. Norge må likevel sies å
være blant de land i verden som har vegret seg mest mot tidlig skriftspråkstimulering i hjem og
barnehage. Her skulle vi ikke ta barndommen fra barna, og hvis barna ble interesserte i bokstaver
før sjuårsalderen, var det helt opp til 1980-årene ”korrekt” å minne fem-seksåringen om at
bokstavene skulle de få lære når de begynte på skolen. Det var med andre ord en svak pedagogisk
tradisjon som møtte de nye seksåringene og deres lærere ved innføringen av Læreplanverket av
1997.

Metodikken man har anvendt ved innføringen av skriftspråket, har gjenspeilt sjuåringens
modenhetstrinn og også vært preget av vårt ortografiske system med en relativt systematisk og
gjennomskuelig fonem-grafem-korrespondanse. Den har primært vært presentert fonetisk med
fonemanalyse og fonemsyntese som nøkkelaktiviteter. På 1980- og 1990-tallet fikk også innføring i
lesing via helordslesing innpass i norske klasserom, først og fremst under påvirkning av den såkalte
”LTG-metoden” (Leseopplæring på talemålets grunn) (Leimar 1974). I tråd med nyere forskning er
det i dag en utstrakt tendens til å nytte en kombinasjon av fonetiske og LTG-inspirerte metodiske
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tilnærminger, dvs. såkalte ”balanserte metoder”. De er gjerne fonemorienterte i det barna skal
knekke den alfabetiske koden og helordsorienterte når leseferdigheten skal automatiseres og
effektive ortografiske enheter skal etableres (Snow, Burns og Griffin 1998).
Det er mot denne bakgrunn man må forstå de utfordringer som møtte de lærere og førskolelærere
som fikk ansvar for skriftspråkstimuleringen i første klasse etter L 97. Førskolelærerne hadde
bakgrunn i en barnehagetradisjon og en utdanning der skriftspråkstimulering har vært lite
framtredende. Lærerne hadde på sin side bakgrunn i didaktisk og innholdsmessig tenkning myntet
på eldre barn, og med sentralt fokus på bokstavinnlæring, fonemanalyse og fonemsyntese. Begge
gruppene skulle skape noe nytt da seksåringene skulle møte skriftspråket.

Politisk kontekst ved innføringen av Reform 97
På 1980-tallet ble understimuleringen av seksåringer innenfor de klassiske barnehagerammene et
påtrengende problem for både fagfolk og politikere (Berg 1989, Haug 1989). Det oppsto en heftig
fagdebatt under rubrikken, ”Hva kan vi gjøre for seksåringene?” (for eksempel Heyerdahl-Larsen
1989). Nyere forskning innenfor aktivitetspedagogiske og ”vygotskyanske” tradisjoner viste at barn
som fikk vokse opp i et skriftspråkstimulerende miljø kunne tilegne seg skriftspråklig kompetanse
gjennom egenaktivitet, gjennom lek og i dagliglivets gjøremål. Barn flest trengte ikke under slike
betingelser den tradisjonelle undervisningen i den alfabetiske koden. De oppdaget den alfabetiske
koden i samhandling mellom voksne og mer kompetente jevnaldrende, og gjennom anvendelse av
skrift og talespråk med trekk fra skriftspråket:
Det er en ”emergent literacy”, det vil si en langsomt framvoksende skriftspråkmestring det
dreier seg om. Lenge kan skriftspråket synes fraværende og gjemt. Men det kommer
øyeblikksvis til syne lenge før barnet leser og skriver i vanlig forstand. Det skjer når barn helt
ned i to-treårsalderen snakker med trekk fra skriftspråket. Når for eksempel barn konstruerer
sammenhengende fortellende tekst som er løsrevet fra den muntlige kommunikasjonens ”herog-nå”-situasjon. Når de dikterer brev, beskjeder og handlelister med skriftspråkets
intonasjons- og rytmemønster. Når de forteller og stiller spørsmål om skriftspråket – om tegn,
bokstaver, ord og setninger i bildebøker. Når de lekeleserer tekster de kan utenat, og med
blikket følger ordene de til enhver tid leser. Når de leser signalord og logoer i miljøet. Og
ikke minst, når de ”babler” med skriftspråket og lekeskriver ved hjelp av skribling eller
hemmelig skrift (Hagtvet 1988:24).
I kjølvannet av denne faglige nyorienteringen ble det også i Norge gjennomført feltforsøk der
skriftspråket ble trukket inn i seksårsopplegg i form av diktering (”tekstskaping”) og skriving (for
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eksempel Hagtvet og Palsdottir 1992, Haug 1989, Lorentzen 1996). Slike erfaringer ga retning til
en faglig bro mellom barnehage og skole, samtidig som de imøtekom seksåringenes behov for økt
stimulering. Ideen om å gi alle barn – også dem som kom fra såkalt kulturfattige miljøer – et mykt
møte med skriftspråket, vant politisk tislutning, og det er i lys av slik forskning og fagdebatt L 97
med redusert alder for skolestart må forstås.

Lese- og skriveopplæring ifølge L97
L97 understreker at opplæringen på småskolesteget skal være preget av både barnehagens og
skolens tradisjon: ”Opplæringa må gi plass for undring og at elevane får vere nysgjerrige og
utforske gjennom leik. Det første året skal ha eit klart førskulepreg, og ein må leggje vekt på læring
gjennom leik og aldersblanda aktivitetar på heile småskulesteget” (s.73).

I første klasse for faget norsk skal man blant annet (s.119):
Lytte og tale
- utfalde seg gjennom allsidig leik, delta i rolleleik og bruke språket aktivt i ulike former for
spel
- leike og eksperimentere med ord, lydar, rim og rytme, bruke ellingar, songleikar, … gjette
gåter og fortelje vitsar
- lytte til eventyr, fablar og andre forteljingar …
- bli sedde og høyrde i faste forteljestunder. Få trening i å gi att i samanheng, greie ut,
forklare og skildre
Lese og skrive
- delta i skriftspråkstimulerande rolleleik
- møte symbol, bokstavar, tal og skrift i klasserommet og andre stader, till dømes skilt,
plakatar, oppslag og bøker, og ta bokstavane i bruk i si eiga takt
- møte og oppleve eit rikt utval bøker
- få hjelp til å skrive ned noko dei seier eller fortell, og oppleve at det er sammanheng mellom
tale og skrift (tekstskaping), samtale om tekstane dei har skapt, og om kva dei likar i
tekstane til andre
Utvikle kunnskap om språk og kultur
- snakke om språk
- få røynsle med spelereglar for samtale
- snakke om munnlege episke sjangrar og sjangrar som blir brukte i leik
Av utdraget fra L97 ser vi at det legges opp til at barn i første klasse skal få erfare og reflektere
over språket i tale og skrift. Planen sier lite om hvor langt en skal gå i retning av å lære elevene å
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lese og skrive, utover at elevene skal få anvende bokstavene i egen takt. Først i planen for andre
klasse står det at barna skal lære å lese og skrive. Nå skal de ”… bruke bokstavane og gradvis
erobre lese- og skrivekunsten” (s.118). Et slikt fravær av tydelige faglige målformuleringer, og med
sterk fokus på individuell tilpasning gir rom for tolkningsvariasjon og lokale tilpasninger. Denne
faglige, historiske og politiske konteksten danner et bakteppe for den videre stoffbehandlingen.

Hva sier forskningen?
Innholdsmessig må L97 sies å gjenspeile sentrale synspunkter i det som kan betegne tidens
forskningsfront. Med basis i forskning, i Læreplanverket selv, og også i departementets
Veiledningen til L97, vil jeg løfte fram noen forhold som framstår som spesielt vesentlige ved
skriftspråkstimulering i første klasse:
- Begrepsstimulering
Et sterkt talespråk er selve fundamentet for et godt skriftspråk, fordi det er det samme språksystemet som nyttes
i muntlig og skriftlig kommunikasjon. Lesing og skriving stiller faktisk enda større krav til et godt vokabular,
sikker språkforståelse, og evne til å formulere seg i sammenhengende tekst enn det å lytte og snakke gjør. God
skriftspråklig kompetanse er helt og holdent avhengig av et rikt ordforråd med presis begrepsforståelse. Barn
lærer nye ord hurtig, ofte 12-15 ord per dag i alderen mellom tre og sju år. Et barns ordforråd gjenspeiler
”tettheten” i miljøets ordforråd, dvs. omfang og kvalitet på det språket barnet hører rundt seg – i hjem og skole
(Huttenlocker mfl. 1991). Et abstrakt og nyansert ordforråd brukt i miljøet, gjenspeiles i et tilsvarende
sofistikert ordforråd hos barnet (Beals og Tabors 1995). Mot denne bakgrunn blir det viktig å skape et rikt
språklig miljø i første klasse, der tema forfølges og vanskelige ord forklares. Bevisst stimulering av ordforråd er
ikke minst viktig i forhold til elever med et annet morsmål enn norsk. Barn fra minoritetskulturer har dessuten
en erfaringsbakgrunn som kan gi ”hull” i begrepsforståelse, og de vil profittere på at begrepsinnhold ikke bare
forklares med ord, men også erfares i virkeligheten. Begrepsstimulering via førstehåndserfaringer gir såkalt
autentiske begrep, og det må være et poeng i størst mulig grad å tilføre barna det erfaringsgrunnlaget som
begreper viser til (utedager, utflukter, samlinger) – i samarbeid med morsmålslærer.

- Språklig bevisstgjøring
For å knekke den alfabetiske koden, må barnet ta en viss distanse til språket og forholde seg til det som et
system i egen rett (Mattingly 1972). Evnen til å ta et utvendig perspektiv på språket er kalt ”språklig bevissthet”,
for eksempel det å snakke om hva ord betyr, vurdere om om setninger høres riktige eller gale ut, dele en tekst
opp i setninger, ord, stavelser og språklyder. I alfabetiske skriftsystemer, er fonem-grafem-forbindelser
nøkkelelementer, og et visst nivå av bevissthet om fonemstrukturen i talen er avgjørende for å knekke den
alfabetiske koden. Barn som er fonembevisste får gjerne en gunstigere lese- og skriveutvikling enn barn med en
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svak fonembevissthet (Bradley og Bryant 1983). Fonologisk bevisstgjørende aktiviteter (spesielt dem som rettes
mot fonemer) blir mot denne bakgrunn sentrale i begynneropplæringen i lesing og skriving. Fonologisk
bevisstgjørende leker – også kalt ”språkleker” – har fått stor utbredelse i samtlige nordiske land ved stimulering
av seksåringer. Det dreier seg om aktiviteter av typen, ”Hvilket ord rimer ’ape’ på?”, ”Hvilken lyd kommer først
i ’aaaa-p-e’?”, ”Hvilket ord får vi hvis vi setter ’r’ foran ’ape’?”, dvs. talespråklige aktiviteter med spesiell
relevans for skriftspråkstimuleringen og med røtter i barnehagetradisjonen

Barn i fem-til sjuårsalderen er vanligvis spesielt motiverte for språklig bevisstgjørende aktiviteter –
sannsynligvis fordi evne til å identifisere fonem i ord er en kompetanse som normalt er i emning ved denne
alderen. Når barn flytter oppmerksomheten fra språkets innholdside (semantikk) til dets formside, slik de gjør
når de utforsker fonemstrukturen i ord, utfordres evnen til å desentrere – til å oppdage og koordinere to
perspektiv samtidig. Mange beskriver utviklingen av denne kompetansen som spesielt hurtig i seks-sjuårsalderen
(blant annet Piaget 1926). Det som utfordrer barnets ”kompetansegrenser” (”sone for nærmeste utvikling”
(Vygotsky 1971)), har en iboende motiverende kraft, spesielt hvis pedagogen legger til rette for at
læringssekvensen ender med suksess. Barnet får da både en ”aha-opplevelse” og en mestringsopplevelse, og
begge virker forsterkende på aktiviteten.

- Stimulering til tekstskaping og tekstforståelse
Å stimulere barn til å skape tekster – i form av monologer, diktering eller (leke)skriving – gir på ulike måter
erfaring med selve skriftspråket, men uten at den alfabetiske koden nødvendigvis må mestres. Monologen er blitt
sagt å være et ”første skritt mot skriving” (Mofett 1968), fordi taleren må forfølge et tema uten dialogstøtte og
skape tekstsammenheng ved hjelp av språklige virkemidler, på samme måten som i skriftlig tekstskaping. Når
barn dikterer til en voksen som skriver ned mens de ser på, følger de på en måte talen over i bokstavene. Det gir
førstehåndserfaring med hvordan fonem kombineres med grafem ved danning av skrevne ord og setninger
(Lorentzen 1996). Eksperimenterende eller lekende skriving gir en inngang til tekstskaping på egne premisser
som kan gi avanserte språklige erfaringer, noe man får innblikk i når man ber forfatteren lese sin tekst (Hagtvet
1988; 2002). Tekstkapende aktiviteter bygger broer mellom tale og skrift, og hører naturlig hjemme i første
klasse.

I muntlig kommunikasjon er språket ofte forankret i en konkret ”her- og –nå”-situasjon der ord får mening ut fra
den sammenhengen de brukes i. I skriftlig kommunikasjon er det ofte distanse mellom taler og lytter (de kan
ikke se og høre hverandre). Ord får da i mindre grad mening ut fra den konkrete situasjonen – de må ofte forstås
og brukes såkalt situasjonsuavhengig (dekontekstualisert) (selv om de selvfølgelig får mening av tekstlig
kontekst). All muntlig kommunikasjon er imidlertid ikke like situasjonsavhengig, og all skriftlig
kommunikasjon er ikke like situasjonsuavhengig (Hagtvet 1988, Wold 1996). Monologer av ulike slag
(fortellinger, gjenfortellinger, radiokåserier osv.) er for eksempel muntlige, men stiller mange av de samme krav
som en skrevet tekst når det gjelder mottakerbevissthet, fortellingstrukturelle virkemidler, tekstbindende
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”småord” som ”derfor”, ”likevel”, ”imidlertid” osv. Tilsvarende vil skriftlig formulering av for eksempel
huskelapper og beskjeder (dikterte eller skrevne) normalt være mer situasjonsforankret enn skriftlige tekster med
mer generell gyldighet. Pedagogisk gir dette noen nyttige ”mellomliggende aktiviteter” (muntlige og skriftlige)
som danner broer mellom det ekstremt situasjonsavhengige og det ekstremt situasjonsuavhengige. Når det
gjelder lesingen, må tekstforståelsen være tilsvarende situasjonsuavhengig for å kunne fungere tilfredsstillende.

- Erfaring med lesing og skriving
Tradisjonelt har barn møtt skriftspråket via lesing – først høytlesing via en voksen og senere selvstendig lesing.
Høytlesing der en voksen leser for elevene gir en rik inngang til skriftspråket, og har en sentral plass i første
klasse. I senere år har skriving fått økt betydning på alle skolens trinn, og i begynneropplæringen blir verdien av
å ”skrive seg inn i lesingen” understreket (Chomsky 1979). Forskning har vist at tidlig prefonetisk og
eksperimenterende skriving kan danne en viktig bro til alfabetisk skriving (Hagtvet 2002). Ut fra dette bør
skrivingen stå sentralt i barnehage og første klasse (”lekeskriving” og eksperimenterende alfabetisk skriving
(”invented spelling”)).

L 97 understreker at elevene i 1. klasse skal få møte skriftlige symboler, deriblant bokstaver. Tradisjonelt har
førsteklassinger møtt bokstavene dels som isolerte enheter og dels i forbindelse med ord (via lydanalyse og
lydsyntese ved fonetiske metoder, og gjennom diktering ved LTG-opplegg). Det ser ut til å fremme en god leseog skriveutvikling at barn får møte bokstavene som integrerte deler av språklige prosesser, for eksempel i
oppgaver av typen ”Skriv et ord som begynner på /a/”. Når fonemer og bokstaver anvendes som byggestener i
danning av ord, samordnes fonologi, bokstavkunnskap og semantikk på en måte som synliggjør bokstavenes
funksjon eller språklige hensikt. Det danner en betydelig bedre basis for videre skriftspråkutvikling enn når barn
pugger alfabetet eller forsøker å huske bokstaver som visuelle ”hukommelsesbilder”. Når barn ser en bokstav,
bør det ikke aktivere en huskestrategi, men en artikulasjonsposisjon, dvs. en språklig impuls (Frost 2002).

Tilegnelse av funksjonell bokstavkunnskap gir fortgang i den skriftspråklige utviklingen og dermed
mestringsopplevelse. En langsom leseutvikling i den første kritiske fasen når interessen for lesing skapes, gir
derimot risiko for utvikling av svake leseferdigheter. Barns selvbilde er spesielt sårbart når barn er på nye
læringsarenaer (Bandura 1986), og det første skoleåret kan derfra bidra avgjørende til faglig, så vel som
psykososial utvikling. Måten bokstavtilegnelsen foregår på, er mot denne bakgrunn en særdeles viktig detalj i
helhetsbildet.

- Arbeidsmåter
Læreplanverket av 97 framhever leken som førsteklasselærerens viktigste metodiske/didaktiske virkemiddel, i
tillegg til å understreke betydningen av barnets egen utforsking og den veiledende lærerrollen. Få arenaer er så
godt egnet for ”trening” på det vanskelige – på utvikling av en kompetanse som er i emning - som leken
(Vedeler 1999, Vygotsky 1971). Leken foregår ”på liksom”. Det gir frihet til å feile. Man kan ta sjanser når
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man leker, og får ”trent” på det vanskelige uten å merke verken treningen eller det vanskelige. Den sterke
understrekingen av leken som en sentral vei til læring på småskoletrinnet bidrar til å gjøre L97 til et progressivt
pedagogisk dokument som også gjenspeiler forskning om seksåringers foretrukne læringsform.

Metodiske innfallsvinkler
Resultatene som formidles i fortsettelsen må ses i lys av de metodiske innfallsvinklene vi har nyttet
i undersøkelsen (jf. kapittel 2). Jeg vil ta utgangspunkt i data fra de åtte førsteklassene vi studerte,
der løpende kvalitativ observasjon var den viktigste datainnsamlingsmetoden. Vi tilbragte som
nevnt én uke i hver klasse, og noterte ned klasseromsdynamikken, med spesielt blikk på lærerens
samspill med elevene. I tillegg vil jeg trekke inn lærerutsagn om egen praksis, innhentet gjennom
intervju og spørreskjema.

Skolene vi besøkte var som nevnt utvalgt strategisk og med nasjonal spennvidde, først og fremst for
å gi et tverrsnitt av norske skoler. Med et stort antall utvalgskriterier og et lite antall skoler, vil jeg i
fortsettelsen behandle klassene som åtte ”case”, og det blir viktig å få fram variasjon og ulikhet
mellom klasserom. Der det er tydelige fellestrekk mellom klassene i faglig innhold og arbeidsmåter
på tross av de åpenbare forskjellene, må en anta at dette er relativt robuste funn, som kan tolkes
med en viss grad av generaliserbarhet. Slike fellestrekk vil jeg vurdere mot lærerutsagn i intervjuer
og spørreskjemaundersøkelse, og også normativt mot hva nyere forskning framhever som optimal
og kvalitetspreget skriftspråkstimulering i skolens begynneropplæring. Generaliseringer gjøres
selvfølgelig med økt sikkerhet dersom data innhentet gjennom observasjoner/feltnotater valideres
av resultater fra spørreskjemaundersøkelsen, som omfattet over 500 (førskole)lærere i første klasse.

Seks av åtte klassestyrere hadde førskolelærerbakgrunn, mens bare to var lærere. Av medlærerne
hadde to lærerutdanning; de øvrige var førskolelærere. Samtlige klassestyrere som var
førskolelærere, hadde tilleggsutdanning i småskolepedagogikk (”PAPS”), spesialpedagogikk, eller
annen relevant utdanning. Det hadde også flere av medlærerne. Lærerne skulle dermed ha gode
formelle forutsetninger for å gi elevene et møte med skriftspråket innenfor en ramme som integrerte
barnehagens og skolens tradisjoner. To klasser var såkalte storgrupper med 40-50 elever, én klasse
var fådelt med 10 elever, mens resten av klassene hadde 21-25 elever. Med unntak av den fådelte
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klassen, var det tilsatt minst to utdannede lærere på samtlige klasser, og i storgruppene var det i
tillegg to-tre andre voksne. De fleste lærerne var kvinner (to menn), og det var i alle klasser elever
med minoritetsspråklig bakgrunn (fra én til seksten elever i hver klasse). Flere av klassene hadde
morsmålslærere noen timer i uken. I nesten alle klassene var det dessuten én eller flere elever med
spesielle behov, som oftest grunnet sosio-emosjonelle forhold, eller svake forutsetninger for å lære.
Dette er trekk ved første klasse som vi gjenfinner i spørreskjemaundersøkelsen, og som kan tyde på
at både lærerdekning, lærernes utdanningsbakgrunn og elevsammensetningen i de åtte
førsteklassene gjenspeiler en typisk tendens ved dagens 1. klasse.

