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Sammendrag 

Målet med klarspråk er at mottakerne skal finne det de trenger, forstå det de finner og kunne 

bruke informasjonen de finner. Et argument for å skrive klarspråk er at «Informasjon fra det 

offentlige skal være forståelig for mottakerne, og språket må derfor være klart og tilpasset 

målgruppa» (Språkrådet, 2013), men for å tilpasse språket og gjøre det klart for målgruppen, 

må man vite hvem målgruppen er, og hva som kreves for å gjøre informasjonen forståelig for 

målgruppen. Per 1. januar 2016 bodde det 848 200 personer med innvandrerbakgrunn i 

Norge, noe som utgjør 16,3 % av Norges befolkning (SSB, 2016). For å kunne fungere og 

delta i det norske samfunnet kreves det at man kan lese, sette seg inn i og respondere på ulike 

typer informasjon. Målet og motivasjonen for denne oppgaven har vært å finne ut hvordan 

denne prosessen kan gjøres enklere og mer effektiv også for andrespråkbrukere, og å kunne 

bidra med nye teoretiske kunnskaper om hvordan en kan tilpasse klarspråkarbeid når 

andrespråkbrukere er del av målgruppen. 

Denne masteroppgaven er en studie av klarspråk i et andrespråkperspektiv, med utgangspunkt 

i forskningsspørsmålene: 

 Hvem er andrespråkleseren? 

 Hvilke behov har andrespråklesere i møte med tekster på andrespråket? 

 Hvordan kan man møte behovene til denne lesergruppen i skriftlig kommunikasjon? 

For å besvare forskningsspørsmålene har jeg utviklet og utført en empirisk undersøkelse med 

fokus på å finne ut hvordan andrespråkbrukere opplever det å lese på norsk, å avdekke hva 

som kan oppleves som utfordrende for lesere med norsk som andrespråk, samt å få 

andrespråkleseres egne innspill om hvordan man kan tilpasse skriftlig informasjon til deres 

behov. I tillegg til den empiriske undersøkelsen har teorier om blant annet andrespråk, 

klarspråk og lesing, samt tidligere studier av lesing på andrespråk, vært sentrale i besvarelsen 

av forskningsspørsmålene. Resultatene av undersøkelsen tyder på at andrespråklesere ikke 

nødvendigvis er så ulike andre lesere, og at det er språkkompetansen på andrespråket og 

bakgrunnskunnskapene som først og fremst er avgjørende for å oppnå forståelse av 

informerende tekster. Studien har også gitt innsikt i hvordan man kan kompensere for 

eventuelle begrensede ordkunnskaper og bakgrunnskunnskaper i skriftlig informasjon, og i 

hvordan man kan spille på andrespråkleseres ressurser og dermed hjelpe dem til å lese mer 

effektivt.  
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1 Introduksjon 

Målet med klarspråk er at mottakerne skal finne det de trenger, forstå det de finner og kunne 

bruke informasjonen de finner (Språkrådet, 2013) (se også 1.3.3). Høsten 2015 deltok jeg på 

den internasjonale klarspråkkonferansen PLAIN (Plain Language Association InterNational) i 

Dublin der jeg fikk mye informasjon om hva det arbeides med innenfor klarspråksområdet. 

Det som inspirerte meg mest, var det arbeidet som blir gjort for å inkludere marginaliserte 

grupper, det vil si personer som på grunn av fysiske og kognitive funksjonsnedsettinger har 

problemer med å lese og tilegne seg skriftlig informasjon. Til tross for at det innen 

klarspråkfeltet arbeides med å inkludere ulike marginaliserte grupper, mangler det likevel 

fokus på personer som leser på sine andrespråk.  

I Norge utgjør personer som har norsk som andrespråk, en stadig større, heterogen gruppe 

med personer som har ulike bakgrunner og forutsetninger for å forstå skriftlig informasjon på 

norsk. For å kunne fungere og delta i det norske samfunnet kreves det at man kan lese, sette 

seg inn i og respondere på ulike typer informasjon. Målet og motivasjonen for denne 

oppgaven er derfor å finne ut hvordan denne prosessen kan gjøres enklere og mer effektiv 

også for andrespråkbrukere, og å kunne bidra med nye teoretiske kunnskaper om hvordan en 

kan tilpasse klarspråkarbeid med hensyn til denne brukergruppen. 

Temaet for denne oppgaven er derfor «klarspråk i et andrespråkperspektiv», med 

utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

 Hvem er andrespråkleseren?  

 Hvilke behov har andrespråklesere i møte med tekster på andrespråket? 

 Hvordan kan man møte behovene til denne gruppen i skriftlig kommunikasjon? 

Klarspråk i et andrespråkperspektiv er et tidligere uutforsket område. Derimot finnes det flere 

undersøkelser av andrespråkleseres leseforståelse, både fra Norge og andre land. Disse 

studiene har gitt innsikt i hvem andrespråklesere er og hva som kan by på problemer for dem i 

møte med tekster på andrespråket, men lite om hvordan man kan gjøre tekster mer forståelige 

for denne gruppen (jf. kapittel 2.4). For å besvare forskningsspørsmålene har jeg derfor 

utviklet og utført en empirisk undersøkelse der jeg har bedt andrespråkbrukere om å fylle ut et 

spørreskjema og delta i et intervju. Jeg har primært vært opptatt av informerende tekster, det 
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vil si tekster som skaper en forventning om en bestemt respons eller handling. Fokuset for 

denne undersøkelsen var å finne ut hvordan andrespråkbrukere opplever det å lese slike 

tekster på norsk, å avdekke hva som kan oppleves som utfordrende når en leser med norsk 

som andrespråk, samt å få andrespråkleseres egne innspill om hvordan man kan tilpasse 

skriftlig informasjon til deres behov. I tillegg til den empiriske undersøkelsen besvarer jeg 

deler av forskningsspørsmålene teoretisk, det vil si at jeg har sett til nærliggende felt som 

leseteori, andrespråkforskning, klarspråkteori og lettlestteori.  

Videre i dette innledende kapittelet presenterer jeg hvor mange andrespråkbrukere det er i 

Norge basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, før jeg utdyper forskningsspørsmålene og gjør 

rede for hva jeg legger i sentrale begreper jeg bruker i oppgaven. 

 

1.1 Personer som har norsk som andrespråk i Norge 

Per 1. januar 2016 bodde det 848 200 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. 698 500 av 

disse personene hadde selv innvandret, mens 149 600 av dem var født i Norge med to 

innvandrerforeldre (SSB, 2016). Så mye som halvparten av innvandrerbefolkningen i Norge 

er i alderen 20–40 år (SSB, 2016), og tall fra SSB tilsier at mange har hatt relativt kort botid i 

Norge:  

Det er stor variasjon i hvor lenge innvandrere har bodd i Norge. Noen grupper, blant annet de med 

bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Marokko har bodd lenge i Norge, mens innvandrere fra de 

nye EU landene – spesielt Polen og Litauen har bodd her kort, de fleste under fem år. Også flyktninger 

fra Somalia, Irak og Afghanistan er landgrupper som har relativt kort botid i Norge (SSB, 2016). 

Ettersom flere grupper har vært i Norge i relativt kort tid, indikerer tallene at mange har 

kommet til Norge som unge voksne, og man kan derfor regne med at de har lært norsk som 

andrespråk
1
. Det er ingen konsensus for hvor en skal trekke linjen mellom førstespråk og 

andrespråk, men Berggreen og Tenfjord (2007), for eksempel, definerer andrespråk som «[…] 

alle språk som blir lært etter førstespråket […]» (s. 369), mens førstespråket, eller morsmålet, 

er «[…] det/de første språk barnet tilegner seg i alderen fra null til ca. tre år» (s. 370).  