Resultater: Faglig innhold og metodisk/didaktiske angrepsmåter
I Norge har lærerne en lang tradisjon for ”å styre i sin egen klasse”. Vi kunne derfor forvente
betydelige variasjoner i skriftspråkstimuleringen i de ulike klassene. Man kunne tenke seg at
variasjonen var ekstra stor de første årene etter at en ny læreplan ble innført, og før det etablerte seg
en felles ”metaforståelse” av læreplanen på lærerværelser og i lærerutdanningen. Dette var
forventninger som bare delvis ble innfridd. Jeg vil i fortsettelsen gjøre rede for noen kvaliteter ved
det faglige innholdet og de didaktiske angrepsmåtene vi kunne registrere på grunnlag av
observasjon av undervisningen og dialog med lærerne.

Didaktiske angrepsmåter og faglig innhold glir i noen grad over i hverandre. Når for eksempel barn
får leke med skriftbilder i memoryspill, eller får lekeskriving i butikkrollelek, blir også innholdet et
annet, enn når en lærer viser at fonem trekkes sammen til ord når man leser, eller at talte ord
analyseres i fonem når man skriver. Jeg vil likevel diskutere innhold og arbeidsmåter under to
overskrifter, fordi det tydeliggjør og nyanserer to ulike dimensjoner ved lese- og
skriveopplæringen.

Faglig innhold
Det første som slår en ved gjennomlesing av feltnotatene fra de åtte klasserommene, er at en rekke
av hovedmålene for norskfaget i L 97 ser ut til å ha blitt realisert. Feltnotatene avslører et faglig
innhold som vitner om en annen språkpåvirkning enn skolens lese- og skriveopplæring før L 97
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(Hagtvet og Lyster 1999, Lundberg, Tønnessen og Høien 1993). Kateterstyrt bokstavinnlæring,
med påfølgende (eller ledsagende) lydsammentrekning er, om ikke fraværende, så iallfall veldig lite
framtredende. Undervisning i den alfabetiske koden er også sjelden (selv om det gis flere eksempler
på at lærer sitter og leser med enkeltelever som ”kan” lese). Samtidig har språkpåvirkningen en
annen karakter enn barnehagens tradisjonelle forankring i muntlige samtaler og høytlesing (Nurss
1988;1989; Rammeplan for barnehagen 1995). Det er en ny kombinasjon av fortidens skole og
barnehage feltnotatene gjenspeiler.

Jeg vil i fortsettelsen strukturere stoffet i forhold til de faglige områdene som er presentert foran, og
som også framheves i departementets veiledning om lese- og skriveopplæring (Veiledning-L97S97), begrepsstimulering, språklig bevisstgjøring, stimulering til tekstskaping og tekstforståelse,
samt erfaring med lesing og skriving.

Begrepsstimulering
Det var et hovedinntrykk at samtlige lærere la vekt på å stimulere barnas språk, og at utvikling av et
godt ordforråd var et viktig mål for undervisningen. Flere lærere uttrykte bekymring for mange
elevers ordforråd. Enkelte lærere unnskyldte seg nærmest fordi de la større vekt på
begrepsstimulering enn L97 legger opp til, men de kjente seg tvunget til å prioritere dette området
fordi behovet i elevgrunnlaget var så påtrengende. Ofte rettet bekymringen seg mot barn med et
flerspråklig utgangspunkt, men den omfattet også barn med norsk som morsmål. Mange barn
syntes å ha til dels store ”hull” i sitt ordforråd – ”tematiske hull” av uopplevd virkelighet, så vel
som begreper som var uventet meningstomme. De kunne også ha problemer med å håndtere såkalt
polyseme ord (meningsrike, flertydige ord), og spesielt når et ord hadde både en konkret og en
mindre konkret eller overført (metaforisk) betydning (for eksempel ”tog” man kjører i og ”tog”
man går i). Riktignok grep ikke alle lærerne tak i begrepene på samme prioriterte måte. Mange
integrerte imidlertid samtaler om ords mening i gjennomgang av ulike tema i samlinger. I enkelte
klasser hadde man også spesielle begrepsstimuleringsopplegg for barn som var språklig usikre.
Disse kom i tillegg til morsmålopplæring for tospråklige barn. Et par klasser hadde også satt opp
”fortellertime” som egen post på planen, hvor ords mening(er) ble diskutert.
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Eksempel 1 viser hvordan læreren på Kastanjen skole integrerte begrepsstimuleringen i interaktiv
høytlesing i en bok om to barn, Mons og Marit, og om deres opplevelser ved ulike årstider og
høytider. Slik interaktiv høytlesing var en daglig foreteelse på Kastanjen skole, og i mer
improviserte varianter møtte vi den i alle klasserommene. På Kastanjen skole hadde lærerne
dessuten ofte med seg en pose eller kurv med ting i - ting som enten ”utdypet” temaer i ”dagens
bok”, eller som var forankret i andre fellesopplevelser. Derved optimaliserte de sjansene for å
utvikle autentiske begrep. I Eksempel 1 dreier det seg om forskjellige ting fra naturen - et tema som
bygget bro til ”utedagen” dagen før. Da hadde elevene vært på jakt etter mikroorganismer i døde
blader og i jorda.
Eksempel 1
Elevene sitter på benker i ”samlingskroken”, som er konstruert i hjørnet av rommet.
L: ”Hva er en rotfrukt?” Barna nøler, og lærer forklarer: ”en rotfrukt vokser nedi jorda”.
L: ”Er det ja-mat eller nei-mat?” (et barn mener det er sunnt)
Lærer gjennomgår så navnene på blader som hentes opp fra hennes kurv (dette er repetisjon
fra dagen før): ”Husker dere hvilket tre dette er”? (Elevene svarer enkeltvis: lønn, rogn,
eikeblad, osp, linn og bjørk.) Barna begynner å bli urolige.
L: ”Ikke plystre inne dere” (bestemt når det kommer en plystrelyd)
Nytt tema: stjernebilder, med billedstøtte i boka (karlsvogna, storebjørn osv). Dette leder til
en samtale om ulike typer vær, noe som igjen leder til temaer som ”høstvær” og
”forkjølelse”. På én side i boka går Mons og Marit på kirkegården med lys i forbindelse
med allehelgensøndag.
L: ”Ser dere at her er en kirkegård? Hva er en kirkegård?” (ny samtale om slektninger som
er døde).
L (til en urolig elev): ”Hysj, du må rekke opp hånda di.”
Eirik: ”Bestefar er blitt død i Vietnam” (forteller at han ble syk og døde)
L: Når vi blir gamle, dør vi. På allehelgensdag minnes vi de som er døde.
Lærer finner så noen nøtter fram fra kurven, og legger en stor og en liten nøtt i sentrum i
”samlingsringen”.
L: ”Hvilken nøtt er størst og hvilken er minst?” Den eleven som lærer spør, er veldig
usikker (I samtale etterpå forteller lærer at det overrasket henne at det var elever i klassen
som ikke visste forskjell på ”minst” og ”størst”. Men det var også på grunn av denne typen
”overraskelser” at hun la så stor vekt på begrepsstimulering som hun gjorde, utdyper hun.)
Så følger en samtale om begreper som ”minst”, ”størst”, ”mindre enn”, ”større enn”, ”nest
minst” og ”nest størst”. (Elevene er litt urolige, men følger rimelig godt med). (Feltnotater,
s. 5)
Vi ser at samlingen i Eksempel 1 rommer et helt register av temaer. At ”det ene temaet tar det
annet”, slik som her, registrerte vi som ganske typisk. At mange samtaler med utgangspunkt i en
konkret bok eller fellesopplevelse endte i et stort spenn av ”personlige temaer” – som her: fra
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forkjølelsesforbyggende sunn mat, til døden – var også typisk. Det kan imidlertid virke som læreren
i Eksempel 1 i større grad enn de øvrige lærerne bygget samtalen opp med begrepsstimulering som
fokus. Mer typisk gjorde de slik som læreren på Kantarellen skole (Eksempel 2) - de snakket om
vanskelige ord når de mer tilfeldig dukket opp i en samtale. I Eksempel 2 inviterer et postkort til en
liten refleksjon om hva ”nordlys” er.
Eksempel 2
Lærer viser fram et kort (fra en lærer som er sykmeldt) og spør om noen vet hva det er på
kortet.
Karen: ”Nordlyset.”
L: ”Ja, hvor ser vi det - på fjellet eller i skogen?”
Karen: ”På himmelen!”
L: ”Nordlyset er noe vi ser på himmelen, men det var kortet vi skulle lese.”
Lærer leser kortet høyt. (Feltnotater, s. 26)
Klasserommene var ganske rike på denne typen samtaler om ord som vi møter i Eksempel 2, og vi
ser også lærerens dilemma: hvor grundig skal man gå inn i begrepsdefinisjoner av ett ord mens man
er i gang med å snakke om noe annet? Med det store innslag av barn med fremmedspråklig
bakgrunn i mange klasser, er dette en konflikt lærere kan føle stadig mer påtrengende. Barns
ordforråd gjenspeiler deres livserfaring så vel som deres språklige erfaring, og en så overflatisk
”definisjon” av ”nordlys” som i Eksempel 2, kan bare passere vis a vis barn som er vokst opp med
nordlyset (slik elevene på Kantarellen skole hadde). Det krever en helt annen grundighet å forklare
begrepet for dem som aldri har opplevd det, og da må læreren gi begrepsstimuleringen tid, for å få
alle elevene med.

Språklig bevisstgjøring
Ingen av de temaene som nevnes i L97 og Veiledning til L97, hadde en mer dominerende plass i de
klasserommene vi besøkte enn ”språklig bevisstgjøring”, og da først og fremst fonologisk
bevisstgjøring. Vi møtte fonologisk bevisstgjørende aktiviteter i samtlige klasserom. Hvilken
dominans de hadde og hvordan aktivitetene ble gjennomført, varierte imidlertid. Det kunne dreie
seg om improviserte innslag i hverdagen, om uformelt gjennomførte språkleker, eller om jevnlige
og strukturerte opplegg. I halvparten av klasserommene var oppleggene primært muntlige; i de
øvrige ble bokstavene koblet på fonemene. Ikke sjelden bragte dette barna inn i den alfabetiske
koden, og videre til lesing og skriving.
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Jeg vil nå eksemplifisere fonologisk bevisstgjørende aktiviteter, slik vi kunne registrere dem. I
Eksempel 3 rettes elevenes oppmerksomhet mot forlyden i ord i forbindelse med gjennomgang av
dag og dato i morgensamlingen:
Eksempel 3
L: ”Dagen etter torsdag er?”
Emil: ”Tirsdag”.
L: ”ffffffff” (sier lyden til bokstaven F)
Emil: ” Fredag.”
Emil snur seg mot klassen og L bøyer seg ned så hun er på høyde med han.
L: ”Kan du si til de andre hvilken dag det er?”
L: ”I dag er det ffffffff…?”
Emil: ”fredag”
L: ”den eeee…?” (sier lyden i ellevte)
Emil: ”ellevte”
L: ”mmmmm ….?”
Emil: ”mai”
Emil: ”fredag ellevte mai” (Kantarellen skole, s.28)
En slik gjennomgang ligger på grensen til gjettelek, men retter like fullt barnas oppmerksomhet
mot ords forlyd. Læreren i denne klassen nyttet ikke et mer systematisk fonologisk bevisstgjørende
opplegg i løpet av den uken vi var der, og det kunne virke som om bevisstgjøringen forløp lekende,
men også relativt tilfeldig. Systematiske innslag var derimot regelen i morgensamlingen på
Kastanjen skole. Der var det også en bevisst progresjon i gjennomgangen, Slik det framgår av
Eksempel 4.
Eksempel 4
L skriver på flip over:
SANDAL
STØVEL
SKO
SOKK
SÅLE
Anna (spontant): ”Alle begynner på samme bokstav!”
L: ”Hør når jeg leser og lukk øynene. (L leser langsomt) ”Hører dere hva som er likt?”
Thomas: ”Alle begynner på /ssssss/”.
Sigurd: ”Mamma sier at S ligner på en slange.”
L: ”Hvor er tunga når dere sier /sssss/?” (Barna tenker og merker tunga mot tennene)
L: ”Husker dere da dere lærte om /a/ og munnen var åpen, og når dere sier /s/, da syns
tennene.”

185

Guttene får ”spore” bokstaven S på flip over på omgang, mens jentene skal finne ord som
begynner på /s/ og så finne ut hvor mange av jentene som har /s/ i navnet sitt.
Lærer leser så en regle med /s/-lyden som dominant lydinnslag.
I lekse til neste dag skal barna finne tre ting som begynner på /s/ og ta tingene med på skolen.
Sekvensen gjennomføres under stor motivasjon – alle følger ivrig med. (Feltnotater, s. 6).
Elevene inviteres her til å oppdage – aktivt og dialogisk - første bokstav og første lyd i ord. De
inviteres videre til å ”smake på lyden” (artikulatorisk bevisstgjøring), de får føle bokstaven i
fingrene gjennom sporing (kinestetisk bevisstgjøring). De får altså møte lyd-bokstavkombinasjon,
/s/ og S, via mange sanser (multisensorisk stimulering). Avslutningsvis får de utforske den
fonologiske strukturen i vennenes navn, før sekvensen rundes av med at lyden /s/ oppleves i en
litterær tekst. Det skapes også en positiv forventning om en fortsettelse. Først hjemme, ved at barna
får repetert jakten på /s/-fonemet når leksen skal utføres. Dernest, når det skal lekes videre med ”slyden” på skolen.

Neste dag begynte morgensamlingen med ABC-sangen, som barna gjennomførte med engasjement
og kraft. ”Dette er vår ”yndlingssang”, forklarte de observatøren. Så ble leksen fulgt opp. Barna
viste fram sine ting på /s/. Tingene ble lagt i sentrum av ”samlingsringen” og forlydene behørig
omtalt. I arbeidsbøkene tegnet elevene deretter ting på /s/, og til slutt satte de kryss på ting på /s/ på
en kopiert side med mange – til dels ”skjulte” - ”s-ting”. Lærer og assistent gikk rundt og snakket
med elevene om lydstrukturen i ulike ord, og støttet den enkelte eleven, på den måten og det nivået
som var nødvendig. Assistenten hadde et spesielt ansvar for å følge opp to elever som strevde med
å identifisere ord ut fra forlyd, og i lange perioder satt hun ved siden av den svakeste av dem.

En vesentlig årsak til at bevisstgjøringen på forlyden /s/ i Eksempel 4 fikk ”urolige seksåringer” til
å sitte som tente lys i over en time, må antas å være en følelse av å få ny innsikt og
mestringsopplevelse, i tillegg til engasjerte lærere. Vi registrerte en slik motivasjonskraft knyttet til
”språkleker” i klasserom etter klasserom, og er tilbøyelige til å se den i sammenheng med en
iboende motivasjon knyttet til utvidelse av kunnskapsgrenser (den nærmeste utviklingssonen).
Aktiviteten hadde dessuten et lekende preg, samtidig som samspillet mellom lærer og elever var
utpreget dialogisk. Det var gjerne elevene som oppdaget løsningene gjennom de spørsmål lærer ga.
Elevene ble gitt tid til å tenke mellom spørsmålene, og også til å etterarbeide dialogen selvstendig
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etterpå, og da med støtte av en voksen som var tilgjengelig for spørsmål. I det individuelle
etterarbeidet ga de voksne for øvrig individuelt tilpasset støtte, også til dem som trengte mye støtte.

En beslektet form for strukturert tilnærming til den fonologiske strukturen i talen registrerte vi på
Solbærlia skole, der det såkalte ”lydhuset” var en fast ingrediens. Sitatet fra feltnotatene nedenfor
(Eksempel 5) gjengir en ganske typisk sekvens i denne klassen. Typisk er det også at lærerne
forsøkte å tilrettelegge oppgavene på måter som ga alle elevene – også de svake - en følelse av å
lykkes. Blant annet ga de bevisst de mindre ressurssterke barna ”fortrening” i et tema som på et
senere tidspunkt skulle tas opp i samlet klasse. Når den samlede gruppen skulle diskutere et tema,
hadde ”de ressurssvake” barna et fortrinn, ved at de kunne framstå med en kompetanse ”de
ressurssterke” ikke hadde. Eksempel 5 illustrerer hvordan dette kunne fungere. En liten gruppe barn
med noe svake språklige forutsetninger hadde fått fortrening på ”neste dags tema” etter M. Nyborgs
prinsipper for begrepsstimulering (Nyborg 1978). Deres førkunnskap ble bevisst utnyttet i arbeidet
med lydhuset, for å skape mestringsfølelse og økt selvtillit hos de mindre språksterke elevene:
Eksempel 5
L1: ”Da tenkte jeg å ta neste lyden i bokstavhuset. Orker dere det når dere har sittet så
lenge?”
Elevene i kor: ”Ja!”
L1: Hvilken familie er vi hos nå? (mange hender i været)
Mari: ”fortungefamilien”
L1: ”her bor en pia (dialekt for pike) som heter Tina. Lyden er /t/. Sett tungespissen bak
fortennene. (alle kjenner etter). Når vi skal si lyden, så presser vi på med luft og slipper (alle
prøver motivert).
L1 (planlagt henvendt til medlærer, L2): ”Hvordan skal vi beskrive T, Kristin?” L1 skriver
en T på flip-over.
L2 (som til nå har sittet passiv) sier navnene på barna i språkgruppen: ”Hvem av dere vil
komme fram?”. Ola kommer fram (et par som ikke tilhører språkgruppen irriterer seg litt
over dette), men Ola fortsetter og sier forsiktig, men veldig stolt: ”Loddrett og vannrett
stilling” (de andre barna sitter imponert og taust). L2 peker på bokstaven mens Ola
beskriver, roser Ola og utdyper Olas forklaring. (Ola setter seg og vokser to nummer i
selvtillit).
To barn blir bedt om å lage en T på gulvet. De legger seg ned mot hverandre, og de andre
barna kjenner på omgang hvordan luftstrømmen fosser ut av munnen når de sier /ttttt/.
L2: ”Klarer noen å sette lyder bak eller foran T så det blir et ord?” L2 peker på vokalrekken
som står skrevet under lydhuset.
Nils: TV.
L1: ”Nei, ikke TV, men /t/ og /e/ blir /te/ (skriver TE på flip-over). Hva står det her?” (femseks hender i været, og én får lese). Det lages så flere tolydsord, /ti/, /ta/ ... Elevene foreslår
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og Lærer 1 skriver. Etter at TO er skrevet på tavlen, sier en elev spontant, TONY! (et navn i
gruppen). Alle kan lese: TO og NY (lærer kommenterer). (Feltnotater, s. 7-8)
Vi ser her eksempel på en av de relativt få gangene i feltnotatene der en lærer synliggjør den
alfabetiske koden for barna. Barna får først høre og merke artikulatorisk lyden /t/, og deretter se
bokstaven som hører til. De får bokstaven beskrevet språklig, før de lager den på gulvet med egne
kropper. Igjen nyttes en multisensorisk inngang til den alfabetiske koden. Når alle er fortrolige med
lyd-bokstav-forbindelsen, får de anvende fonemet ved å danne ord - først ved å lage talte ord av to
lyder, og dernest skrevne ord av bokstavene.