                                                 
1
 Norskfødte barn kan også ha norsk som andrespråk. Språket (eller språkene) barn er eksponert for i sine første 

leveår, kan kalles deres førstespråk. Barn som først kommer i kontakt med norsk senere, for eksempel i 

barnehagen, kan derfor ha norsk som sitt andrespråk. (De Houwer, 2009, s. 4–5). Barn som er født i Norge, kan 

med andre ord ha norsk som andrespråk, dersom de ikke blir eksponert for norsk de første årene.  
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Innvandrerbefolkningen i Norge er altså yngre enn befolkningen som helhet (SSB, 2016), 

men det er likevel mange voksne andrespråkbrukere i Norge. I 2014 var 63,4 % av 

befolkningen med innvandrerbakgrunn i aldersgruppen 15–74 år i arbeid, mens 16,8 % var 

studenter i høyere utdanning (SSB, 2016). Det vil si at 80 % av innvandrerbefolkningen var i 

arbeid eller utdanning. Av de totalt 669 380 innvandrere som bodde i Norge i 2015, var 149 

726 personer i alderen 0–17 år, mens 519 654 personer var i alderen 18–91 år (personlig 

kontakt med SSB, 2015). Det vil si at 77,6 % av innvandrerne i Norge i 2015 var over 18 år. 

Med det sagt, ligger fokuset i denne oppgaven på voksne andrespråkbrukere, det vil si 

personer som har fylt 18 år, og jeg er interessert i å undersøke hvordan disse opplever det å 

lese og forstå skriftlig informasjon på norsk. 

 

1.2 Utdyping av forskningsspørsmålene 

 Hvem er andrespråkleseren? 

For å skrive klart oppfordrer klarspråkråd skribenten til å tenke på mottakeren (Språkrådet, 

2013). Dette gjør det særlig viktig å avklare, og avgrense, hvem mottakeren av teksten er. 

Med forskningsspørsmålet «Hvem er andrespråkleseren?» ønsker jeg å finne ut hvem som 

leser på andrespråket, det vil si hvilke personer som regner seg for og som regnes for å være 

andrespråklesere, og hva som kjennetegner andrespråklesere som mottakergruppe. I 

tilnærmingen til dette forskningsspørsmålet har jeg benyttet meg av andrespråkteori og tall fra 

Statistisk sentralbyrå, i tillegg til at jeg har samlet inn opplysninger fra leserne som har vært 

med i undersøkelsen jeg utførte (mer om dette i kapittel 3). Andrespråklesere utgjør, som vi 

allerede har sett, en stor, heterogen gruppe, og derfor gir jeg en mer generell beskrivelse av 

andrespråklesere basert på personsentrerte analyser av et utvalg av informantene. 

 Hvilke behov har andrespråklesere i møte med tekster på andrespråket? 

Målet med undersøkelsen jeg utviklet, var å få konkrete eksempler på hva som kan være 

vanskelig med å lese tekster på andrespråket og hvordan man kan tilpasse skriftlig 

informasjon til andrespråklesere. Derfor ba jeg informantene om å besvare noen generelle 

spørsmål om hvordan de opplever å forstå tekster på norsk i et spørreskjema. Deretter ba jeg 

dem om å lese teksten «Kildesortering – hva skal hvor?» fra Oslo kommune sine hjemmesider 
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(Oslo kommune, 2015). Etter at de hadde lest teksten, intervjuet jeg dem om tekstens 

leservennlighet. Jeg har gjort en temasentrert analyse (jf. kapittel 3.8) av datamaterialet fra 

spørreskjemaene og intervjuene som jeg sammenligner med teori og tidligere studier av lesing 

på andrespråk (jf. kapittel 2). 

 Hvordan kan man møte behovene til andrespråklesere i skriftlig kommunikasjon? 

I undersøkelsen ønsket jeg å få innsikt i voksne andrespråkleseres opplevelse av å lese 

skriftlig informasjon på norsk, men også deres innspill om hvordan de mener at man kan 

tilpasse skriftlig informasjon slik at de enklere og mer effektivt oppnår forståelse av en tekst. 

For å besvare dette spørsmålet har jeg sammenlignet informantenes innspill med dataene fra 

det foregående spørsmålet, «Hvilke behov har andrespråklesere i møte med tekster på 

andrespråket?», samt med tidligere studier av lesing på andrespråk, klarspråkråd, 

andrespråkteori og leseteorier (presentert i kapittel 2). 

 

1.3 Begrepsavklaring 

1.3.1 Andrespråkleser 

«Andrespråkleser» er et sentralt begrep som jeg bruker mye i denne oppgaven. Jeg vil derfor 

gjøre rede for hvordan jeg bruker dette begrepet, samt innlede en diskusjon om hvem jeg 

regner for å være andrespråklesere, og hvorfor. Denne diskusjonen vil jeg føre videre med 

utgangspunkt i funnene fra undersøkelsen min, som jeg presenterer i analysekapittelet. 

I denne oppgaven bruker jeg begrepet «andrespråkleser» om personer som bor eller oppholder 

seg i et samfunn der majoritetsspråket er deres andrespråk. Denne definisjonen kan ses i 

sammenheng med skillet mellom «andrespråk» og «fremmedspråk». Utgangspunktet for dette 

skillet er først og fremst læringskonteksten; andrespråk læres i en naturlig kontekst (i tillegg 

til at de kan læres i en klasseromskontekst), mens fremmedspråk læres i en mer formell 

undervisningskontekst (Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 16). Jeg legger også vekt på at disse 

personene på ett eller flere områder i livet har behov for å kunne lese og tilegne seg 

informasjon på andrespråket for å kunne delta i det demokratiske samfunnet, og at det i ulike 
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sammenhenger (for eksempel i jobbsammenheng eller i utdanning) blir stilt krav om at de skal 

kunne lese og tilegne seg informasjon på andrespråket.  

Jeg regner gruppen andrespråklesere for å være langt mindre enn for eksempel det Bernhardt 

(2011) gjør: 

Arguably, second-language reading is the dominant global literacy. Millions across the globe routinely 

access expository information from the internet written in English – a second language for the 

overwhelming majority (Bernhardt, 2011, s. viii) 

Det er utvilsomt mange som leser tekster på engelsk eller andre språk de behersker, daglig, 

men regnes disse personene som andrespråklesere? I så fall vil en kunne argumentere for at 

majoriteten av for eksempel nordmenn er andrespråklesere. Likevel er det ikke majoriteten 

som er fokus for denne oppgaven, og derfor trengs en begrepsavklaring. «Alle» eller 

«majoriteten» er ikke svaret jeg søker til spørsmålet om hvem som er andrespråklesere i 

denne sammenhengen, men snarere personer som bor i et samfunn der de har behov for å 

kunne lese, forstå og respondere på informasjon på andrespråket. Dermed mener jeg at det 

kan være hensiktsmessig å operere med begrepet «fremmedspråkleser», til forskjell fra og for 

å kunne skille ut hvem som er andrespråklesere. I denne oppgaven er jeg primært opptatt av 

dem som har norsk som sitt andrespråk, men funnene kan ha relevans for andre 

andrespråklesere også.  

 

1.3.2 Behov 

I forskningsspørsmålene snakker jeg om «behov», det vil si hvilke behov andrespråklesere har 

i møte med tekster og hvordan man kan møte disse behovene. Med «behov» mener jeg hva 

lesere av en tekst behøver for å oppnå forståelse, og hvordan man gjennom å identifisere disse 

behovene kan gjøre tekster så forståelige som mulige også for andrespråkbrukere. 