Eksempel 5 er et positivt eksempel vurdert opp mot nyere forskning om bokstavinnlæringens rolle i
begynneropplæringen i lesing og skriving. Her går progresjonen fra det kjente, lyden, til det mindre
kjente, bokstaven. Det gjør den også i Eksempel 6, hentet fra EkornliaX-skole, der det også dreier
det seg om forlyd, og om koblingen av fonem med grafem:
Eksempel 6
LI: I dag skal vi ha lyden /llllll/. Alle sier /llllll/ i kor. Elevene finner så ord på /l/.
Etter hvert skriver lærer bokstaven L på tavla. Alle finner så navn på /l/, som skrives ned på
tavla. (LISE, LINN, LIV osv).
L1: ”Hvordan beskriver vi L?”
E1: ”lang loddrett linje og kort vannrett linje til høyre.” (jf M. Nyborgs metode)
L1 skriver piler på bokstaven L etter hvert som bokstaven beskrives: L Ļĺ
L1 viser så elevene sidene i en bok med bilder av ting på /l/. For hvert bilde spør hun: ”Hva
er dette?” Elevene svarer (llllåve), osv
(Elevene sitter stille, god ro, stor interesse, mange rekker hånden opp ved spørsmål.)
L1 leser et vers med mange /l/-ord. Viser bilder i en lesebok: ”Ser dere noe på /l/ her? Hvem
har sett noe på /l/ her?” Pål: ”lenker”. L1: ”Kjempebra, Pål.”
(Elevene er nå veldig engasjerte og snakker i kor med stort engasjement.)
L1 (korrigerende): ”Hysj, alle snakker i kor. Morten, skal du skravle hele tiden nå?”
Marius: ”luftballong”. L1: ”Ja, stilig,” (henvendt til alle): ”Jeg tror dere har altfor mye
lopper i blodet, jeg.”
Morten: ”blllllod!!!”
L1: ”Ja, der er det /l/ inni.” (Jeg syns ikke de er spesielt bråkete (observatørkommentar).
L1: ”Gå nå og hent bøkene deres.” Alle går og henter arbeidsbøker. (Rimelig god
arbeidsro).
L1 (med streng stemme): ”Nei, stille! Nå kan dere begynne å spore.”
Elevene skriver L i abeidsbøkene. Først sporer de, så tegner de ting på /L/. (Elevene virker
nå motiverte og bevisste på hva de skal, og det går ikke tid bort til surr.) Lærerne går rundt
og støtter enkeltelever. L2: ”Kjemefint. Fin den L’n der. Var du ikke fornøyd med den
L’n?” (Feltnotater, s.2)
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I likhet med i Eksempel 5, ser vi at læreren i Eksempel 6 starter med fonemet og kobler bokstaven
på (og ikke ”omvendt”), og at hun inviterer elevene til å lage ord (navn) som hun skriver ned mens
elevene ser på. Hun trekker imidlertid ikke fonem-grafem-koblingen så langt over i fonemsyntesen
ved orddanningen som læreren gjør i Eksempel 5. Det gjør Eksempel 6 til et mer typisk eksempel
enn Eksempel 5. Fonemanalyse utover første lyd og siste lyd i ord, forekommer bare unntaksvis i
feltnotatene og er da gjerne individuelt rettet mot ”spesielt tidlige” barn. Det samme gjelder
fonemsyntese og skriving. Faktisk må det sies å være et ”funn” at man sjelden inviterte barna til å
anvende fonemene ved kreativ skriving av ord. På direkte spørsmål svarte også lærerne at de ikke
inviterte barna til å skrive selvstendig. Lekeskriving/eksperimenterende skriving på barnas
premisser var altså unntaket - en aktivitet som naturlig kunne gitt barna lyst til å anvende fonemene
i alfabetisk skriving.

Også andre segmenter i språket enn fonemet ble fokusert. På Rognelia skole omfattet ukeplanen
språklig bevisstgjøring i videre forstand – bevisstgjøring på stavelser og ord, i tillegg til fonem. I
Eksempel 7 gjengis en sekvens fra en samling i en aldersblandet gruppe (1.-3.klasse), der de eldre
barna blant annet skulle være hjelpere for de yngre:
Eksempel 7
L1: ” I dag skal vi lære litt om bokstaver og skrive litt. (rolig og lav stemme)
Da skal vi starte med å klappe navnene våre, slik at vi lærer hverandres.”
Mads (1. klasse): ”Det er enkelt.”
L1: ”Da kan du starte.”
Etter å ha klappet alle navnene begynner de å snakke om hvor mange klapp det er i ordene
og hvor mange bokstaver ….
L1 skriver alle navnene til de som er på gruppa slik at alle ser hvor mange bokstaver det er.
Hun spør så hvor mange bokstaver de har i navnet og hvor mange klapp. (gjør det med alle
elevene) .
L1: ”Nå skal vi lage lange og korte ord. Da skal dere gjette hvilket ord jeg sier som er
lengst:
TOG – LOKOMOTIV.”
Magnus (3. klasse): ”Lokomotiv.”
L1: BIL – TILHENGERFEST (de gjør dette en stund med flere ord, og klapper for å sjekke
om svaret er korrekt)
L1: ”Nå skal jeg gi dere to ord og så skal dere lage ett ord av det: ’mat og pakke’.”
Mona (2.klasse): ”matpakke” (osv, flere ordkombinasjoner)
L1: ”Nå skal dere få et ark der dere skal prøve å skrive to ord.”.
Simen (1. klasse): ”Jeg kan ikke skrive.”
L1: ”Dere skal få bilder og se etter.” …
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L1 deler ut et kort til hvert bord der det står to ord og tegninger til ordene, og barna skal
matche tegningene som hører sammen, ved å sette en strek mellom dem, for eksempel, tann
og lege. ... Det er en rolig og god tone i klasserommet. Elevene arbeider godt sammen, både
1., 2. og 3. klassingene samarbeider. 2. og 3.klassingene er veldig imøtekommende og
hjelpsomme ovenfor 1. klassingene. To av de mest urolige guttene i 1.klasse sitter her og
arbeider rolig. De er engasjerte i det de holder på med. Det er tydelig at alle elevene liker
arbeidsoppgavene. (Feltnotater, s. 10)
Det er interessant at feltnotatene her understreker aktivitetens motiverende kraft, spesielt fordi det
dreier seg om en urolig klasse med et problematisk støynivå, der guttene i stor grad hadde tatt
styringen. På Rognelia skole hadde man på faste tidspunkt lagt til rette for å trekke det Vygotsky
betegnet ”mer kompetente jevnaldrende” inn som ”medlærere”, og effekten uteble ikke. Bråk ble til
ro, og herjende gutter ble til konsentrerte utforskere av segmenter i ord – med støtte av de eldre
elevene som gjerne visste bedre enn de voksne hvor skoen trykket, fordi de nettopp hadde hatt den
på. De var dessuten modeller for positiv elevatferd.

De eksemplene om språklig bevisstgjøring som er gjengitt over, er hentet fra fire klasser på helt
forskjellige steder i landet. Eksemplene 5, 6 og 7 er hentet fra tre klasser som ofte integrerte
skriftbilder (bokstaver og i mindre grad skrevne ord) i den språklige bevisstgjøringen. De fire
klassene som ikke er representert i eksempelmaterialet hadde også et opplegg med språklig
bevisstgjøring, men det dreide seg først og fremst om gjetteleklignende muntlige aktiviteter, med
likhetstrekk med Eksempel 3. (Vi kjenner selvfølgelig ikke til hvordan bevisstgjøringen foregikk de
ukene vi ikke besøkte klasserommene).

Stimulering til tekstskaping
Ulike former for tekskaping – der elevene formulerte sammenhengende tekst via monologer,
diktering eller skriving - fant sted i alle klasserom, men i betydelig større grad i tale enn skrift.
Elevene fortalte om ting som hadde skjedd, og om ting som skulle skje, og fikk dermed erfaring i å
forstå og bruke et situasjonsuavhengig (dekontekstualisert) språk. De tekstskapende sekvensene
hadde som oftest et improvisert preg av typen, ”er det noen som har lyst til å fortelle noe fra
helgen?”, eller ”har noen en god vits å fortelle?”. De kunne mer sjelden også inngå i faste opplegg.
På Solberglia skole hadde man for eksempel ukentlige ”fortellergrupper” med en dramalærer som
ansvarlig. Flere klasser hadde også et klassedyr eller en klassedukke som elevene på omgang lånte
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med seg hjem. Når dyret/dukken vendte tilbake til klassen, skulle det aktuelle barnet som regel
fortelle hva dyret/dukken hadde opplevd eller gjort. Lærerne intervenerte generelt lite i slike
fortellerstunder, og vi registrerte få eksempler på at elevene fikk opplæring i hvordan det kunne
være bra å formulere seg (for eksempel hvordan man kan introdusere en aktør, at vitsens poeng må
fortelles tydelig osv.). I enkelte klasser skulle foreldrene skrive i en ”fortellebok” hva dyret/dukken
hadde gjort, og læreren leste høyt fra boka for hele klassen. Det gir også erfaring med et
situasjonsuavhengig språk – språket selv bærer meningen, og elevene må forestille seg konteksten
rundt teksten.

På AlmetoppenX-skole la man spesielt stor vekt på at barna skulle fortelle. Det var også i dette
klasserommet vi tydeligst registrerte at elevene fikk instruksjon i muntlig framføring. En dag sto
gjenfortelling og dramatisering av eventyret om Tyrihans på planen. Klasselærer (L1) og medlærer
(L2) delte klassen i to, og arbeidet så med én gruppe hver. Gruppen til L2 begynte svært
demokratisk med å fordele roller (Eksempel 8):
Eksempel 8
Barna setter seg i sirkel på gulvet, L2 legger seg på gulvet sammen med barna. Sier: ”Tror
dere alle kan være prinsesse?” Flere i kor: ”nei!”. L2: ”Er det greit for alle at Siri er
prinsesse?” (Siri er en noe ressurssvak elev). (Enighet om at det er greit etableres)
L2: ”Hvor mange vil være Gullgås?” (Fem hender i været).
L2: Da lar vi dette henge. (Slik fortsetter rollefordelingen – demokratisk og tidkrevende.
Det er en veldig god atmosfære. Elevene deltar aktivt. Lærer er kroppslig nær, ler, er
”tilbakelenet”, avslappet og lar det skje som vil skje.)
Lærer leser så eventyret for elevene - interaktivt og kontaktfullt.
”Det var en gang en konge som skulle gjøre sånn at datteren lo (til elevene: ”Det er jo hele
poenget her - å få prinsessa til å le.”) L2 forteller videre, og spør innimellom elevene: ”Tre
røde render. Hva betyr det?” L2 forklarer mens elevene dramatiserer eventyret etter beste
evne. (Det går ikke spesielt bra.)
L2 støttende og korrigerende til Nils: ”Nils, du må helle salt i ryggen på brødrene. Det er du
som er kongen. Det svir, og det må du vise.” Til Nina og Espen: ”Når Nils skjærer dere i
ryggen, så må det liksom gjøre vondt”.
Etter å ha øvet seg flere ganger, slike at elevene selv kunne gjenfortelle eventyret mens de
dramatiserte, hadde gruppen framføring for den andre gruppen. Lærer fortalte innledningen og
hadde om nødvendig regikommentarer, og elevene ga replikker og bandt dem også språklig
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sammen - med betydelig støtte underveis. Elevene var fortsatt nølende og usikre, men framføringen
gikk mye greiere enn første gang:
Lærer støtter med regikommentarer: ”Du kan godt gå rundt kongen og dronninga en gang.”
Han hvisker replikker mens barna dramatiserer (”vil du værra med så heng på”) Barna er
meget sjenerte. L2 må hele tiden støtte: ”Si, ’kan jeg få klappe gullgåsa’?”
Til slutt sier L2: ”Dermed så levde de lykkelige alle sine dager.” Og til elevene med stor
latter: ”Dette var veldig moro!” (alle virker glade og føler tilsynelatende at de har lykkes
godt)
L2 spør så (metakognitivt bevisstgjørende): ”Var det vanskelig å spille skuespill eller?”
Elevene i kor: ”Nei!” L2 (ler): ”Det var noen som ikke gjorde det vi ble enige om. Jeg følte
at jeg sa alt jeg – for dere sa ikke helt det vi ble enige om. Det må vi øve mer på. Det er
viktig at dere tør å si det vi blir enige om. (L2 ler). Vi fortsetter på fredag. (Feltnotater, s. 6).
Vi ser her en situasjon der elevene høstet positive erfaringer sosialt (samarbeid, demokratisk
beslutningsprosess), emosjonelt (mestre framføringspress, erfare at øvelse ”gjør mester”) og
språklig. Læreren utnytter eventyret som en rik inngang til språkstimulering både på tekst og
setningsplan. Tålmodig gir han elevene tid til å lære replikkene, så de sitter. Han hjelper dem å
holde ”tråden” og til å skape kohesjon (tekstsammenheng) mellom setninger og avsnitt. Nettopp
dette punktet er en hovedutfordring når barn skal forfatte skriftlige tekster. (Etter ny runde med
øvelse neste dag ”satt” for øvrig framstillingen flott.)

De tydelige linjene fra muntlig tekstskaping til skriving av tekst, i tillegg til at ”muntlig framføring”
understrekes i L97, gjør det påfallende at elevene i de klasserommene vi besøkte bare unntaksvis
fikk instruksjon om hva det er viktig å huske på når man (gjen)forteller til noen som ikke kan se det
man snakker om. De fikk også bare unntaksvis erfare hvordan man må uttrykke seg for at det skal
bli en god fortelling. ”Tekstskaping” var i det hele tatt bare unntaksvis satt på planen som noe man
skulle ”jobbe med” eller tematisere – enten vi tenker i muntlig form (jf. over), eller i form av
diktering eller eksperimenterende skriving. Med den løse regien læreren hadde i eksempel 6, er det
heller ikke sikkert at denne læreren hadde som hovedmål å stimulere barnas tekstskapende evne. Da
ville han sannsynligvis ha fokusert mer på at barna selv skulle fortelle i lengre sekvenser, for
eksempel ved at ett eller flere barn fikk rollen som forteller. Men effekten var likevel at barna
langsomt lærte seg gangen i eventyret, og at de anvendte språket i en sammenheng som krevde et
tekstlig overblikk, og – ikke minst – de gjorde det på en lekende og særdeles motiverende og
trivselskapende måte.
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Erfaring med lesing og skriving
Det er mange måter å ”møte skriftlige symboler” på, og L97 gir få presiseringer utover å nevne at
slike møter skal finne sted. Det mest tradisjonsrike og også hyppigst forekommende møtet i vårt
materiale fant sted via høytlesing. Høytlesing var en selvfølgelig del av hverdagen. Alle klassene
leste nesten daglig fra en fortsettelsesbok, for eksempel mens de spiste, og opplesingen var ganske
ofte interaktiv, slik som i Eksempel 9 på AlmetoppenX-skole.
Eksempel 9
Lærer går rundt og viser fram bildene mens hun leser. Alle elevene hører veldig godt etter,
og de deltar aktivt i samtalen om bildene. Læreren stiller mange spørsmål som relaterer
teksten til barnas egne opplevelser (skaper innlevelse), spørsmål som appellerer til fantasien
og til å forestille seg om hva som kommer til å skje (skaper forventninger). (Dette er
spørsmål som vi vet bidrar til kreativ lesing.) Eksempler på spørsmål kan være: Hva tror
dere han sa da? Tror dere han banna litt eller? Tømmer dere ut masse vann når dere vasker
golvet eller? Er dette katten din, Marte? Pleier du å male sånn, Anders?
Elevene er veldig aktivt med, og ler høyt når noe er komisk. De blir møtt blidt når de bryter
inn med egne refleksjoner og behov, for eksempel Espen: ”Jeg må på do!!!”
Lærer (ler): ”Gå på do, du.” (Her er struktur og styring fra lærer, men også en raus evne til
å gi elevene frihet. Rammene ser ut til å gi trygghet og rausheten gir spontanitet).
I samtlige klasser fikk elevene også erfare skriftlige symboler, bokstaver og tall, slik L97
foreskriver, og det foregikk på ulike måter i ulike klasser. I noen klasser skrev lærerne mye på tavle
og flip-over mens elevene så på. De skrev for eksempel ned ord som en elev sa (diktering). Enkelte
lærere rettet da barnas oppmerksomhet mot fonem-grafemforbindelsene, ved å si lyden som hørte
til den enkelte bokstaven høyt mens de skrev. Det gjorde for eksempel læreren på Kastanjen skole
da hun skrev FASTELAVEN på tavlen, før hun ledet en samtale om hva fastelaven er.
Slik danning av ord med basis i fonem-grafem-koblinger gir som nevnt bokstavene en
funksjonalitet som er en forutsetning for at lese- og skriveprosessen skal komme i gang. Mange
daglige drypp der elevene med utgangspunkt i en lyd og bokstav får lage ord, kan gi en innsikt i
den alfabetiske kodens hensikt som blir selve springbrettet til å skrive og lese. Det er imidlertid få
eksempler i våre feltnotater på at lærerne gjennom slike aktiviteter bidrar til å gjøre bokstavene
funksjonelle.
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På Labyrinten skole var skriftlige tekster på tavle og flip-over den mest typiske inngangen til
skriftpråket, i tillegg til høytlesing. Lærerne skrev ned vers, rim og fortellinger som elevene laget.
De skrev med store tydelige bokstaver, og hang produktene på veggene. Eksempel 10 viser
ordensreglene:
Eksempel 10
1. DET ER LOV Å HJELPE TIL
2. DET ER LOV Å LEKE UTE
3. DET ER IKKE LOV Å SI STYGGE ORD
4. DET ER IKKE LOV Å TA MED POKERMANKORT
5. MAN MÅ SI FRA TIL EN VOKSEN HVIS MAN TRENGER HJELP
6. VI MÅ TRØSTE HVERANDRE
7. VI MÅ FØLGE REGLENE NÅR VI SPILLER
8. NÅR MAN ER UVENNER, KAN MAN IKKE SNAKKE SAMMEN MED ARMENE
OG BEINA, MEN MED MUNNEN (Feltnotater, s.1)
Her har barna vært med å skape et språklig innhold som er viktig for gruppen, og det er gjort
”permanent” via skrift og kan gjenskapes hver gang teksten anvendes i lesing. Klasserommet på
Labyrinten skole var rikt med tekster, og det var også flere av de andre klasserommene. For at en
tekst på veggen skal bli mer enn veggdekor, er det viktig at den blir brukt - at læreren med jevne
mellomrom retter barnas oppmerksomhet mot tekst, for eksempel når det er behov for å minne om
en ordensregel, ved å si ”Hvordan var den 3. ordensregelen igjen? Vil du ”lese” den?). Slik
gjenbruk av tekst var ikke hyppig forekommende ifølge feltnotatene.

Enkelte klasser trakk tekster inn i muntlige samtaler i forbindelse med ulike temaer som sto på
dagsorden. Eksempel 11 er hentet fra en samlingsstund om ulike høsttema på Kastanjen skole. Det
var innledningen til en utetime. Samtidig var det en repetisjon av en tidligere utetime, og gir
dermed et av få eksempler på ”gjenbruk” av tekst. Utgangspunkt er en tekst på flip-over som
elevene hadde diktert etter forrige uketime.
Eksempel 11
Elevene sitter i samlingskroken. Det er morgen, og ute er det høst. På flip-overen står det:
BLADENE DETTER NED FRA TREET.
DET BLIR KALDT PÅ BAKKEN.
RIM I GRESSET.
GLITRER PÅ STEINER.
DET BLÅSER MYE.
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BLOMSTENE VISNER.
L: ”Husker dere hva som står her?”
Elevene leser i kor: Bladene detter ned fra treet osv.
Etterpå henter læreren fram nøtter fra en kurv. Barna studerer dem nysgjerrig og de blir
enige om hva slags nøtter det er (hassel, valnøtter osv.).
Samtalen fortsetter deretter med utgangspunkt i en billedbok.
L: ”Dere husker at vi så et bjerketre? Husker der hva som skjer med frøene på bakken?”
Petter: ”De blir til nye trær.”
….. osv.
L: ”Husker dere vi pressa noen blader. Bladene på bakken blir til jord. Noen
mikroorganismer spiser disse bladene. Dem skal vi se om vi kan oppdage når vi går på tur.”
Flere av lærerne uttrykte usikkerhet med hensyn til hvor langt de skulle gå i retning av å la elevene
lese og skrive: ”jeg er redd for at det skal bli gammel type førsteklasse”, uttrykte en erfaren lærer.
I én klasse, hadde klassestyrer 15 års erfaring som lærer i skolen og medlærer hadde 17 års erfaring
som førskolelærer og styrer i barnehage. De samarbeidet utmerket, men hevdet likevel at det var
vanskelig å skape ”dette nye” som den nye førsteklassen skulle være. Interessant nok var læreren
svært forsiktig med å trekke barna inn i lese- og skriveprosessen, på tross av at det var det hun
hadde erfaring med å gjøre. Dette gjenspeilte en allmenn usikkerhet om hvor grensen går mellom
”å møte symbol, bokstavar, tal og skrift … og ta bokstavana i bruk i si eiga takt” som L97 (s. 117)
setter som mål for 1. klasse og ”bruke bokstavane og gradvis erobre lese- og skrivekunsten”, som er
et mål i 2. klasse.