 

1.3.3 Klarspråk 

Klarspråkråd er ment for skribenter som vil sikre at teksten kommuniserer det den skal på en 

korrekt, klar og brukertilpasset måte. Språkrådet oppgir følgende fem grunner til å skrive 

tekster i klarspråk: 
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1. «Klarspråk fremmer demokratiet og rettssikkerheten» 

2. «Klarspråk skaper tillit» 

3. «Klarspråk sparer tid og penger» 

4. «Klarspråk fremmer kommunikasjonen» 

5. «Det offentlige skal være et forbilde» (Språkrådet, 2013) 

Forvaltningsspråket bør være klart og tydelig fordi det gir informasjon om blant annet 

rettigheter og plikter. Dersom det offentlige språket er for tungt og uklart for folk, er det 

mange som ikke får sjansen til å delta i saker som angår dem. En leser som forstår og 

oppfyller sine rettigheter og plikter, både deltar og bidrar til et demokratisk samfunn. Hvis 

avsenderen klarer å kommunisere budskapet sitt på en forståelig måte for mottakeren, kan 

dette være med på å skape tillit og gjøre avstanden mellom avsenderen og mottakerne mindre. 

En tekst som er skrevet i klarspråk, sparer også alle for tid og penger, fordi en kan unngå lang 

saksbehandlingstid dersom teksten ikke fører til misforståelser hos mottakerne. Ved å skrive 

tekster i klarspråk kan en hjelpe mottakeren med å forstå budskapet, og på denne måten kan 

en fremme kommunikasjonen. I tillegg skal det offentlige skal være et forbilde, både fordi 

skrivefeil gir et dårlig inntrykk, og fordi folk kan tro at avsendere har noe å skjule dersom de 

sender ut uforståelige tekster (Språkrådet, 2013).  

Arbeid med myndighetsspråk har lange tradisjoner i Norge, selv om begrepet «klarspråk» ble 

tatt i bruk nokså sent i Norge (Nord, Nyström Höög og Tønneson, 2015, s. 1). Begrepet er 

opprinnelig svensk, og ble først tatt i bruk i 1985 som tittel i en utredningsrapport (Falck-

Ytter, 2009, s. 22). Klarspråk brukes også på norsk, mens begrepene plain language og clear 

language benyttes på engelsk (Kvarnes et al, 2011, s. 8). I 2008 startet planleggingen av 

prosjektet Klart språk i staten (Dahle og Ryssevik, 2013, s. 9). Dette prosjektet var et 

samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet, og ble 

finansiert av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Kvarnes m.fl., 2011, s. 

125). Bakgrunnen for prosjektet var et oppdrag fra Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet (FAD), som det het tidligere, om å «arbeide med enklare språk 

og meir tilgjengeleg innhald i offentlege publikasjonar og brev retta mot innbyggjarar (bl.a. 

saman med Språkrådet)» (Språkrådet, 2015). Målet var å «[…] øke oppmerksomheten om 

klarspråk i statsforvaltningen og legge forholdene til rette for at statlige virksomheter skal 

kunne forbedre språket i sin skriftlige kommunikasjon med innbyggerne» (Språkrådet, 2015). 

Blant tiltakene som ble utviklet gjennom dette prosjektet, var nettstedet www.klarspråk.no, 

http://www.klarspråk.no/
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som fungerte som en samleside med «praktiske verktøy, råd og tips om korleis språket kan 

gjerast meir brukarvennleg, klart og forståeleg» (Språkrådet, 2015), klarspråkkurs, en 

prosjektstøtteordning som ga praktisk og økonomisk støtte til ulike språkforbedringsprosjekt 

og Statens klarspråkspris. Prosjektet ble avviklet ved utgangen av 2012, men samarbeidet 

mellom Difi og Språkrådet fortsetter, i tillegg til nettstedet www.klarspråk.no og Statens 

klarspråkspris (Språkrådet, 2015).  