I bestrebelsene på ikke å ”trå i bedet til det andre skoleåret”, er det et hovedinntrykk at elevenes
møte med bokstavene kunne bli nokså nølende. Elevene fikk gjerne erfare bokstavene i tekst, og de
fikk lære bokstavenes navn, men de ble mer unntaksvis oppfordret til å bruke bokstavene i en
språklig prosess (for da blir det skriving?). Tilsvarende fikk de identifisere enkeltfonem i ord, men
bare unntaksvis være med å trekke sammen fonem til ord (for da blir det lesing?). Eksempel 12
viser hvordan man på EkornliaX-skole gjennomgikk ”ukas bokstav”. Gjennomgangen er typisk for
de tre skolene som jevnlig innførte bokstavene:
Eksempel 12
L: ”Så skal vi gjøre noe annet.
Tomas kommer opp på tavla og klistrer opp ukas bokstav, som er D.
L: ”Hva heter ukas bokstav, Hans?”
Hans: ”D.”
L: ”Hvilken lyd har den?”
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Alle elevene sier lyden til D. Etterpå er det høytlesing, og senere på dagen finner de ord på
/d/. (Feltnotater, s. 4).
Vi ser at barna her møter bokstaven, men ikke i en språklig kontekst. Læreren formulerer i samtalen
vi har med henne også dette som et mål: ”Målet for bokstavinnlæringen er at når elevene kommer i
2. klasse, at de da kan store bokstaver og lyd. De skal ikke lære å skrive, men ha lekeskrift – vi må
gjøre dem oppmerksomme på hvordan bokstavene skrives.”

Lærernes egne utsagn om faglig innhold
Den første dagen vi besøkte skolen hadde vi en kort orienterende samtale med klassestyrer, og vi
benyttet samtidig anledningen til å etterspørre noen opplysninger som dreide seg om faglig innhold
og ulike sider ved klassearbeidet. På spørsmålet, Hva legger du mest vekt på i lese- og
skriveopplæringen i 1. klasse? framhevet samtlige lærere aktiviteter som viste til L 97, men i liten
grad til det vi forbinder med tradisjonell lese- og skriveopplæring. Tabell 1 gir en komprimert
gjengivelse av lærernes svar på dette spørsmålet.

Tabell 1: Faglig innhold i første klasse
AlmetoppenX-skole:
Begrepslæring (Nyborg), beskriver bokstavene.
Lydinnlæring i forhold til bokstaver.
Lære om vokaler og konsonanter
Kastanjen skole:
Språklig bevissthet (klappe stavelser, slutten på rimord, forlyd – med mye dynamikk)
Ordmening, spesielt likelydende ord med ulik mening (jeg tror hun mener metaforer)
Humletoppen:
Lek. En bokstav i uken og ord som begynner på denne bokstaven, stavelser, lytte ut bokstaver.
Mange i klassen har knekt lesekoden i løpet av året. Vi har lekt det inn.
Solbærlia:
Litt redd for at det skal bli gammel type 1. klasse.
Vil gjøre dem kjent med skriftspråket og lære dem lydene.
Språkstimulering, rim og rytme.
EkornliaX-skole:
Bokstavinnlæring – målet er at når de kommer i 2. klasse, at de kan store bokstaver og lyd. De skal
ikke lære å skrive, men ha lekeskrift. Vi må gjøre dem oppmerksomme på hvordan bokstavene
skrives (Nyborg).
Vi bruker mye tid på rim, rytme, klappe stavelser, høre lyder, storyline.
Jobber med bokstaver etter jul. Tekstskaping, bygger litt på LTG.
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Kantarellen:
Mest vekt på lyd, rim og regler, begrepsundervisning, første lyd, plass i rekken og skille lyder fra
hverandre. Arbeider ikke så mye med skriveopplæring.
Labyrinten:
Alfabetet henger oppe.
Vi voksne skriver mye på tavla, skriver tekst ved siden av bilder. Viser at tekst er viktig.
Rimdikt henger på veggen, og vi vil ha tydelige navn oppe på tegninger.
Vi lager eventyr og historier fra turer. Bøker er tilgjengelig.
Høytlesing daglig, for eksempel i matpausen.
Rognelia:
Forberedende leseopplæring. Rim og regler, lyd, språklyder, sammensetninger, ord, setninger og
eventyr. Vi har også bokstaver når elevene ønsker det.
Vi ser av Tabell 1 at samtlige lærere framhever ulike former for språklig bevisstgjøring (rim,
stavelser, fonemidentifisering). Mange nevner også generell talespråklig stimulering. Når det dreier
seg om ulike former for skriftspråklig påvirkning – altså integrering av skriftbilder og bokstaver i
opplæringen, framstår lærerne derimot mer ulike. Her ser vi et spenn fra at man har bokstaver ”når
elevene ønsker det” (Rognelia) til ”lydinnlæring i forhold til bokstaver” (AlmetoppenX-skole).

En metodekritisk innvending mot å nytte lærerutsagn som uttrykk for praksis, er at det kan være er
diskrepans mellom det lærere sier at de gjør, og det de faktisk gjør. Interessant nok var dette på et
overordnet plan ikke vårt inntrykk når det gjaldt dette spørsmålet om skriftspråkstimulering. Tvert i
mot var det et hovedinntrykk at de lærerne som ifølge intervjuet var mest ”forsiktige” vis a vis
skriftspråklige aktiviteter, også var det i praksis, mens de som ifølge dem selv gikk lengst i retning
av å trekke bokstavene inn i klasserommet, også gjorde det i praksis. Klasseromsobservasjonene
bekreftet dessuten lærerutsagnene i at ”lese- og skriveopplæringen” i det store og hele dreide seg
om begrepsstimulering og språklig bevisstgjøring, og i noe mindre grad om muntlig tekstskaping
og bokstavinnlæring. Men observasjonene viste i tillegg at skriftspråket i liten grad var integrert i
barnas egen utfoldelse. Vi registrerte for eksempel bare unntaksvis rollelek der skriving inngikk, og
når barna selv skrev bokstaver, dreide det seg som regel om skriving av navn (etter hukommelsen),
eller om sporing av bokstaver i arbeidsbøker, dvs. isolert fra en språklig skapende prosess.
Arbeidsbøker der barna kopierte og sporet bokstaver hadde for øvrig en stor plass i flere klasserom.

Tendensen til å vektlegge muntlige språklige aktiviteter (barnehagetradisjonen) framfor skriftbilder
og bokstaver (skoletradisjonen) bekreftes av spørreskjemaundersøkelsen vi gjennomførte i forkant
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av klasseromsobservasjonene (Klette mfl. 2003). På spørsmålet, Hva legger du vekt på i
skriftspråkstimuleringen? kunne lærerne som deltok i spørreskjemaundersøkelsen markere med
kryss på følgende kategorier: ”bokstavinnlæring”, ”språkleker”, ”stimulere til lesing og skriving via
lek- og hendelser i dagliglivet”, ”aktiviteter i læreverk”. De ble også oppfordret til å sette flere
kryss hvis ønskelig. Tabell 2 viser lærernes vektlegginger.

Tabell 2: Vektlegging i skriftspråkstimuleringen¹
Bokstavinnlæring:

37.1% (188)²

Språkleker:

92.1% (468)

Lek- og hverdagshendelser: 82.3% (418)
Læreverk:

40.9% (208)

¹ % av forespurte som uttrykker at angitte aktiviteter prioriteres
² n=508

Vi ser at bare 37.1 % av førsteklasselærerne opplyser at de legger vekt på bokstavinnlæring, og
40.9 % at de bruker læreverk. Hele 82.3 % hevder på sin side at de knytter skriftspråkstimuleringen
til lek og hendelser i dagliglivet, og 92.1 % at de bruker språkleker. Prosentene gjenspeiler på
viktige punkter det inntrykket man kan sitte igjen med etter å ha analysert feltnotatene fra
observasjonsstudiet. Først og fremst bekreftes inntrykket av at ”språkleker” virkelig har gjort sitt
inntog i norske førsteklasser, og at de siste 15 års forskning om fonembevisstgjøring som et viktig
element i leseopplæringen har satt sitt preg på begynneropplæringen. Dernest bekreftes inntrykket
av at skriftbilder og bokstaver er mindre dominerende.

Det er imidlertid en viss diskrepans mellom klasseromsobservasjonene og
spørreskjemaundersøkelsen når det gjelder lek- og hverdagshendelser som skriftspråkstimulerende
arenaer. Hele 82 % av lærerne i spørreskjemaundersøkelsen opplyste at de stimulerte skriftspråket
via lek og hverdagshendelser. Dette harmonerte for lekens del mindre godt med det inntrykket
feltnotatene ga. Riktig nok ble bokstaver og skriftlig tekst trukket uformelt inn via tekstskapende
aktiviteter på tavle og flip-over, for eksempel i forbindelse med gjennomgang av dag og dato i
morgensamlinger. Slike aktiviteter kunne ha et lekende preg, men dreide seg stort sett om en form
for skriftliggjøring av hverdagshendelser. Det dreide seg dessuten først og fremst om lærerstyrte
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aktiviteter. Våre notater fra klasseromsobservasjonene gir derimot påfallende få eksempler på at
skriftspråket ble trukket inn i lek der barna var aktive aktører og pådrivere av lekens utvikling. (Det
kan for øvrig betraktes som en svakhet ved denne svarkategorien i spørreskjemaet at den ikke
skiller mellom hverdagshendelser og lek, men behandler det vi kan kalle ”uformell
skriftspråkstimulering” under ett.).

Når leken settes i fokus, settes den måten de skriftspråkstimulerende aktivitetene ble gjennomført
på i fokus. I det foregående har innholdet i språkstimuleringen vært fokusert – slike
innholdsbeskrivelser dominerer L97. Men klasseromsdynamikken hviler ikke minst på
arbeidsmåter – det som i faglitteraturen gjerne omfattes av metodikk og didaktikk. Metodiske
anvisninger er det få av i Læreplanverket av 97. Faktisk er leken et av de få didaktiske
virkemidlene som framheves som sentralt for småskoletrinnet. I tillegg nevnes mer generelt ulike
aktivitetsfremmende arbeidsmåter som en ønsket strategi, for eksempel på s. 75: ”Læreplanane for
faga legg vekt på at elevane skal vere aktive, handlande og sjølvstendige. Dei skal få lære ved å
gjere, utforske og prøve ut i aktivt arbeid fram mot ny kunnskap og erkjenning.” I løpet av arbeidet
med feltnotatene ble det mer og mer tydelig at arbeidsmåter er et undertematisert problemfelt vis a
vis praksis i klasserommet - at tendensen til å fokusere på innhold framfor arbeidsmåter i
læreplanverket på et vis hadde forplantet seg til klasserommets praksisformer – eller vice versa.
Også feltnotatene var drevet fram av en form for innholdsbeskrivelse, der barnas virkelighet ble
gjengitt via innholds- og aktivitetsbeskrivelser. Det betyr ikke at den måten tingene skjedde på,
ikke var notert ned. Men lærernes arbeidsmåter – undervisningsmetodikken - framsto som
forholdsvis ugjennomtrengelig. Dels må dette se i sammenheng med at framgangsmåtene kunne
virke improviserte. Men det var også på et mer grunnleggende plan ofte en svak sammenheng
mellom hendelser og vanskelig å observere systematikk og struktur. Aktiviteter kunne framstå som
mål i seg selv, og uten en tydelig sammenheng til enkeltelevers læringsbehov og læringsmål.
Kanskje var det først ved å gå tungt inn i innholdsanalysen, at jeg så utydeligheten i den didaktiske
innrammingen. I fortsettelsen vil jeg rette søkelyset mot arbeidsmåter og metodiske grep - her
betegnet didaktiske innfallsvinkler.

I den foregående diskusjonen av faglig innhold i første klasse, sammenholdt jeg feltnotatene med
Læreplanverket av 1997. Presentasjonen var stort sett deskriptiv og uten en markert normativ valør.
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En tilsvarende sammenholding mellom metodisk/didaktiske arbeidsmåter og L97 er lite interessant
når planen på dette punktet er mindre tydelig. Vurderinger må da holdes opp mot noe annet enn
L97. Teori om kvalitetspreget språkstimulering og godt læringsmiljø framsto da som en naturlig
komparativ dimensjon. Når praksis vurderes opp mot hva man ifølge teori hevder er
utviklingsfremmende arbeidsmåter, vil drøftingene uvegerlig få et mer normativt preg.

Didaktiske innfallsvinkler i skriftspråkstimuleringen
Lærerrollen har i Norge alltid vært forbundet med en høy grad av metodefrihet og individuelt
handlingsrom. Det leder rimeligvis til en betydelig variasjon i organisering, arbeidsmåter og
metodisk/didaktiske innfallsvinkler i norske klasserom. To metodisk/didaktiske dimensjoner
framsto som spesielt sentrale ved analysen av arbeidsmåter:
-

Leken som didaktisk virkemiddel

-

Kvaliteten på ”skriftspråkstimulerende dialoger”

Dette er dimensjoner med helt ulike roller i en helhetlig didaktisk tenkning. Der leken primært gir
en aktivitetsbasert ramme for skriftspråkstimuleringen, fokuserer de språkstimulerende dialogene
mer på et didaktisk mikronivå - først og fremst på stimulerende kvaliteter ved samtaler mellom
lærer og elev.

Når didaktikken i skriftspråkstimuleringen beskrives langs slike dimensjoner, stilles andre krav til
læreren enn tradisjonell metodikk for lese- og skriveundervisning gjør. Tradisjonelt har metodikken
vært foreskrivende - til dels prosedyrebeskrivende (”fonetiske metoder”, ”syntetiske metoder”,
”analytiske metoder”, ”LTG-metoden” osv.). Når førsteklasselæreren ifølge L97 ikke skal bedrive
tradisjonell lese- og skriveopplæring, men la elevene ”møte skriftlige symboler” med leken som en
viktig erkjennelsesvei, har lærerne ikke en etablert metodikk å lene seg til. Førskolelærerne har
riktignok lang erfaring i å arbeide via lek, men ”idealet” i førskolelærertradisjonen har vært
frileken, mens drivkraften når et nytt kompetanseområde skal tilegnes, etter mitt skjønn må være
den pedagogiske bruken av leken (barn kan ikke ”leke på” et erfaringsområde de ikke har). Da blir
læreren (og mer kompetente jevnaldrende) sentrale formidlere av læringen ved å trekke skriftlige
symboler inn i leken, og ved å synliggjøre den funksjon og rolle symbolene har, blant annet
gjennom de skriftspråkstimulerende dialoger de har med elevene under leken og ellers i løpet av

200

dagen. De skriftspråkstimulerende dialogene mellom den lærende og den mer erfarne blir ut fra
dette et didaktisk nøkkelelement, i kombinasjon med den enkelte elevs aktive eksperimentering
med skriftspråket som leken gir rom for. Leken og de skriftspråkstimulerende dialogene blir
dermed komplementære didaktiske enheter med klar forankring i klassisk teori om læring (Piaget
1962, Vygotsky 1978). Det stiller betydelig større krav til lærerens kunnskap om språk,
skriftspråkstimulering og skriftspråkutvikling å nytte en så ”åpen” didaktisk form enn en mer
”lukket” og foreskrivende tradisjonell metodikk for leseundervisning.

Leken og skriftspråkstimuleringen
Analysen av feltnotatene levnet liten tvil om at leken har gjort sitt inntog i første klasse. Det ble
lekt mye i samtlige førsteklasser vi observerte. Vi registrerte dessuten at barna i det store og hele
likte seg på skolen, og vi er tilbøyelige til å se det i sammenheng med det dominante innslaget av
lek.

Det mest framtredende eksemplet på lekens inntog i skriftspråkstimuleringen, har vi allerede vært
innom i forbindelse med behandlingen av fonologisk bevisstgjørende ”språkleker”. Når vi legger
en metodisk/didaktisk synsvinkel på det tunge innslaget av slike ”leker” i dagens førsteklasse, ble
vi minnet om at en aktivitet ikke blir til ”lek” ved hjelp av sitt navn, men ved den måten den utøves
på. Vi observerte fonologisk bevisstgjørende ”språkleker” som ble gjennomført på mekanistiske og
formaliserte måter som sa det enkelte barnet lite, og vi registrerte lekende og utforskende
”oppdagelsesreiser” i fonologiens verden. På sitt beste ble ”lekene” gjennomført på motiverende og
individtilpassede måter, og hvor de framsto som avgjørende døråpnere inn til skriftspråket. Det
skjedde når ”lekene” og aktivitetens hensikt ”satt i ryggmargen” på lærerne, slik at de kreativt
kunne forfølge de innspillene elevene spontant bidro med innenfor lekens ramme. En slik dialogisk
”flukt” over leken registrerte vi først og fremst når bevisstgjøring på rim og stavelser var i sentrum.
Her har førskolelærerne en lang tradisjon i å leke med rim og regler – ved å lage ”tullerim”, ved å
klappe, trampe og hinke stavelser i ord, og med god støtte av skjønnlitterære tekster.

Med fonemene var det noe annerledes. ”Lek med fonem” var et nytt felt for flertallet av lærerne, og
i lekende omgang med disse minste språksegmentene kunne de savne relevante
”ryggmargsreflekser”. Flere av eksemplene foran som fokuserer fonologisk bevisstgjøring, bærer
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preg av at fonemer har større forankring i skolens lærerstyrte og noe formalistiske ”spørsmål-svarsekvenser”, enn av undrende lek. Faktisk framsto bevisstgjøringen av fonem i ord ofte som mer
mekanistisk og formell enn noen andre aktiviteter vi registrerte – på tross av at de ble kalt
”fonembevisstgjørende språkleker”.

I en rekke andre sammenhenger dominerte imidlertid leken. Generelt var det en overordnet
orientering mot lek som også gjenspeilte seg i ukeplanene. Første time sto på så å si alle klassenes
ukeplaner oppført som ”samling”. Denne varte gjerne i overkant av en time. Her var det vanligvis
mye sang, trivselskapende og/eller kunnskapsutviklende samtale (begrepsstimulering) og
fonologisk bevisstgjørende ”språkleker”. Deretter dreide det seg mest typisk enten om en form for
”etterarbeid”, individuelt eller i gruppe, eller elevene ”gikk til” gymnastikk, svømming, eller andre
former for lekende bevegelsesaktivitet, før matpause og utelek. Samtlige klasser hadde et langt
frikvarter midt på dagen med frilek ute (ca. 1 time inkludert spisepause). Dagen ble så gjerne
avsluttet med et lærerstyrt opplegg, for eksempel ”Begrepsundervisning”, ”Fortellerstund”, ”Steg
for steg” (til styrking av sosial og emosjonell refleksjon), eller lignende. På enkelte planer sto det
dessuten ”innelek”, og én dag var i alle klasser reservert som ”utedag”, hvor leken var et
dominerende innslag. Samlet sett, betyr dette at barna gjennomgående lekte minst to av de om lag
fire timene de var på skolen.

Leken var enten sterkt lærerstyrt, som for eksempel når klassen hadde ”sansemotorisk lek”, oftest
kalt ”dans og bevegelse” eller ”gym” i gymnastikksal eller svømmebasseng. Det var dessuten en
del styrt lek i forbindelse med utedagen, og som nevnt også i forbindelse med de fonologisk
bevisstgjørende ”språklekene”. Når leken var barnedrevet, dreide det seg som regel om frilek. I
alle klassene ble frilek daglig nyttet som atspredelse og overgangsaktivitet, i tillegg til at uteleken i
høy grad var fri. Enkelte klasser hadde som nevnt i tillegg ukeplanfestet rikelig tid til frilek inne.
Dette ga frileken en dominerende rolle i alle klassene, men vi registrerte også viktige variasjoner
mellom klassene.

Med et så dominant innslag av lek, må det presenteres som et påfallende funn at barnedrevet lek
ikke framsto som en sentral arena for å ”møte skriftlige symboler”. Vi registrerte for eksempel mer
unntaksvis at barna lekte med (eksperimenterte med, ”lekeleste” eller ”lekeskrev”) bokstaver og
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skrevne ord, eller at de skrev ”skriblende” eller utprøvende alfabetisk i forbindelse med rollelek. Vi
må derfor trekke den konklusjon at leken i liten grad var en arena for å bli kjent med bokstaver og
tekst. Dette er også påfallende i lys av den sterke interesse seksåringer i tidligere undersøkelser har
vist for å anvende bokstaver og eksperimenterende skriving i egen lek (Hagtvet og Palsdottir 1992),
og også i lys av den store betydning skriving antas å ha for en god skriftspråklig utvikling
(Chomsky 1982).

Denne observasjonen må ses som et element i et mer generelt funn. Vi registrerte overraskende få
eksempler på at barnedrevet lek ble brukt som pedagogisk virkemiddel. Lærerne deltok bare
unntaksvis i leken selv, og fikk dermed ikke utnyttet lekens potensial som en arena for læring av
”nye” ferdigheter. Denne generelle tendensen var spesielt markert når det gjaldt
skriftspråkstimuleringen, fordi lek som rommet skriftbilder er nærmest fraværende i våre
registreringer. I feltnotatene er det ikke ett eksempel på at voksne spontant gikk inn i en rollelek,
for å gjøre den skriftspråkstimulerende. Her skal det igjen tas forbehold om at vi bare var en uke i
hvert klasserom, og at vi derfor ikke fikk et representativt inntrykk av det totale innslaget av
skriftspråkstimulerende lek på årsbasis. Vi registrerte i løpet av disse ukene imidlertid mange
muligheter der lærer kunne ha utnyttet lekens skriftspråkstimulerende potensial, men hvor dette
ikke ble gjort. Tapte muligheter kan i en slik sammenheng også betraktes som funn.

Et av feltnotatenes få innslag av barnedrevet lek der pedagogene aktivt deltok, dreier seg om
Humletoppen skole. De voksne hadde en dag lagt opp til rollelek, og barna lekte denne dagen
butikk, bank og busskjøring i flere timer – i noen grad også med voksne som deltakere i leken. Det
ble imidlertid i feltnotatene ikke registrert noen form for skriftspråkstimulering. Dette er
tankevekkende, fordi få rolleleksituasjoner er mer egnet til skriftliggjøring enn butikk- og banklek.
Det kan lages handlelister og registre over bankkunder og bankkonti (ved diktering eller
lekeskriving), det kan føres regnskaper, man kan sortere varer på hyller som navnes, og lage logoer
på emballasje som skal leses. Her er de voksne (eller mer kompetente jevnaldrende) innlysende
”mediatorer” (formidlere) av læringen. De kan i tillegg til å bistå ved tilretteleggingen og ved
videreutvikling av ideer, slik at barneinitierte aktiviteter får en mer skriftspråkstimulerende hensikt.
Endelig kan de voksne bidra til refleksjon om språk og egen læring (metakognitiv bevissthet) via
skriftspråkstimulerende dialoger, både under gjennomføringen og i etterarbeidet.

203

Av feltnotatene (Eksempel 13) framgår det at barna trivdes i rolleleken. To voksne deltok i leken,
Lærer 1 og Lærer 2.
Eksempel 13
L1 og L2 går rundt i klasserommet og hjelper/støtter elevene underveis i leken. L2 har
kommet tilbake til banken der hun hjelper til slik at det skal gå fortere unna (det var nemlig
blitt kødannelse foran banken). Når det er ca. seks elever igjen går hun mot
kolonialbutikken. (Lærerne styrer mye i starten, men når leken begynner å gå seg til,
slipper de mer og mer taket).
L2 begynner å delta i leken ved å kjøpe ting i butikkene. L1 har stilt seg i bank-kø for å få
penger. Nå som de fleste har fått penger, går leken av seg selv. Elevene beveger seg mellom
butikkene, bussen og kafeen. L1 går mot bussen.
Einar (bussjåfør) spør hvor hun skal.
L1: ”Jeg skal til sentrum, hvis den går dit.”
Einar: ”Ja, det gjør den.”
L1: ”Kan du si fra når vi kommer dit for jeg er litt usikker på hvor det er.”
Einar: ”Det skal jeg gjøre.”
De kjører en stund, så sier Einar: ”her er vi framme.” L1 reiser seg og sier: ”Takk, ha det
bra”. Hun går så videre bort til lekebutikken, mens L1 sitter i kafeen og drikker kaffe.”
(Feltnotater, s. 27-28)
Det framgår av Eksempel 13 (og av de øvrige notatene) at aktørene i den refererte sekvensen hadde
en positiv opplevelse, og at barna erfarte det talte språket. De fikk også erfaring i å kjøpe, selge og i
å stå i kø. Det kan imidlertid virke som om lærerne først og fremst gikk inn i leken som styrere av
ro og orden, og i noen grad også som ”likeverdige barn” (når leken forløp under ordnede forhold).
Dette var ikke et engangsfenomen for nettopp denne sekvensen. Også på utedagen dagen før hadde
observatøren notert at lærerne ”stilte seg utenfor leken” (jf. Eksempel 14):
Eksempel 14
”Når elevene har kommet i gang med leken, går lærerne rundt og ser og spør hver gruppe
hva de leker. Lærer bryter ikke inn i leken til elevene, hun holder seg litt på avstand hvis
hun ser at elevene er opptatt av leken. Hun fanger opp enkelte elever som vandrer litt rundt
og spør hva de holder på med. Har de ikke noe bestemt å gjøre, gir hun dem ideer til hva de
kan gjøre, eller oppfordrer dem til å delta i gruppeleken. (Feltnotater, s. 17).
Eksemplet er ikke unikt. Spørsmålet er om lærerne i de nye førsteklassene i større grad burde tatt et
pedagogisk grep og vinklet leken mot forhold som er utviklingsutfordringer for alderstrinnet, for
eksempel mot skriftspråklige aktiviteter. Ikke fordi barnedrevet lek uten ”vokseninnblanding” er
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verdiløs, men fordi man ikke får nok tid til å bearbeide aldersrelevante utviklingsutfordringer
dersom lærerne ikke bevisst anvender leken som et virkemiddel for slik læring. Spesielt når
skoledagen bare består av fire timer, og leken er den sikreste veien til såkalt autentisk læring i sekssjuårsalderen.

Det er en slik tenkning som ligger bak Stig Brostrøms innføring av, ”rammeleken”, og av den vekt
han tillegger slik lek i arbeid med eldre førskolebarn og skolebarn (Brostrøm 1995). I rammeleken
er læreren med og legger regi på leken. Sammen med barna utvikles en idé og eventuelt en plan.
Sentrale gjenstander som gir leken en spesiell karakter trekkes inn og muligheter påpekes, for
eksempel eksperimenterende ”lekeskriving” og ”lekelesing”. En beslektet inngang til skriftspråket
gir den såkalte ”storyline”-pedagogikken (Falkenberg og Håkonsson 1994). Her lager lærer og
elever sammen en ramme (i tid, sted og rom) for en historie knyttet til et tema, for eksempel ”livet
på postkontoret”, ” - på havnen”, ” - i middelalderen” osv. I dialog og samarbeid mellom lærereelever og elever-elever skapes så en historie – en storyline – der sentrale aktører tildeles roller,
oppgaver og ansvar i utformingen av et hendelsesforløp. I selve ”utføringen av livet”, anvendes så
aldersrelevante nøkkelferdigheter som for eksempel skriving, lesing og regning, med støtte av en
medlekende voksen som er modell, gir løsninger og forklarer.

Leken har mange ansikter, og i eksemplene over er den et aktivt og styrt virkemiddel til læring. Den
har likevel mange eksperimenterende og lekende trekk som harmonerer med klassiske beskrivelser
av ”lekens natur” (for eksempel Bruner, Jolly & Sylva 1976, Vedeler 1999). Lekens mangfoldighet
har forøvrig gjort det vanskelig for fagfolk å enes om én definisjon på ”lek” – bortsett fra en diffus
enighet om at den har med glede, atspredelse og frivillighet å gjøre (Dictionary of Psychology
1985). Man kan tenke seg at slike begrepsmessige uklarheter også har forplanter seg inn i
(førskole)lærerutdanningen, og også inn i den ”tause kunnskapen” som profesjonsutøverne blir
bærere av. Kanskje har den også forplantet seg inn i L97, når planen understreker at leken skal være
et sentralt didaktisk virkemiddel i hele småskolen, men uten å utdype hva dette innebærer.

Flere vanlige analytiske grep på lek, framstår som en tilleggsbarriere for implementering av ideen
om skriftspråkstimulering via lek. Dette gjelder for eksempel Piagets (1962) kategorisering av lek i
konstruksjonslek, regellek og fantasilek. Feltnotatene gir eksempler på alle disse formene for lek,
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men lekens skriftspråkstimulerende verdi ligger ikke i leken i og for seg. Det gjør derimot et
skriftspråklig innhold i leken, i kombinasjon med måten leken gjennomføres på. Selve
kvalitetskriteriet er da at leken skal flytte grensene for det enkelte barnets innsikt i skriftspråket.
Det krever at læreren i noen grad tar leken i egne hender, slik blant annet Broström foreslår, og
anvender den som et virkemiddel til å øke den enkelte elevs innsikt i skriftspråket. Det forutsetter
igjen en internalisert kompetanse hos læreren om de tidlige stegene i lese- og skriveutviklingen, og
løpende evaluering av om leken har den ønskede skriftspråkstimulerende effekt. Endelig må
læreren initiere paralleltløpende ”skriftspråkstimulerende dialoger” med enkeltbarn og grupper av
barn. Slike dialoger må ha mange elementer av det Vygotsky (1978) betegnet ”scaffolding”, der
læreren løser en oppgave sammen med eleven ved å yte ”den minste hjelpen” barnet trenger for å
løse oppgaven (Bråten og Thurmann-Moe 1996).

Skriftspråkstimulerende dialoger
Det følger nesten av seg selv at i lekende klasserom, er den doserende læreren nærmest fraværende.
Dette bekreftes av feltnotatene, som gir et klart inntrykk av at det er dialogen som er den
pedagogiske drivkraften i klasserommene - i tillegg til den aktive utforskingen på egne premisser
som ligger i god lek. Selv i de klasserom der samlingsstundene var ”kateterstyrt”, var formen
utpreget dialogisk.

Lærerrollen blir ofte beskrevet som temmelig monologisk, men med variasjoner når det gjelder
relasjonsorientering vis a vis elevene, for eksempel slik Ivar Bjørgen gjør det i form av fire
forskjellige metaforer: skulptøren, entertaineren, treneren og arbeidslederen (Bjørgen 1986). De
ulike rollene er først og fremst definert ut fra den relasjonen læreren har til elevene og den
betydning som tillegges selve lærestoffet. For skulptøren og entertaineren går relasjonen først og
fremst fra læreren til eleven, og med hovedfokus på lærerens undervisning (skulptøren) og
formidlingsevne (entertaineren). Undervisningen er lærerens ansvar, og for entertaineren er
dessuten den affektive komponenten i formidlingen sentral. Treneren og arbeidslederen er mer
dialogiske og relasjonelle i sitt forhold til elevene, og ser samspillet med elevene som avgjørende
for effektiv læring. De ser imidlertid samspillet mer som en forutsetning for andre sentrale
pedagogiske prosesser enn som et pedagogisk nøkkelelement i og for seg. For treneren er
samspillet et utgangspunkt for elevenes egenaktivitet som er selve hovedelementet i
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læringsforløpet, mens samspillet for arbeidslederen hovedsakelig har en emosjonell og
motivasjonell betydning.

Den lærerrollen som L97 skisserer bryter på flere måter med vår tradisjon, slik den blant annet
presenteres i Bjørgens analyse. Med sterkt fokus på læreren som ”veileder”, setter Læreplanverket
”den pedagogiske dialogen” på dagsorden på en mer markert måte enn hos både ”treneren” og
”arbeidslederen” til Bjørgen. Veilederrollen ble i L97 nærmest bæreren av pedagogikken (i tillegg
til at Læreplanverket understreker at elevene skal være aktivt utforskende, og at denne utforskingen
i småskolen skal ha et lekende preg).

Feltnotatene gir generelt få blikk inn i skriftspråkstimulerende dialoger. Riktignok er det enkelte
”storsamtaler” der læreren i samlinger synliggjør den alfabetiske koden for elevene (jf. Eksempel 5)
og der bokstaver navngis og tekst skrives ned. Men det er få samtaler der læreren veileder en elev
til økt innsikt i skriftspråket (for eksempel om hvordan man danner ord av bokstaver, om hva man
gjør når man leser og skriver, om særtrekk ved en tekst osv.).

Det kan være metodiske grunner til et slikt fravær i feltnotatene, først og fremst fordi det kan være
vanskelig for en observatør å få med seg lavmælte dialoger mellom lærer og elev og mellom elev
og elev. Det kan også være vanskelig å få dialogene presist nok nedskrevet. Dette kan imidlertid
ikke alene forklare det svake innslaget av pedagogiske dialoger. Vi har i feltnotatene registrert flere
eksempler på at lærerne gir individuell hjelp av typen ”leser med” eller ”hjelper” enkeltbarn, men
denne hjelpen framsto mer som en prosedural demonstrasjon av ”hvordan man gjør det” enn som
en innsiktsgivende dialog på elevens premisser.
Tendensen til å nedprioritere den dvelende og grundige pedagogiske dialogen er ikke noe særnorsk
eller et førsteklassefenomen. Tvert i mot hevder Richard Allington at dette er ganske typisk for
mange klasserom i dag:”Somewhere along the way, active teaching – explicit explanation, direct
teaching – has been lost in the shuffle of thinking about classroom instruction” (Allington
2002:743). Det som skiller gode og mindre gode lærere er evnen til å gi løsninger og instruere om
effektive strategier og teknikker som gode lesere nytter, hevder Allington.
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Gjennom en kombinert dominans av barnedrevet frilek og pedagogisk sett overflatiske dialoger,
kom ”møtene med skriftlige symboler” lett til å framstå som noe tilfeldige og flyktige. Dette gjaldt
spesielt i forhold til den presisjon i ”scaffolding” som ”møtene” burde rommet hvis de skulle vært
kvalitetspregede skritt mot lesing og skriving vis a vis elever med risiko for feilutvikling (Juel
1996). Det har vært en av reformens intensjoner at det første året skulle være forebyggende i
forhold til utvikling av lese- og skrivevansker. Indirekte kom denne kombinasjonen av frilek og et
svakt innslag av pedagogiske dybdedialoger også til å gi ”møtene med skriftlige symboler” et
formelt og lite funksjonelt preg. Bokstavene inngikk først og fremst i lærerstyrte aktiviteter med et
ganske formelt preg (for eksempel i forbindelse med fonembevisstgjøring i storsamtale, trening på
å skrive bokstaver i arbeidsbøker osv). Bare i lek som bar preg av gjetteleker og spill (rimspill for
eksempel) registrerte vi dialoger med preg av hva vygotskytradisjonen vil betegne som
”scaffolding” (her synliggjorde lærerne løsninger for elevene på elevenes premisser).

Med en slik ”forsiktighet med å intervenere” i leken, og et generelt svakt innslag av pedagogiske
dybdedialoger, framsto den typiske læreren i de førsteklassene vi observerte, som en form for
regissør – også vis a vis nye læringsutfordringer som lesing og skriving. Lærerne tilrettela – ofte
kreativt og velplanlagt – skriftspråkstimulerende situasjoner og aktiviteter. Vanligvis var disse
integrert i samlingene, eventuelt med oppfølging i arbeidsbøker eller andre former for individuelt
arbeid senere på dagen. Arbeidsstilen i samlingene fant mest typisk sted som en ”storsamtale” der
læreren hadde en overordnet regi. Men lærerne utnyttet normalt ikke muligheter til å gå i dybden i
dialoger om (skrift)språket.

I Eksempel 15 har Anne hatt med Sofus-boka hjem. Dette er en vandrebok som går på omgang
blant elevene, og der elevene selv (i samarbeid med foreldrene) skriver og tegner en historie. I
eksemplet er det samling, og Sofus-boka er et hovedtema.
Eksempel 15.
L: ”Kan du hente Sofus-boka, Anne.” (Anne henter boka)
Lærer leser det Anne (og foreldrene) har skrevet i boka.
L spør så gruppen: ”Hvorfor skal Sofus bruke refleks?”
Mange elever gir forskjellige løsninger på hvorfor det er viktig å ha på seg refleks. Når
elevene er ferdige med å svare, spør lærer om de vet hvem som skal ha Sofus-boka. Elevene
svarer Tomas, men han vil ikke, så Petter får den i stedet.. (Feltnotater, Humletoppen skole,
s. 2)
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En kan ut fra en slik storsamtale undre seg over hva hensikten med Sofus-boka var. Kanskje var
lærerens hovedidé med boka å trekke familien inn i barnehagens arbeid. Men situasjonen hadde
også et betydelig skriftspråkstimulerende og affektivt potensial som ikke ble utnyttet. Anne møter
liten begeistring og interesse vis a vis det hun/foreldrene hadde skrevet, og da fikk også aktiviteten
en begrenset – nesten negativ - motivasjonskraft. Den ga ingen mestringsopplevelse for Anne, og
den manglende lyst hos Tomas til å ha med boka hjem, kan tyde på en negativ smitteeffekt.
Læreren benytter ikke anledningen til å rette barnas oppmerksomhet mot selve teksten eller språket,
ved å snakke om for eksempel lange ord, korte ord, rare ord og vanskelige ord. Der man som
observatør hadde forventet en anerkjennende pedagogisk dialog med utgangspunkt i et skriftlig
produkt en elev hadde laget, kom et (normativt/”oppdragende”) spørsmål rettet til storgruppen om
bruk av refleks, sannsynligvis fordi teksten aktiverte oppdragerrollen i læreren.

Vi registrerte mange slike ubenyttede muligheter til å rette barnas oppmerksomhet på bokstaver og
skriftbilder i løpet av besøkene i klassene. Kanskje manglet enkelte lærere en utviklet bevissthet om
situasjoners og aktiviteters skriftspråkstimulerende muligheter. Kanskje fant de det vanskelig å
skape nysgjerrighet og motivasjon for å lære å lese og skrive ved å rette barnas oppmerksomhet
mot skriftspråket og gjennom anerkjennende væremåter (Bae 1988). Kanskje var selve hensikten
med en aktivitet utydelig, noe som resulterte i lite målrettet pedagogiske arbeid og overflatiske
pedagogiske dialoger.

Overflatiske pedagogiske dialoger var også ganske typisk når barn ”ga gale svar”, for eksempel i
forbindelse med språklekene. I Eksempel 16 dreier det seg om ”fonembevisstgjøring”.
Utgangspunktet var en storsamtale med grunnlag i en side fra arbeidsheftet med ”skjulte ting” på
/s/. Elevene skulle på omgang si hva de fant. For læreren var det et poeng å gjøre dette til en lek,
blant annet ved å unngå nederlagsfølelse og prestasjonspress.
Eksempel 16
Elevene finner i tur og orden spøkelse, saks, sko.
Trine sier så: ”måne.”
Lærer: ”Måne begynner på /m/, ikke på /s/. Men det gjør ikke noe.”
Siri: ”ugle.”
Lærer: ”Ugle begynner ikke på /s/, men den er hvertfall skummel.”
(Feltnotater, Kastanjen skole, s. 14)
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Vi ser her at læreren ivaretar elevenes selvfølelse ved å bagatellisere gale svar. Det kunne være
gode grunner til det, spesielt hvis de barna det gjaldt hadde lav status i gruppen. Men samtidig
unnlater lærer å gå inn i pedagogiske dialoger om hva forlyd er og hvordan man skal identifisere
forlyd i ord. Dermed lærer de det heller ikke.

Det kan være et dilemma å sørge for at elever får reell feedback samtidig som rammen er lekende.
En løsning kan være å ta individuell kontakt med barn som gjør feil i etterkant av storsamtalen.
Mange lærere gjør nok det. Samtidig kan man spørre seg om denne form for ”ivaretaking” kan
komme til å fungere mer overbeskyttende enn beskyttende, og også om man oppnår det man ønsker
(det gale svaret ”ligger alt i luften”). Dersom det å ”se hen over” feiloppfatninger blir en mer
generell ”undervisningsstrategi”, vil dessuten kunnskapsgrunnlaget til elevene bli temmelig
usikkert. Alternativet kan være å etablere et godt miljø for læring, der diskusjoner om hvordan man
tenker for å komme fram til spesielle svar er viktigere enn om svarene er rette eller gale. Da blir
den pedagogiske dialogen igjen sentral.

I Eksempel 16 kunne dilemmaet mellom ”generøs og aksepterende lek” og ”læring med negativ
feedback” vært løst ved å gi Trine og Siri anerkjennelse for at de tenkte på ting som hadde med
spøkelse å gjøre (vi ser spøkelser når det er måne og uglen tuter). Dette kunne lærer fått inngang til
ved undrende og interessert å stille spørsmålet: ”hvordan tenker du nå?”. Ofte ligger det kloke
tanker under gale svar. Slike ekte spørsmål på elevenes premisser hørte vi generelt sjelden. Men de
er viktige – både fordi de kan være sterkt metakognitivt bevisstgjørende og fordi de formidler
anerkjennelse. Noe av utfordringen ved stimulering til fonembevissthet, er at barna må se bort fra
innholdet – de må flytte sin oppmerksomhet fra innhold til form – fra skumle ting om natten så å si
og til ”tekniske” fonem. Nettopp dette er vanskelig for seksåringer. De ”feilene” Trine og Siri gjør i
Eksempel 16 kunne gitt en kjærkommen anledning til å tydeliggjøre dette poenget for hele gruppen,
og det burde dessuten kunne gjøres på en måte som ikke degraderte Trine og Siri, for de tenkte bare
annerledes.