Klarspråk blir definert noe ulikt på forskjellige språk. I den norske staten er klarspråk definert 

som: 

[…] korrekt, klart og mottakertilpasset språk i tekster fra det offentlige. En tekst er skrevet i klarspråk 

dersom mottakerne raskt finner det de trenger, forstår det de finner, og kan bruke det de finner, til å 

gjøre det de skal. (Språkrådet, 2013) 

Den engelske definisjonen er noe mer utfyllende, men kortversjonen av den engelske 

definisjonen er mer eller mindre lik den norske: 

A communication is in plain language if the language, structure, and design are so clear that the 

intended audience can easily find what they need, understand what they find, and use that information 

(PLAIN, udatert, a). 

Begge definisjonene vektlegger at målet med klarspråk er at mottakerne skal finne det de 

trenger, forstå det de finner og kunne bruke informasjonen de finner. I denne oppgaven støtter 

jeg meg likevel til den engelske versjonen, fordi den i tillegg gir en mer utførlig beskrivelse 

av hvordan en skal utforme tekster med hensyn til målgruppe og formål gjennom struktur, 

design, uttrykk og evaluering (PLAIN, udatert, a) (se også 2.3.1). Spesielt viktig for denne 

oppgaven regner jeg design, det vil si layout, typografi og informasjonsgrafikk. 

 

1.3.4 Forståelse 

Når jeg snakker om «forståelse» i denne oppgaven, er det «subjektiv opplevelse av forståelse» 

jeg først og fremst er interessert i. Med subjektiv opplevelse av forståelse mener jeg egne 

vurderinger av om man forstår noe eller ikke. For denne oppgaven betyr det at jeg har bedt 

andrespråkbrukere om å vurdere selv hvorvidt de har problemer med å forstå tekster på 

andrespråket eller ikke, fremfor å utføre forståelsestester, som for eksempel Kulbrandstad 

(2003) gjør. Dette er noe jeg kommer tilbake til og problematiserer i kapittel 3.10, Metodiske 

utfordringer.  

http://www.klarspråk.no/


8 

 

1.4 Disposisjon for oppgaven 

I dette første kapittelet har jeg gjort rede for motivasjonen og målet for å undersøke temaet 

klarspråk i et andrespråkperspektiv. Jeg har også utdypet forskningsspørsmålene og avklart 

sentrale begreper som jeg bruker gjennomgående i oppgaven, og gjort rede for personer som 

har norsk som andrespråk i Norge. 

Det andre kapittelet er en presentasjon av hvilke teorier jeg har benyttet og tatt utgangspunkt i 

for denne studien. Jeg presenterer teorier om lesing og litterasitet, og presenterer hvordan en 

innenfor kognitive og sosiokulturelle leseteorier betrakter lesing. Jeg gjør også rede for ulike 

typer lesere, det vil si «flytende» og «svake» lesere og andrespråklesere, og for hvordan man 

kan bearbeide tekster for å gjøre dem tilgjengelige for ulike målgrupper. I kapittelet 

oppsummerer jeg også funn fra tidligere studier som jeg har tatt utgangspunkt i når jeg har 

analysert datamaterialet fra min undersøkelse. 

I det tredje kapittelet, «Metode», gjør jeg rede for hvilken vitenskapelig tilnærming jeg har 

lagt til grunn for denne oppgaven. Jeg beskriver forskningsdesignet, valg av tekst for 

undersøkelsen, informantutvalget, og hvordan jeg har valgt å analysere datamaterialet. Jeg 

gjør også rede for hvilke metodiske overveielser jeg har gjort med hensyn til forskningsetikk, 

reliabilitet og validitet, samt for hvilke metodiske utfordringer en kan støte på i en slik type 

undersøkelse.  