Felles for Eksemplene 15 og 16 er at læreren har lagt til rette for en språkstimulerende situasjon,
men i måten den gjennomføres på, får den ikke språkstimulerende effekt (iallfall ikke for alle
barna). Læreren bringer på et vis ikke situasjonen inn i målrettede skriftspråkstimulerende dialoger
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der barn lærer. Kanskje tenkte lærerne at aktivitetens hensikt var realisert når den planlagte
aktiviteten var gjennomført? Kanskje forholdt de seg ikke til de ulike barnas læringsbehov og
individuelt definerte læringsmål? Uansett årsak kom lærerne til å ”slutte dialogene for tidlig” og
det vi kunne kalle pedagogiske dybdedialoger uteble.

De øvrige kapitlene i denne boka viser at denne tendensen ikke var spesielt for første klasse. Det
skal likevel være nevnt at det var markerte forskjeller mellom lærerne – også mellom
førsteklasselærerne. Med unntak av ett tilfelle, der støynivået var så høyt at lærerens rolle i
overveiende grad ble irettesetterens, gjennomførte samtlige lærere regissør-rollen på en måte som
ledet til stor trivsel og glad utfoldelse. I to klasser framsto læreren mest som en iscenesetter som la
til rette for læring, oppmuntret og passet på at aktivitetene ble holdt ved like. De intervenerte lite i
aktivitetene, med mindre det var konflikter, eller en elev ba om hjelp. I fem av de åtte klassene var
regissørrollen mer tydelig forbundet med en kunnskapsutviklende rolle. Her var det tematisk
baserte samlinger og gruppeaktiviteter med planlagt progresjon. Det dreide seg imidlertid først og
fremst om en progresjon for klassen – ikke om en progresjon med forankring i den enkelte eleven.
Lærerne visste i mange tilfelle ikke hvor i utviklingen mot lese- og skrivekyndighet det enkelte
barnet var nådd. En vesentlig årsak til dette kan finnes i at de færreste gjennomførte systematiske
observasjoner av barnas skriftspråklige utvikling. Dette må med nødvendighet medføre fravær av
dialogisk grundighet i forhold til individuelt definerte læringsmål, noe som kan få alvorlige
konsekvenser når utviklingen ikke forløper ”av seg selv”. Det gjør det blant annet svært vanskelig å
handle aktivt forebyggende.

Oppsummerende kan en si at læreren i regissør-rollen var framtredende i alle de klasserommene vi
var. Vi registrerte videre få skriftspråkstimulerende dybdedialoger, få eksempler på individrettet
”scaffolding” og liten bruk av systematisk observasjon/evaluering for å følge opp det enkelte
barnets skriftspråklige utvikling. I flere klasser kunne en savne grundighet og systematikk i
arbeidsmåter. Denne dimensjonen rettet mor struktur og systematikk i arbeidsmåter er didaktisk
helt grunnleggende – ikke minst fordi den løper på tvers av innhold og emner, og den vies derfor
spesiell oppmerksom i den påfølgende avsluttende diskusjonen.
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Noen tilsiktede og utilsiktede konsekvenser
I fortsettelsen vil jeg trekke noen oppsummerende linjer innrammet i tre temaer som i lys av denne
undersøkelsen framstår som helt sentrale i framtidig utvikling av skriftspråkstimuleringen i første
klasse: forskjeller mellom klassene, elevenes trivsel og ”blandingsforholdet” mellom skolens og
barnehagens tradisjoner.

Store forskjeller mellom klassene
Vi så foran at elever i ulike klasserom fikk ulik undervisning både når det gjaldt skriftspråklig
innhold og arbeidsmåter - selv om det også var markerte likheter. Forskjeller mellom klasser må
selvfølgelig forstås i lys av et komplekst sett av samspillende forhold (elevgrunnlag,
ressursgrunnlag, skolemiljø/skoleledelse, lærerstil osv.). I løpet av eget analysearbeid kom to
dimensjoner til å framstå som spesielt interessante når våre klasserom skulle beskrives komparativt.
Den første angikk intensiteten i skriftspråkstimuleringen, dvs. i hvilket omfang læreren faktisk
fokuserte på et skriftspråklig innhold (i fortsettelsen kalt, grad av skriftspråklig innhold). Den andre
angikk strukturelle forhold ved den didaktisk/metodisk dimensjonen som allerede er ganske
inngående behandlet over, nemlig systematikk i arbeidsmåter. Jeg vil i det følgende forsøke å
tydeliggjøre noen forskjeller mellom klassene gjennom en kvantitativ analyse med basis i disse to
dimensjonene.

Et ”skriftspråklig innhold” viser til et bredt register av språklige fenomen. Jeg har liberalt latt det
omfatte begrepsstimulering, tekstskaping, språklig bevisstgjøring, samt innslaget av bokstaver og
tekst ((høyt)lesing, skriving, diktering)). Grad av skriftspråklig innhold viser til den styrken som
det skriftspråklige innslaget hadde i forhold til det totale stimuleringsbildet. Systematikk i
arbeidsmåter viser til planmessighet i arbeidsmåter og progresjon, men må ikke forveksles med
formalisme. Barnedrevet lek kan være et element i et strukturert opplegg, mens kopiering av
bokstaver i arbeidsbøker kan være et element i et ustrukturert opplegg. I et strukturert opplegg har
læreren en tydelig regi på det pedagogiske arbeidet. Arbeidet har en plan, og det er sammenheng
mellom aktiviteter og mål for arbeidet og progresjon mellom ulike aktiviteter og innholdselementer.

Kvantitative mål for disse to dimensjonene utviklet jeg gjennom reanalyse av feltnotatene med
kvantifisering for øyet. Jeg markerte alle de passasjer som hadde et tydelig skriftspråklig innhold
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(slik dette er definert over) og summerte disse til en samleskåre for hver klasse. De forskjellige
klasserommene fikk da skårer som varierte fra 6 til 22 markeringer i løpet av en uke. Disse
plasserte jeg langs en horisontal linje (for skriftspråklig innhold) der venstre ekstrempunkt
representerte svært få skriftspråklige innslag, og høyre ekstrempunkt representerte svært mange
skriftspråklige innslag.

Tilsvarende vurderte jeg grad av struktur, men nå mer skjønnsmessig, langs en vertikal linje (for
arbeidsmåte) der nedre punkt representerte en svært usystematisk arbeidsmåte og øvre punkt en
svært systematisk arbeidsmåte. Til sist koordinerte jeg skårene i et aksesystem som vist på Figur 1,
der hver markering representerer ett klasserom. Som et kvalitetssikrende tiltak, gjennomførte en
annen observatør, som også hadde observert i første klasse og etterpå lest feltnotatene grundig, den
samme typen tosidige klassifisering. Det viste seg at vi brukte skalaen noe ulikt – først og fremst
ved at jeg anvendte en noe større spredning - men markeringene var nærmest identiske når det
gjaldt den interne rangeringen av klassene.
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Figur 1: Klasser, vurdert i forhold til grad av skriftspråklig og systematisk påvirking
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Når vi sammenholder de to aksene på Figur 1, ser vi et uventet tydelig mønster: Klasser med et
høyt skriftspråklig innslag, har alle en relativt høy grad av struktur, mens klasser med få
skriftspråklige innslag, har en lav grad av struktur. Denne sammenhengen er påfallende
systematisk, og visualiserer et inntrykk som – sett i bakspeilet – var merkbart under besøkene i
klasserommene, men som først ble tydelig gjennom arbeidet med feltnotatene: lærere som vektla
”skriftspråkstimulering”, arbeidet generelt mer planmessig enn lærere som ikke gjorde det.

Sammenhengen er ikke umiddelbart lett å tolke. Den kan ha å gjøre med holdningsmessige forhold,
for eksempel at lærere som ”liker” det mer presise arbeidet som utvikling av skriftspråklig
kompetanse krever, har en mer systematisk legning enn lærere som er mer sosialt- og
relasjonsorienterte. Mer sannsynlig har det imidlertid med skolering å gjøre: Skriftspråkstimulering
for seksåringer er et ”nytt” tema for både lærere og førskolelærere, og de best orienterte
(førskole)lærerne er også de som arbeider mest bevisst og planmessig. Vi skal heller ikke utelukke
at den registrerte sammenhengen delvis kan skyldes metodiske forhold (vurderingene har et
subjektivt preg på tross av en rimelig reliabilitiet mellom uavhengige observatører). De mer presise
forklaringer på en slik dokumentert sammenheng mellom skriftspråklig innhold og systematikk i
arbeidsmåter må utredes i framtidig forskning.

Når jeg på tross av en viss teoretisk vaghet på tolkningsplanet, velger å oppdimensjonere
sammenhengen, er det pga. de konsekvenser den antas å ha for elevene, og spesielt for elever som
av ulike grunner strever med å tilegne seg en skriftspråklig kompetanse. Dette er gjerne barn som er
avhengige av en god start, og som trenger en sterk og markert input over tid for å bygge opp en
skriftspråklig kompetanse. De trenger også struktur og systematikk i påvirkningen der mange og
varierte repetisjoner er selvfølgelige ingredienser (Gaskins 1998). For denne elevgruppen – som
ifølge nyere leseundersøkelser er uventet høy (for eksempel Lie mfl. 2001) – vil det være av
avgjørende betydning å få gå i for eksempel klasse 1 framfor klasse 8 (jf. Figur 1). Den registrerte
koplingen av skriftspråklig innhold og struktur i arbeidsmåter gir med andre ord en ”dobbelteffekt”
på lese- og skriveinnlæringen som i konsekvens kan bli dramatisk for barn som ”trenger
undervisning” for å lære å lese og skrive (mange barn lærer heldigvis å lese med minimal ytre
påvirkning).
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En slik påstand om dobbelteffekt reiser et empirisk spørsmål som vi selv kunne ha besvart, dersom
vi hadde hatt gode resultatmål på lese- og skriveferdigheter. Vi kartla imidlertid ikke systematisk
det skriftspråklige nivået i de klassene vi observerte. Klassene er heller ikke direkte
sammenlignbare, blant annet fordi vi besøkte dem på ulike tidspunkt på året (høst vs. vår), fordi
klassesammensetningen varierte (i antall minoritetsspråklige elever, by vs. land osv) og fordi
observasjonene kan være påvirket av såkalt ”observatør-bias” (én observatør kan ha vært mer
fokusert på skriftspråklige aktiviteter enn andre observatører, og har dermed i større grad notert
disse ned). Vi studerte imidlertid elevenes måte å uttrykke seg skriftlig på ved å be dem ”fortelle på
papiret”, og deres skriftlige produkter gir et visst innblikk i elevenes skriftspråklige kompetans. To
klasser var da rimelig sammenlignbare, fordi de begge ble observert i april/mai og av samme
observatør (klassene 1 og 8). Begge hadde dessuten klassestyrere som var førskolelærere. Klasse 1
hadde som det framgår av Figur 1, et sterkt skriftspråklig innslag og en høy grad av systematikk i
arbeidsmåter, mens klasse 8 skåret lavt på begge dimensjoner. I klasse 1 hadde så mange som 18
barn (av 22) knekket den alfabetiske koden i slutten av første klasse. I klasse 8 gjaldt dette for to
barn (av 21) i slutten av første klasse. Klassene var riktignok forskjellige når det gjaldt
elevsammensetning, men ikke så forskjellige at denne variabelen alene kan forklare så diametralt
motsatte resultater. Variasjonen bekrefter dessuten andre undersøkelser som viser at de fleste
seksåringer som aktivt inviteres til å utforske skriftspråket, erobrer den alfabetiske koden uten
formell lese- og skriveopplæring (Chomsky 1979, Hagtvet & Palsdottir 1992).

Slike resultater sier lite om hvilken påvirkning som er ”den optimale”. Det var heller ikke denne
undersøkelsens hensikt. Sannsynligvis vil ”det optimale” variere fra barn til barn. Det resultatene
fra vår undersøkelse viser er at et svakt skriftspråklig innhold i undervisningen i første klasse gjerne
går sammen med en svak systematikk i lærernes arbeidsmåter, og med henvisning til teori kan dette
antas å gi en ”dobbelt-effekt” på elevenes lese- og skriveutvikling som virker forsterkende i forhold
til hhv svake og gunstige forutsetninger for lesing og skriving.

Elevenes trivsel i første klasse
Klasseromsobservasjonene gir et klart inntrykk av at skolene satser på første klasse, og at barna
trives på skolen. Som regel var det to lærere knyttet opp mot førsteklassene (med unntak av én
skole der elevtallet var spesielt lavt, og to skoler der man prøvde ut et storklasse-opplegg).
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Klassestyrerne hadde minst fem års erfaring, og var som nevnt enten lærerutdannet eller de var
førskolelærere med tilleggsutdanning innen småskolepedagogikk.
Barna framsto gjennomgående som glade og motiverte. Høy trivselfaktor og gode sosiale relasjoner
er et funn som bekreftes i andre undersøkelser, for eksempel i PISA-undersøkelsen (Lie mfl.2001).
Interessant nok er dette i media blitt framhevet som noe suspekt og nærmest læringsfiendtlig.
Høsten og vinteren 2002-2003 er norske avislesere blitt overøst med ”negative” nyheter fra norsk
skole, for eksempel om lave leseresultater ifølge leseundersøkelsene PISA og PIRLS (Lie mfl.
2001, Solheim mfl. 2002) og om ”for mye lek og for liten læring i den nye førsteklassen”
(Aftenposten, 18.8.02). Overflatisk lesing av dette kapitlet kan bekrefte inntrykket av at det lekes
for mye i første klasse. Den grundige leser vil imidlertid ha trukket andre konklusjoner. Jeg har
med støtte i forskning hevdet at leken er den kanskje mest utviklingsdrivende veien til erkjennelse
for barn i seksårsalderen. Den muliggjør gledefylt utforsking av kunnskap, forebygger nederlag og
bidrar til motivasjon og trivsel. Det ville derfor ikke være forskningsforankret dersom man i
bestrebelsene på å øke leseferdigheten til norske barn, erstattet leken i første klasse med mer
formalistisk læring. At barn trives, er ikke et uvesentlig funn, og det er ingen nødvendig motsetning
mellom lek og læring, men det forutsetter lærere som utnytter lekens læringspotensial.

Når jeg gjør et poeng ut av dette i et kapittel om skriftspråkstimulering, er det fordi sosial og
motorisk aktivitet kunne framstå som en konkurrent til mer ”akademiske fag” om elevenes knappe
tid på fire timer daglig. Mange lærere uttrykte bekymring over tidsknappheten. Før Reform97 var
seksåringene i barnehagen åtte timer hver dag, og man kunne på en helt annen måte gi tid til
motorisk og sosial utfoldelse og språklig-intellektuelle aktiviteter.

Når tidsklemma blir merkbar, utfordres man til å finne nye løsninger på arbeidsstil og
organiseringsmåte, og den enkelte lærer må finne sin løsning. Pedagogisk bruk av leken gir en
naturlig inngang, og den kan utformes med basis i lærerens egen kreativitet og faglighet, som en
form for ”rammelek” (Brostrøm 1995) eller ”storyline”-inspirert (for eksempel Falkenberg og
Håkonsson 1994). Poenget er at såkalt ”akademiske fag” kan ”læres” mens barn leker og er i
motorisk og intellektuell bevegelse. En beslektet løsning vil være å realisere flere mål i samme
aktivitet, gjennom mer bevisst utnyttelse av aktivitetene, og ikke minst gjennom et reflekterende
etterarbeid der aktiviteters hensikt og læringsutbytte formuleres i ord (Rye mfl. 1987). Læreren
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kunne også i større omfang dele klasser i grupper og verksteder, slik ikke minst storklassene i
denne undersøkelsen gjorde, for å gi den enkelte eleven mer oppmerksomhet og individuelt
tilrettelagt opplæring på områder hvor behovet var størst. Alt dette peker i retning av en bedre
sammensmeltning av uformelle og formelle tilnærminger, av barnehagens og skolens tradisjoner.
Å stimulere ”uformelt” stiller større krav til internalisert kunnskap hos læreren, enn foreskrivende
”lese- og skriveopplæringsmetodikker” gjør. Spesielt når vi i tillegg har å gjøre med en helt ”ny”
aldersgruppe. Usikkerhet vis a vis disse utfordringene kan forklare hvorfor ”møtet med skriftlige
symboler” oftest fant sted i forbindelse med ganske formelt definerte situasjoner.

Den nye førsteklassen: en blanding av barnehagens og skolens tradisjon
Før innføringen av L97 var nyhetsbildet preget av stor skepsis vis a vis reformen, og trusselbildet
var i høy grad forestillingen om de altfor små seksåringene som satt på rad og
rekke, ved for store pulter og i for lang tid om gangen. Dette bildet bekreftes ikke i vår
undersøkelse. Vi registrerte tvert i mot at lærerne ikke har laget en ”akademisk skole et år tidligere”
slik skremmebildet var. Både fysisk utforming av klasserommet, det faglige innholdet og
organisasjonsformen har fått preg av kroker, lek og variasjon. Samtidig registrerte vi også uventet
mange innslag av arbeidsbøker med sporing og kopiering av bokstaver. Det var med andre ord en
tydelig kombinasjon av skolens og barnehagens tradisjon, men en kombinasjon som hadde integrert
”ytterpunktene” eller ekstremvariantene i hver av tradisjonene: barnehagens frilek og en temmelig
”skolsk” og formalistisk gjennomgang av alfabetet via arbeidsbøker. Den tradisjonsblandingen vi
registrerte ble dermed ikke en reell og tradisjonsintegrerende blanding, men tok mer preg av en
nølende samordning av aktiviteter. Lærerne uttrykte selv uro over at det hadde vært vanskelig å
finne det rette ”blandingsforholdet”. Flere førskolelærere uttrykte at det var mye ”lekeskriving” og
eksperimentering med skriftspråket i ”de gamle seksårsgruppene” som de hadde lagt bak seg når
det nå skulle være skole, og enkelte lærere – spesielt dem med lang fartstid – uttrykte at det kjentes
kunstig ”å holde tilbake” lese- og skriveopplæringen.

Spørsmålet er om det er formålstjenlig å lage et slikt skille mellom 1. og 2. klasse.
Didaktisk/metodisk teori om tidlig skriftspråkstimulering gir ikke støtte for å reservere fonem og
enkeltbokstaver for første klasse, men anvendelsen av dem for andre klasse, slik lærerne i vår
undersøkelse i stor grad syntes å gjøre. Tvert i mot understrekes betydningen av å utvikle
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funksjonell bokstavkunnskap gjennom danning av ord fra første stund (Frost 2002). Både teori om
utvikling og om læring inviterer på denne bakgrunn til å se hele småskoleforløpet som en helhet.

En slik invitasjon spissformulerer et hoveddilemma i L97 – dilemmaet mellom å foreskrive relativt
presise faglige mål for alderstrinnet og samtidig insistere på at undervisningen skal foregå på den
enkelte elevs premisser. Dersom man ønsker å tilgodese både såkalt tidlige barn og barn som
strever med å lære å lese og skrive, må man som lærer gi prioritet til det enkelte barnets behov.
Dette er ikke minst viktig av hensyn til de svake lesernes selvoppfatning og til en positiv
identitetsutvikling som er selve grunnlaget for læring (Bandura 1986). Kraften i det første møtet
med skriftspråket ligger i de emosjoner som aktiveres i forbindelse med suksess og nederlag.
Mestring gir økt mestring og nederlag gir demotivering og nye nederlag. Å skape
mestringserfaringer må derfor være det ypperste målet for skriftspråkstimuleringen i første klasse.

Med fokus på lekens betydning for et trivselskapende miljø, og med et uttalt ønske om å bringe
videre det beste fra to tradisjoner, er det vårt inntrykk at skolen er på god vei til å skape en
førsteklasse med vekstmuligheter. Skal vi få en skole med vekstmuligheter for alle, bør lærerne
imidlertid ifølge resultatene fra denne undersøkelse gå dypere og mer systematisk inn i
skriftspråkstimuleringen, blant annet ved å utnytte leken som et pedagogisk virkemiddel, ved å gå
inn i skriftspråkstimulerende ”dybdedialoger” med den enkelte elev, ved å integrere
fonembevisstgjøring og bokstavinnlæring i orddannende aktiviteter som diktering og skriving, og
ved å nytte planmessige og systematiske framgangsmåter der bevissthet om individuelle læringsmål
og om elevenes kontinuerlige framgang er selvfølgelige elementer.
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Kapittel 1
1
For en gjennomgang av et sosiokulturelt perspektiv se for eksempel Wertsch 1998, Säljö 2000, Dysthe 2001, Aukrust
2001

Kapittel 2
Kopi av henvendelsesbrev til rektor og skolesjef, se appendiks VII. Kopi av brevet ble også sendt til
utdanningsdirektørnivået i den aktuelle kommunen.
3
Konkret lød spørsmålet: "Vil du si det ble en nokså typisk/ vanlig uke?" (se samtalemal appendiks Ic)
2

Kapittel 3
Interessant her er at begge niende klasserom kjennetegnet ved annerledes tidsbruk har valgt samme alternative
organisatoriske løsning (knyttet til sammenslåing av klasser, innføring av fleksitid, rendyrking av arbeidsformer samt
økt grad av elevinnflytelse.)
5
12 av 15 klasserom på småskoletrinnet disponerer ett rom, de resterende tre – alle på 1.trinn – disponerer flere rom.
To av klassene på 3.trinn har tilgang til grupperom (Labyrinten skole og Solbærlia skole). Se for øvrig tabell 3
Arealbruk, bak i appendiks IV.
6
Denne beskrivelsen baserer seg på en helhetlig beskrivelse av tonen i de ulike klasserom. Enkeltelever kan
selvfølgelig ha opplevd krenkende og vanskelige enkeltsituasjoner og som vårt metodiske design ikke ga inntak til.
7
Resitasjons mønstret viser til spørsmål – svar sekvenser som enten legger vekt på i) drilling av faktakunnskaper, ideer
og rutiner, eller ii) lærerformulerte spørsmål hvis hensikt er å stimulere til elevsvar basert på tidligere læring eller iii)
losing dvs. at lærer loser eleven fram til riktig svar via pekere og små tegn (Hoetker og Ahlbrand 1969, Lundgren 1979,
Aleksander 2000)
8
Det skal imidlertid bemerkes her at Galton et al dokumenterer at gruppeorienterte aktiviteter og individuelle
aktiviteter hadde gjennomslag i engelske småskoleklasserom allerede på 70 tallet (Galton et. al 1999;59).
4

Kapittel 4
Jeg vil få uttrykke en stor takk til Veslemøy Rydland som har vært en stimulerende diskusjonspartner og som har
kodet observasjonsmaterialet. Navn på deltakere og skoler er anonymisert.

9
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Kapittel 5
10
Jeg retter en stor takk til Veslemøy Rydland som har vært en stimulerende diskusjonspartner og som har kodet
observasjonsmaterialet. Navn på deltakere og skoler er anonymisert.

Kapittel 6
11
Symmetrien mellom muntlig og skriftlig kom enda tydeligere til uttrykk i høringsutkastet til L97, der norskplanen
var delt i to hovedbolker, Muntlig samhandling og Skriftlig samhandling, og der metakunnskapen var underordnet hver
sin bolk.
12
Høisæter m.fl. (1991:36) gjør et skille mellom høytlesning og opplesning, ut fra om alle i rommet eller bare
oppleseren har teksten foran seg. Mens den første typen er den vanlige leseøvelsen i klasserommet, inneholder den siste
større muligheter for tolkning og formidling. I materialet vårt har vi imidlertid ingen eksempler på det siste.
13
Surveyundersøkelsen er publisert som eget forskningsrapport, se Klette et al. (2003)
14
Hver lærer kan krysse av for flere aktiviteter, derfor kan ikke prosenttallene summeres til 100.
15
Dette var altså i 1991. Nylig har Haugsted selv utarbeidet et omfattende læreverk i muntlig dansk (Mund dog?,
Haugsted 2001), med elevfagbok, undervisningsbok og lærerveiledning.
16
Hovedfagsstudentene i nordisk ved Universitetet i Oslo har gjennom flere år blitt prøvd i en del av pensumsstoffet
gjennom en tre kvarters forelesning. Denne prøveforelesningen utfordrer andre egenskaper hos studentene enn de
tradisjonelle eksamensformene, og den oppleves som verdifull både av lærere og studenter. Den vurderes imidlertid
først og fremst som en rent faglig prøve og i mindre grad som en prøve på actio.
17
KAL=Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig, et Evaluering av L97-prosjekt som tar for seg elevtekster
og sensordokumenter fra avgangsprøva i norsk fra 1998 til 2001. Den endelige prosjektrapporten vil foreligge i løpet av
våren 2003.
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Appendiks
Appendiks I. Datainnhentingsstrategier
Appendiks Ia): Punktobservasjonsskjema

Bruk av skjema
Punktobservasjonsskjema søker å kartlegge dominerende arbeidsformer/ aktiviteter i
klasserommet/ læringsmiljøet for henholdsvis lærer, klasse og enkeltelever. I prosjektet
”Klasserommets praksisformer etter Reform 97” ble observasjonsskjema brukt i
kombinasjon med feltnotater.
Avkryssing skjer i tidsintervall på hvert 5. minutt hvor man krysser av for hva lærer
gjør, hva klassen gjør og hva eleven gjør. Eleven kan være tilfeldig trukket ut eller
trukket ut fra ferdig definerte kategorier (for eksempel leseferdigheter, kjønn, spesielle
behov m.m)
Skjemaet er basert på gjensidig ekskluderende observasjonskategorier og hvor man
krysser kun for hovedaktiviteten i tidsintervallet (dvs. et kryss for hva lærer gjør,
klassen gjør og hva eleven gjør), se mal for observasjonskategorier.
Utfyllende opplysninger kan fylles ut på eget ark, eventuelt bak på observasjonsskjema.
Dersom annen lærer/ assistent er tilstede noteres også hans/ hennes aktiviteter.

KLASSEROMSINNREDNING:

LÆREREN:
Alder/ yrkeserfaring
Utdanning
Kjønn

KLASSEN:
Elevtall
Gutter/jenter

ANNET:

Tid/ tidspunkt:

Klasse:

Lærer (instruks./ arbeidsform)
Forteller/ foreleser/forklarer
Instruerer/ gir beskjed (til oppgaven)
Småprater /gir beskjeder (annet)
Spørsmål/svar formen
Helklassesamtale
Gir individuell hjelp
Gir hjelp til par/ grupper
Skriver på tavla/Flippover/Overhead
Venter på ro i klassen
Sitter ved kateteret
Annet:

Klassen
Lytter/ hører på lærer
Svarer på spørsmål/ deltar i diskusjon
Jobber i grupper – sitter stille
Jobber i grupper - beveger seg
Jobber individuelt – sitter stille
Jobber individuelt – beveger seg
Jobber i verksted
Lek / lekepreget aktivitet
Annet:

Elev:

Gutt

Jente

Lytter/ hører på lærer
Småprater m/ sidemann / andre elever
Svarer på spørsmål/ deltar i diskusjon
Stiller spørsmål – til oppgaven/ aktivitet
Stiller spørsmål - annet
Rekker opp hånda
Arbeider m/ oppgaver alene
Arbeider m/ oppgaver i par/ grupper
Venter på hjelp
Beveger seg rundt – målrettet
Beveger seg rundt – ikke målrettet
Får hjelp av læreren
”Sitter uvirksom”
Skaper uro i klassen
Valgfri aktivitet
Annet:
Annen lærer/ assistent

Fag/Emne/Tema:
T1

T2

T3

Aktivitet:
T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

OBSERVASJONSKATEGORIER
Lærer:
Forteller/ foreleser/ forklarer - viser til en monologisk lærerrolle der lærer fører ordet.
Instruerer/ gir beskjed til oppgaven - lærer instruerer (verbalt/ nonverbalt) til oppgaverelaterte aktiviteter (som
etablering av gruppe, løsing av oppgaver, krav til dokumentasjon m.m).
Småprater/ gir beskjeder (annet) – skiller seg fra instruerer ved å fokusere på generelle beskjeder og som ikke
er direkte oppgave relatert (eksempler på dette kan være informasjon om klassetur, foreldermøte og mer
personlige kommentarer).
Helklassesamtale – peker mot en mer fellessamtale for hele gruppen/ klassen der lærer mer fungerer som
ordstyrer og flere elever kan ta ordet uten at lærer bryter inn.
Gir individuell hjelp – lærer interagerer/ hjelper enkelt elever.
Hjelp til par/ grupper – lærer interagerer/ hjelper to eller flere elever.
Skriver på tavla/ flippover/ overhead – lærer benytter seg fysisk av tavla/ flippover/ overhead.
Venter på ro i klassen – lærer har ingen annen aktivitet enn å avvente ro i klassen/ gruppa.
Sitter ved kateteret – lærer arbeider ved kateteret.
Annet – andre dominerende aktiviteter som ikke dekkes opp av de ovenstående.
Klassen:
Lytter/ hører på lærer – klassen lytter til instruksjon, forelesning, småprat m.m.
Svarer på spørsmål/ deltar i diskusjon – hovedvekten av elever svarer på spørsmål og/ eller deltar i diskusjon.
Jobber i gruppe/ sitter stille – elevene jobber to eller flere sammen med en stillesittende aktivitet.
Jobber i gruppe/ beveger seg – elevene jobber i gruppe/ par der bevegelse inngår som del av aktiviteten.
Jobber individuelt/ sitter stille – elevene jobber hver for seg med stillesittende aktivitet.
Jobber individuelt/ beveger seg – elevene jobber hver for seg der bevegelse inngår som del av aktiviteten.
Jobber i verksted – klasserommet er organisert i flere aktivitetsområder/ baser hvor elevene sirkulerer mellom
aktivitetene.
Lek/ lekepreget aktivitet – elevene er engasjerte i lekepreget aktiviteter som for eksempel spill, konkurranser,
konstruksjons- og bevegelseslek.
Annet – andre dominerende aktiviteter som ikke dekkes opp av de ovenstående.
Eleven:
Lytter/ hører på lærer - eleven lytter til instruksjon, forelesning, småprat m.m.
Småprater med sidemann/ andre elever – eleven småprater med sidemann eller andre elever det være seg faglig/
ikke faglig samtaler.
Svarer på spørsmål/ deltar i diskusjon – eleven svarer på spørsmål og/ eller deltar i diskusjon som er organisert
av læreren.
Stiller spørsmål til oppgaven/ aktivitet – eleven stiller fagrelaterte/ oppgaverelaterte spørsmål til gjeldende
aktivitet.
Stiller spørsmål/ annet – eleven stiller spørsmål som ikke er direkte relatert til pågående aktivitet/ oppgave.
Rekker opp hånden – eleven rekker opp hånden for å få kontakt med lærer.
Arbeider med oppgaver alene – eleven sitter individuelt og arbeider.
Arbeider med oppgaver i par/ grupper – eleven deltar i gruppearbeid med to eller flere elever, det være seg både
stille sittende aktiviteter og aktiviteter med bevegelse.
Venter på hjelp – eleven markerer behov for / venter på hjelp fra lærer.
Beveger seg rundt målrettet – elevens bevegelse er knyttet til oppgaverelaterte formål.
Beveger seg rundt ikke målrettet – eleven beveger seg i klasserommet tilsynelatende uten noen tilknytning til
oppgaven.
Får hjelp av læreren – eleven mottar hjelp i en til en interaksjon med lærer.
”Sitter uvirksom” – eleven sitter tilsynelatende uvirksom uten å være engasjert i pågående aktivitet.
Skaper uro i klassen – skaper uro via språk og bevegelse som ikke er relatert til pågående aktivitet.
Valgfri aktivitet – eleven får selv bestemme hva han/ hun skal gjøre.
Annet – andre dominerende aktiviteter som ikke dekkes opp av de ovenstående.
Annen lærer/ assistent
Dersom annen lærer/ assistent er tilstede noteres også hans/ hennes aktiviteter.

Appendiks Ib): Fokus for feltnotater

Feltnotater / beskrive en til to økter hver dag
i

Kvalitativt beskrive med eksempler trekk ved hvordan læreren samhandler med elevene:
- respons på elevenes initiativ
(bekrefter elevenes initiativ/ høy verdsetting/ lav verdsetting)
- grav av involvering/ distanse
- klima / tone i klassen
- grad av konsentrasjon
- grad av irettesetting
-

struktur/ klarhet i beskjeder
grad av avbrytelser/ ikke faglige innspill
lærerens respons på ikke- faglige innspill

Samhandlingen med de andre voksne i rommet

Appendiks Ic): Mal for samtale med lærer
SAMTALE MED LÆRER
A: SAMTALE FØR OBSERVASJONENE
1. Hva slags utdanningsbakgrunn har du?
2. Når fikk du din grunnutdanning?
3. Hvor lenge har du hatt ansvar for klassen?
4. Hvordan vil du beskrive klassen?
5. Er det noen spesielle utfordringer å være lærer i denne klassen?
6. Hvordan vil du beskrive det sosiale samspillet i klassen?
7. Hva legger du mest vekt på i lese- og skriveopplæringen i 1., 3., 6, og 9. klasse?
8. Hvordan legger du undervisningen til rette for dem som strever med lesing og
skriving?

B: Bare til ”gruppe-obs-klassene”:
Er det mulig å lage to situasjoner i løpet av uken der elevene skal
1.
2.

arbeide i grupper og
skrive en tekst ( individuelt) for eksempel lage et fortelling, skrive et brev eller lignende

Er det også mulig å lage en eller to situasjoner i løpet av uka med stoffgjennomgang i norskfaget for hele
klassen?
(Disse situasjonene ønsker vi å videofilme)

C: SAMTALE ETTER OBSERVASJONENE (FREDAG)
1.

Hvordan ble uka i forhold til det du hadde planlagt?

2.

Vil du si det ble en nokså typisk/vanlig uke?

3.

Er det noe du vil kommentere som spesielt?

4.

Hvordan har det vært å ha meg sittende der?

5. Jeg har observert ? denne uken, hvordan oppfatter du hennes/hans lese- og skriveferdigheter?

Appendiks Id): Observasjonsmal for muntlig norsk

Instruks til registreringsskjema for muntlige aktiviteter
Dette skjemaet skal tas fram i det øyeblikk det legges opp til en type muntlige aktivitet som er noe mer
enn helt vanlige samtaler elever imellom, eller mellom lærer og elev. Slike situasjoner vil være særlig
aktuelle i norsk, samfunnsfag eller KRL, men kan også forekomme i andre timer. Sekvensen kan
strekke seg over noen minutter eller over flere timer. Jeg er interessert i både avkryssing og i så
utfyllende kommentarer som dere makter å få ned, og en anføring av hvor mye tid aktiviteten tar totalt.
Jeg ser etter fire hovedtyper av situasjonen, i tillegg til restkategorien ”Annet”:
I.

Alle typer framføringer definert som at en eller flere elever framfører noe for resten av
klassen. Det kan dreie seg om å presentere, fortelle, deklamere, synge eller dramatisere noe.
Inkludert i dette er måten klassen eller læreren kommenterer slike framføringer på. (NB:
Dette med ”hel klasse” må ikke tas for bokstavelig – det gjelder også om klassen er delt.
Poenget er at det må være et større publikum enn bare ”dem selv”.) Det å fortelle noe for
medelever under samlingsstunden i 1. klasse regnes inn her, så lenge den enkelte elevens
bidrag ser ut til å være ”forberedt”.

II.

Strukturerte diskusjoner eller debatter, der noe av siktemålet er å trene elevene i å be om
ordet og forsvare et synspunkt osv., eller der de trenes i å lede slike debatter. Det kan dreie
seg om rollespill eller om en autentisk debatt, eller grader mellom disse to.

III.

Verkstedlignende øvelser i gruppe, der fokus ligger på å trene opp muntlige ferdigheter
(f.eks. fortellerverksted, at elevene intervjuer hverandre, dramaøvelser, forberedelse av
plenumsframføringer)

IV.

Metaundervisning om muntlig, dvs. undervisningssekvenser der læreren snakker om
muntlig norsk. Det kan være knyttet til pensumsstoff i læreboka, eller til en situasjon når
elevenes framføringer skal vurderes, eller annet. Her ber skjemaet om spesifikasjoner.

V.

Annet, denne kategorien er ment å inkludere situasjoner jeg ikke har forutsett, men som det
er rimelig å definere som trening av muntlige ferdigheter.

Hva med høytlesning fra pulten?
Dette er et særproblem i forhold til registreringen, og her må observatørene bruke sitt skjønn.
Høytlesing som gjøres som en del av lesetreningen i småskolen vil jeg ikke kalle muntlig aktivitet.
Hvis høytlesingen derimot skjer med vekt på selve framføringen, skal det registreres her. Det samme
gjelder lesing av replikker i forbindelse med gjennomgang av skuespill. Bruk i så fall kategori V.,
Annet.

KLASSEROMSINNREDNING:
(kan evt. tegnes på baksiden av skjema)

LÆREREN:
Alder/ yrkeserfaring
Utdanning
Kjønn

KLASSEN:
Elevtall
Gutter/jenter

ANNET:

Tid/tidspunkt:

Klasse:

Fag/emne/tema:

Aktivitet:

I. Framføringer (individuelt eller i gruppe) for hel klasse (Varighet................minutter)
Presentasjon av gruppearbeid eller individuelt arbeid (f.eks. som avslutning på
prosjektarbeid eller rapportering av gruppearbeid)
med manus

med stikkord

helt fritt

Forberedt fortelling av et eller annet slag (f.eks. en fiktiv eller selvopplevd historie, en gjenfortelling av et
eventyr e.l., et egenprodusert eventyr, noe som knytter seg til en gjenstand e.l. Hvis dette skjer i
samlingsstunden, kryss av her:
med manus

med stikkord

helt fritt

med stikkord

helt fritt

Diktdeklamasjon
med manus

Improvisert foredrag eller fortelling (typen ”selskapslek”)
Dramatiseringer (av dikt, pensumsstoff o.l.)

Kommentarer på framføringer
Lærer kommenterer/vurderer elevframføringer (ev. med karakter?) Minimumsrespons
eller konkret og utfyllende kommentar? Gi eksempler!
Elever kommenterer/vurderer elevframføringer (ev. med karakter?) Minimumsrespons eller konkret og
utfyllende kommentar? Gi eksempler!
Kommentarer til publikums atferd (av de opptredende, av lærer eller av publikum selv)? Minimumsrespons
eller konkret og utfyllende kommentar? Gi eksempler!
Utfyllende beskrivelser: (A. Klima i klasserommet, er elevene interessert/ uinteressert, samspill: lærer/ de
opptredende, lærer/ publikum, opptredende/publikum, kroppsspråk, opptredenes plassering i rommet, har
klassen rutine eller er det mye ståk for å få det til? B. Hva slags feedback gir læreren? (lærer som modell,
gir konkrete råd, korrigerer språket, bruker andre elever som modeller, loser/ gjør ting sammen med
eleven(e)).

II. Strukturerte diskusjoner

(Varighet................minutter)

Formell diskusjon ledet av en eller flere elever
Formell diskusjon ledet av lærer (mer formelt enn en vanlig lærerledet klassesamtale)
Rollespill-diskusjoner (der elevene inntar posisjoner som de har fått seg tildelt)
Utfyllende beskrivelser: (A. klima, er elevene interessert/ uinteressert, samspill: lærer/ de opptredende,
lærer /publikum, opptredende/publikum, kroppsspråk, opptredenes plassering i rommet, har klassen rutine
eller er det mye ståk for å få det til? B. Hvordan gir læreren veiledning og feedback til elevene? (lærer som
modell, gir konkrete råd, korrigerer språket, bruker andre elever som modeller, loser/ gjør ting sammen
med eleven(e)).

III. Verkstedlignende øvelser i gruppe

Elevene forteller/framfører/dramatiserer noe

(Varighet................minutter)

Elevene intervjuer hverandre
Øvelser for å forberede framføringer foran klassen
Utfyllende beskrivelser ( A. klima, er elevene interessert/uinteressert, kroppsspråk, gruppemedlemmenes
plassering i forhold til hverandre, går det greit eller er det mye ståk? B. Hvis læreren går bort til en eller flere
grupper, hvordan er samspillet mellom lærer og gruppe? Gir f.eks. læreren respons der og da eller brukes
situasjonen bare til oppklaring? Hvordan skjer ev. feedback (lærer som modell- gir konkrete råd, korrigerer
språket, bruker andre elever som modeller, loser/gjør ting sammen med elevene)?

IV. Metaundervisning om muntlig

(Varighet:................minutter)

Undervisning om emner knyttet til muntlig norsk. (Det må dreie seg om noe som har en viss varighet, og må
være noe mer enn korrigerende instrukser av typen ”Husk å rekke opp hånda” eller ”Snakk høyere”.)
Eksempler (føy til det du selv observerer):
x om hvordan barn lærer å snakke
x om hva som skiller muntlig og skriftlig språk
x om dialekter eller sosiolekter
x om ”spillereglene” for samtaler
x om kroppsspråk
x om muntlige sjangrer som f.eks. vitser og ordtak
x om verdien av stemmebruk og kroppsspråk
x om betydningen av å lytte konstruktivt
x om hvordan en framføring skal vurderes
x om hva det vil si å være et godt publikum
x om møtelederteknikk
x om korrekt og ukorrekt språk
Utfyllende beskrivelser:

V. Annet/ eller tilføyninger

Appendiks II. Tabell 1: Navn - skoler, lærere, lokalisering og
observasjonsuke - alle klasserom
1. trinn:
Humletoppen
Kantarellen skole
Kastanjen skole
Labyrinten skole
Rognelia skole
Solbærlia skole
AlmetoppenX skole
EkornliaX

Region
(Storby -S)
(Bygd - Fådelt - N)
(Småby - S)
(Storby - S)
(Bygd - S)
(Småby - N)
(Storby)
(Storby)

Lærer (alder)
Kine (49)
Karen (28)
Øydis (40)
Eva/ Erik (31/32)
Tone/ Mona (28/37)
Kåre/ Kristin (43/39)
Solvor/ Stein (35/29)
Gry (49)

U13 26. -30./3
U19 7. - 11/5
U42 15 - 19/10
U13 26. - 30/3
U42 15 - 19/10
U19 7. - 11/5
U7 og U8 2002
U6 4. -8/2 -02

Obs.uke

3. trinn:
Halleberg skole (1 -10)(Storby - S)
Humletoppen
(Storby - S)
Kantarellen skole
(Bygd - fådelt - N)
Labyrinten skole
(Storby - S)
Rognelia skole
(Bygd - S)
Solbærlia skole
(Småby -N)
AlmetoppenX skole (Storby - S)

Anja (28)
Berit (40)
Frida (37)
Sidsel (45)
Tine (26)
Birgitt (38)
Beate (60)

U13 26. -30./3
U13 26. -30./3
U19 7. - 11/5
U13 26. -30./3
U42 15 - 19/10
U19 7. - 11/5
U46 12.-16.11

6. trinn:
Halleberg skole(1 -10) (Storby - S)
Humletoppen
(Storby - S)
Knatten skole (1 -10) (Tettsted -S)
Knausen skole
(Tettsted -S)
Skoberg skole (1 -10) (Tettsted - N)
SnippenX
(Storby - S)
Solbærlia skole
(Småby - N)

Geir (42)
Bente (59)
Stig(42)
Oskar (35)
Erling (34)
Anette (30)
Ellen (40)

U13 26. -30./3
U13 26. -30./3
U42 15 - 19/10
U42 15 - 19/10
U19 7. - 11/5
U24 11. - 15/6
U19 7. - 11/5

9. trinn:
Halleberg skole(1 -10) (Storby - S)
Hofstad skole
(Bygd - S)
Kifjord skole
(Bygd - N)
Milestad skole
(Storby - S)
Rølstad skole
(Tettsted - S)
Skoberg skole (1 -10) (Tettsted - N)
EgenliaX
(Storby - S)
SkansenX
(Småby- S)

Unni (28)
Fred (50)
Ståle (35+)
Vegard/ Ragnar (40)
Anna (40)
Laila (60)
Randi (40)
Hanne (43)

U13 26. -30./3
U42 15 - 19/10
U19 7. - 11/5
U13 26. -30./3
U42 15 - 19/10
U19 7. - 11/5
U37 11. - 14/9
U38 17.- 21/9

Tabell
Storby > 100.000 innbyggere (n=14)
Småby = 15 – 20.000 innbyggere (n=5)
N= nord Norge (n=8)
S= sør Norge (n=22)
Gjennomsnittsalder for lærerne: 40 år
Gjennomsnittsalder for barnetrinnet: 39 år
Gjennomsnittsalder for ungdomstrinnet 42 år

Tettsted > 5.000 innbyggere (n=5)
Bygd < 5.000 innbyggere (n=6)

Appendiks III. Tabell 2: Elevtall/ lærertrekk – alle klasserom:
1. trinn:

Elevantall

Lærer

Alder

Labyrinten(Storby -S)
Kantarellen(Bygd-N/ fådelt)
Humletoppen (Storby-S)
Solbærlia (Småby-N)
EkornliaX (Storby –S)
Rognelia (Bygd-S)
Kastanjen (Småby -S)
AlmetoppenX (Storby –S)

22 (10g/12j)
10 (6g/4j)
22 (14g/8j)
21 (12g/9j)
14/53
25 (15g/10j)
21 (7g/12j)

Kv/Ma
Kv
Kv
Kv/Ma
Kv.
Kv/Kv
Kv.
Kv/Ma

31 år/32 år
28 år
49 år
39 år/43 år
49 år
28 år/37 år
40år
35år/29år

3. trinn:
AlmetoppenX (Storby –S)
Kantarellen(Bygd-N/ fådelt)
Humletoppen (Storby-S)
Labyrinten (Storby-S)
Rognelia (Bygd - S)
Halleberg (Storby - S)
Solbærlia (Småby -N)

24 (10g/14j)
12 (6i3.kl/6i2.kl)
19 (6g/13j)
19 (9g/10j)
18 (13g/5j)
26 (11g/15j)
16 (9g/7j)

Kv.
Kv.
Kv.
Kv.
Kv.
Kv.
Kv

60 år
37 år
40 år
45 år
25 år
28 år
38 år

6. trinn:
SnippenX (Storby -S)
Skoberg (Tettsted -N)
Solbærlia (Småby-N)
Halleberg (Storby -S)
Humletoppen (Storby-S)
Knausen (Tettsted - S)
Knatten (Tettsted - S)

16 (5g/11j)
18 (9g/9j)
18 (10g/8j)
23 (14g/9j)
22 (10g/12j)
14 (6g/8j)
17 (10g/7j)

Kv.
Ma
Kv.
Ma
Kv
Ma
Ma

30 år
34 år
40 år
42 år
59 år
35 år
42 år

9. trinn:
EgenliaX (Storby -S)
SkansenX (Tettsted-S)
Skoberg (Tettsted-N)
Kifjord (Bygd -N)
Halleberg (Storby -S)
Milestad (Storby - S)
Hofstad (Bygd -S)
Rølstad (Tettsted-S)

28
34 (15g/19j)
13 (7g/6j)
20 (13g/7j)
28 (16g712j)
29 (16g/13j)
30 (17g/13j)
18 (9g/9j)

Kv.
Kv./Ma
Kv.
Ma
Kv.
Ma
Ma
Kv.

40 år
43 år
60 år
35+
30+
40år
50år
40år

Gjennomsnittlig elevtall totalt:
Gjennomsnittlig elevtall b.trinn:
Gjennomsnittlig elevtall u.trinn:

20 elever per klasserom
18 elever per klasserom
25 elever per klasserom

Gjennomsnittsalder for lærerne:
40 år
Gjennomsnittsalder for barnetrinnet: 39 år
Gjennomsnittsalder for ungdomstrinnet 42 år

Appendiks IV. Tabell 3: Arealbruk
1. trinn:
Lærer (alder)
Antall rom disp.
Klasseromsorganisering
Humletoppen
Kine (49)
ett (+gr.rom)
langbord
Kantarellen skole
Karen (28)
ett
hestesko
Kastanjen skole
Øydis (40)
to rom
gruppebord
Labyrinten skole
Eva/ Erik (31/32)
flere
gruppebord
gruppebord
Rognelia skole
Tone/ Mona (28/37) ett
Solbærlia skole
Kåre/ Kristin (43/39) ett
gruppebord
AlmetoppenX skole Solvor/Stein 35/29 ett
gruppebord
EkornliaX skole
Gry (49)
flere
gruppebord

PC
o
o
x
x
x
o
o
o

3. trinn:
Halleberg skole
Humletoppen
Kantarellen skole
Labyrinten skole
Rognelia skole
Solbærlia skole
AlmetoppenX skole

Anja (28)
Berit (40)
Frida (37)
Sidsel (45)
Tine (26)
Birgitt (38)
Beate (60)

ett
ett
ett
ett (+gr.rom)
ett
ett (+ ex.rom)
ett

gruppebord (2&4)
langbord +2bord
enkeltvis/rekker
gruppebord (4)
grupper +(1&1)
grupper (4&6)
grupper i rekker

x
x
o
x
x
o
x

6. trinn:
Halleberg skole(1 -10) Geir (42)
Humletoppen
Bente (59)
Knatten skole (1 -10) Stig(42)
Knausen skole
Oskar (35)
Skoberg skole (1 -10) Erling (34)
Solbærlia skole
Ellen (40)
SnippenX skole
Anette (30)

ett
ett
ett
ett
ett
ett
ett

2+2/3+3/rekker

gruppebord

x
x
o
x
o
x
x

9. trinn:
Halleberg skole(1 -10) Unni (28)
Hofstad skole
Fred (50)
Kifjord skole
Ståle (35+)
Milestad skole
Vegard/ Ragnar (40)
Rølstad skole
Anna (40)
Skoberg skole (1 -10) Laila (60)
EgenliaX skole
Randi (40)
SkansenX skole
Hanne (43)

ett
ett
ett
ett
flere(fleksitid)
ett
ett
flere (fleksitid)

enkeltvis/rekker
2+2
2+2
1+1/2+2/5+5
1+1/2+2
1+1/2+2
gruppebord
2+2

x
x*
x
x*
x
o
x*
x*

x* = PC stuer lokalisert i et annet rom

2+2/3+3/rekker
2+2/ sofa

Appendiks V. Tabell 4 – Temaorganisert/ fagorientering
1. trinn:
Humletoppen
Kantarellen skole
Kastanjen skole
Labyrinten skole
Rognelia skole
Solbærlia skole
AlmetoppenX skole
EkornliaX skole

Lærer (alder)
Temaorganisert
Kine (49)
x
Karen (28)
x
Øydis (40)
x
Eva/ Erik (31/32)
x
x
Tone/ Mona (28/37)
Kåre/ Kristin (43/39)
x
Solvor/Stein (35/29)
x
Gry (49)
x

3. trinn:
Halleberg skole
Humletoppen
Kantarellen skole
Labyrinten skole
Rognelia skole
Solbærlia skole
AlmetoppenX skole

Anja (28)
Berit (40)
Frida (37)
Sidsel (45)
Tine (26)
Birgitt (38)
Beate (60)

Fagorganisert

x
x
x
x
x
x
x

x*

x*
x*
x*
x*
x*

6. trinn:
Halleberg skole(1 -10) Geir (42)
Humletoppen
Bente (59)
(Arbeidsplan)
Knatten skole (1 -10) Stig(42)
Knausen skole
Oskar (35)
Skoberg skole (1 -10) Erling (34)
SnippenX
Anette (30)
(Arbeidsplan)
Solbærlia skole
Ellen (40)

x

9. trinn:
Halleberg skole(1 -10) Unni (28)
Hofstad skole
Fred (50)
Kifjord skole
Ståle (35+)
Milestad skole
Vegard/ Ragnar (40)
Rølstad skole
Anna (40)
Skoberg skole (1 -10) Laila (60)
EgenliaX
Randi (40)
SkansenX
Hanne (43)

x
x
x (Temadag)
x
x (Fleksitid)
x
x (noe arb.plan)
x (Fleksitid)

* Blanding av teamorganisert og fagorganisert undervisning med hovedvekt på
temaorganisering

x
x
x
x
x
x

Forteller…
Instruerer
Småprater
Spørs/sva
Helklasse.
Ind.hjelp
Hj. par/gr.
Tavle…….
Vent. p. ro
Ved katet.
Annet……
Sum

EkornliaX
antall
3
11
2
7
0
14
3
2
1
0
12
55

%
5,45
20,00
3,63
12,72
25,45
5,45
3,63
1,81
21,82
100

Humletoppen
antall
0
8
9
9
0
14
3
1
2
0
11
57

Tabell 5: Læreraktiviteter 1. trinn

14,04
15,79
15,79
24,56
5,26
1,75
3,51
19,30
100

%

Rognelia
antall
0
14
2
5
0
2
12
0
4
2
8
49
%
28,57
4,08
10,20
4,08
24,48
8,16
4,08
16,33
100

Kantarellen
antall
4
5
0
13
1
11
0
0
0
1
5
40
%
10,00
12,50
32,50
2,50
27,50
2,50
12,50
100

Labyrinten
antall
4
3
0
6
0
4
8
0
0
1
8
34

Appendiks VI. Tabell 5 – 8: Variasjon over trinn – læreraktiviteter

%
11,76
8,82
17,65
11,76
23,53
2,94
23,53
100

Solbærlia
antall
2
2
0
5
0
3
3
0
0
1
0
16
%
12,50
12,50
31,25
18,75
18,75
6,25
100

AlmetoppenX
antall
0
2
0
0
0
5
26
0
0
0
2
35

Kastanjen
antall
1
5,71 1
0
1
6
14,29 14
74,92 0
0
0
0
5,71 8
100
31
%

%
3,23
3,23
3,23
19,35
45,61
25,80
100

Forteller…
Instruerer
Småprater
Spørs/sva
Helklasse.
Ind.hjelp
Hj. Par/gr.
Tavle…….
Vent. P. ro
Ved katet.
Annet……
Sum

Halleberg
antall
6
9
6
5
3
11
2
5
2
6
10
6

%
9,23
13,85
9,23
7,69
4,62
16,92
3,08
7,69
3,08
9,23
15,38
100

Humletoppen
antall
1
3
4
1
0
12
4
0
1
1
3
30

Tabell 6: Læreraktiviteter 3. trinn

%
3,33
10,00
13,33
3,33
40,00
13,33
3,33
3,33
10,00
100

Rognelia
antall
12
13
9
6
1
16
7
1
0
0
7
72
%
16,67
18,06
12,50
8,33
1,39
22,22
9,72
1,39
9,72
100

Kantarellen
antall
3
3
2
1
3
3
1
0
1
1
7
25
%
12
12
8
4
12
12
4
4
4
28
100

Labyrinten
antall
6
13
12
3
5
11
7
2
4
3
8
74
%
8,11
17,57
16,22
4,05
6,76
14,86
9,46
2,70
5,41
4,05
10,81
100

Solbærlia
antall
4
5
3
2
3
12
0
0
1
0
8
38
%
10,53
13,16
7,89
5,26
7,89
31,58
2,63
21,05
100

AlmetoppenX
antall
1
12
3
9
7
14
6
0
2
5
8
67

%
1,49
17,91
4,48
13,43
10,45
20,90
8,96
2,99
7,46
11,94
100

Halleberg
antall
Forteller… 8
Instruerer 18
Småprater 5
2
Spørs/sva
Helklasse. 3
18
Ind.hjelp
Hj. par/gr. 0
Tavle……. 2
Vent. p. ro 1
Ved katet. 0
Annet…… 1
58
Sum

%
13,79
31,03
8,62
3,45
5,17
31,03
3,45
1,72
1,72
100

Humletoppen
antall
7
15
0
27
0
24
3
2
0
10
0
88

Tabell 7: Læreraktiviteter 6. trinn
%
7,95
17,05
30,68
27,27
3,41
2,27
11,36
100

Skoberg
antall
12
10
0
12
0
20
1
0
2
3
8
68
%
17,65
14,71
17,65
29,41
1,47
2,94
4,41
11,76
100

Knatten
antall
14
11
4
13
10
4
4
1
0
2
6
69
%
20,29
15,94
5,80
18,84
14,49
5,80
5,80
1,45
2,90
8,70
100

SnippenX
antall
7
5
0
2
0
17
49
0
1
8
8
97
%
7,22
5,15
2,06
17,53
50,52
1,03
8,25
8,25
100

Solbærlia
antall
9
10
1
10
0
17
6
0
0
6
3
62
%
14,52
16,13
1,61
16,13
27,42
9,68
9,68
4,84
100

Knausen
antall
10
3
6
10
5
22
3
7
1
4
0
71

%
14,08
4,23
8,45
14,08
7,04
30,99
4,23
9,86
1,41
5,63
100

Forteller…
Instruerer
Småprater
Spørs/sva
Helklasse.
Ind.hjelp
Hj. par/gr.
Tavle…….
Vent. p. ro
Ved katet.
Annet……
Sum

Halleberg
antall
5
13
7
6
0
16
2
1
3
10
9
72

%
6,94
18,06
9,72
8,33
22,22
2,78
1,39
4,17
13,89
12,50
100

EgenliaX
antall
4
4
0
4
10
4
3
1
1
3
3
37

Tabell 8: Læreraktiviteter 9. trinn
%
10,81
10,81
10,81
27,03
10,81
8,11
2,70
2,70
8,11
8,11
100

Hofstad
antall
11
6
2
2
1
1
8
1
0
0
19
51
%
21,57
11,76
3,92
3,92
1,96
1,96
15,69
1,96
37,25
100

Kifjord
antall
21
7
0
2
3
10
0
1
0
0
7
51
%
41,18
13,73
3,92
5,88
19,61
1,96
13,73
100

Milestad
antall
19
11
6
11
2
5
16
6
1
2
17
96
%
19,79
11,46
6,25
11,46
2,08
5,21
16,67
6,25
1,04
2,08
17,71
100

SkansenX
antall
14
5
13
2
1
21
6
1
8
8
10
89
%
15,73
5,62
14,61
2,25
1,12
23,60
6,74
1,12
8,99
8,99
11,24
100
7
10
5
8
0
7
6
2
0
5
9
59

antall

Skoberg
%
11,86
16,95
8,47
13,56
11,86
10,17
3,39
8,47
15,25
100

Rølstad
antall
7
6
14
2
2
15
0
1
4
7
12
70

%
10,00
8,57
20,00
2,86
2,86
21,43
1,43
5,71
10,00
17,14
100

Appendiks VII. Informasjonsskriv til skoler
Klasserommets
praksisformer
etter Reform 97

Pedagogisk forskningsinstitutt
Postboks 1092, Blindern
N-0317 Oslo
Besøksadresse
Sem Sælandsvei 7, Helga Engs hus, 5. et.
Blindern xxxxx

Til rektor ved
I forbindelse med den nasjonale evalueringen av Reform 97 er undertegnede forskningsgruppe ett av
forskningsmiljøene som har ansvaret for evalueringen. Vårt forskningsprosjekt - ”Klasserommets
praksisformer etter reform 97” - ønsker å få fram en klasseromsnær beskrivelse av hva som skjer i
norske klasserom etter reformen. Hva kjennetegner arbeidsmåter og samhandlingsformer? Hvordan
etableres nye elev- og lærerroller?
For å kartlegge disse spørsmålene trenger vi informasjon om ’livet i klasserommet’. I den forbindelse
ønsker vi å innhente observasjonsdata fra henholdsvis småskoletrinnet, mellomtrinnet og
ungdomstrinnet.
Vår henvendelse gjelder altså en forespørsel om å få være tilstede i 1., 3. og 6. klassetrinn på deres skole
over en periode på en uke høsten 2001. Gjennom klasseroms observasjoner håper vi å få gitt et rikt bilde
av norske klasserom. I forståelse med klasselærer og foreldre ønsker vi videre å ta inntil et par timers
videoopptak i løpet av den uken vi er i klassen. Opptakene skal utelukkende brukes som utgangspunkt
for analyser. Video-opptakene vil bli slettet når prosjektet er avsluttet. Forslag til utkast til brev til elever
og foreldre der vi informerer om undersøkelsen, følger vedlagt (se vedlegg 1). Antydningsvis ville vi
foreslå uke 42 som mulige tidspunkt.
All innhentet informasjon vil selvfølgelig bli anonymisert og behandlet konfidensielt slik at verken
elever, lærere, den konkrete klasse eller skole vil kunne identifiseres etterpå.
Vi vil understreke at deltakelse i undersøkelsen er frivillig. Samtidig vil vi framheve at undersøkelsens
kvalitet er avhengig av at norske lærere og elever er villige til å åpne klasserommet for innsyn. Vi håper
at også lærerne vil oppleve dette samarbeidet som inspirerende og nyttig. Lærerorganisasjonene har stilt
seg positive til at deres medlemmer stiller opp i forbindelse med evalueringen. (Se vedlagte
anbefalingsbrev – vedlegg 2)
Vi kommer til å ta telefonisk kontakt for eventuelt å avtale om - og i hvilken form - skolen ønsker mer
informasjon om prosjektet.
For mer informasjon om forskningsprosjektet, se vår hjemmeside:
http://www.uv.uio.no/pfi/prosjekt/klette/hjemmeside.html
Vennlig hilsen

Kirsti Klette
Førsteamanuensis/ Prosjektleder

Frøydis Hertzberg (sign.)
Professor

Bente Hagtvet (sign.)
Professor

Vibeke Grøver Aukrust (sign.)
Førsteamanuensis
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