I det fjerde kapittelet presenterer og analyserer jeg datamaterialet fra undersøkelsen, og 

diskuterer hvilke svar det kan gi på forskningsspørsmålene. Analysen er todelt, og i den første 

delen gjør jeg en temasentrert analyse av datamaterialet med utgangspunkt i 

forskningsspørsmålene «Hvilke behov har andrespråklesere i møte med tekster på norsk?» og 

«Hvordan kan man møte andrespråkleseres behov i skriftlig kommunikasjon?». I den andre 

delen av analysen tar jeg utgangspunkt i forskningsspørsmålet «Hvem er andrespråkleseren?», 

som jeg baserer på personsentrerte analyser av et utvalg av informantene og andrespråkteori.  

I det femte og siste kapittelet diskuterer jeg hvordan mine funn kan sammenlignes med funn 

fra tidligere studier av lesing på andrespråk. Jeg oppsummerer også de viktigste funnene fra 

undersøkelsen min, og avslutningsvis vurderer jeg hvordan metodevalget har fungert for 

denne studien, samt foreslår fremtidig forskning på klarspråk i et andrespråkperspektiv. 

 



9 

 

2 Teori og tidligere studier 

I denne oppgaven studerer jeg klarspråk i et andrespråkperspektiv, og i den forbindelse har 

jeg utviklet og utført en undersøkelse der jeg har bedt andrespråkbrukere vurdere 

leservennligheten av en tekst på Oslo kommunes hjemmesider (jf. kapittel 1). I tillegg til 

dataene jeg fikk gjennom undersøkelsen, har teorier om lesing, andrespråk, klarspråk og 

tidligere studier av lesing på andrespråk vært med på å skape et grunnlag for å besvare 

problemstillingen: «Hvem er andrespråkleseren, hvilke behov har han i møte med tekster på 

andrespråket, og hvordan kan man møte disse behovene i skriftlig kommunikasjon?». I dette 

kapittelet presenterer jeg begreper tilknyttet leseteori og hva som kjennetegner kognitive og 

sosiokulturelle leseteorier. Jeg presenterer også hva som kjennetegner ulike lesere, det vil si 

flytende og svake lesere, i tillegg til andrespråklesere, og hvordan tekster kan bearbeides for å 

gjøres mer tilgjengelige, både med hensyn til språk (klarspråk) og med hensyn til innhold og 

språk (lettlest). Jeg presenterer også et utvalg av tidligere studier av lesing på andrespråk som 

jeg har tatt utgangspunkt i. Til slutt diskuterer jeg hvordan man innenfor klarspråkfeltet kan ta 

hensyn til andrespråklesere. 

 

2.1 Lesing og litterasitet 

Lesing er et mye utforsket forskningsområde. Ulike aspekter ved lesing har blitt studert i ulike 

fagfelt, som i lingvistikken, psykologien, nevrologien, sosialantropologien og pedagogikken 

(Alver, 2013, s.9). Teorier om lesing kan deles inn i to hovedkategorier: kognitive leseteorier 

og sosiokulturelle leseteorier. Innenfor kognitiv leseteori betraktes lesing som en mental 

prosess, mens sosiokulturelle teorier betrakter lesing som en sosial aktivitet der sosiale og 

kulturelle faktorer påvirker lesing og leseferdigheter (Alver, 2013, s. 9). I denne oppgaven 

ligger hovedvekten på en sosiokulturell tilnærming til lesing, fordi denne tilnærmingen 

uttrykker et klart bruksperspektiv som kan forenes med klarspråkprinsipper. Dette er noe jeg 

vil komme tilbake til i diskusjonen i slutten av dette kapittelet (jf. kapittel 2.5). I det følgende 

gjør jeg rede for sentrale begreper som blir brukt om lesing, før jeg går nærmere inn på hva 

som kjennetegner de ulike leseteoriene, samt lesing i et andrespråkperspektiv.  

«Å knekke lesekoden» vil si at en har lært seg hvilke språklyder bokstavene representerer, og 

at en har lært seg å sette sammen bokstaver til ord. En snakker gjerne om å knekke lesekoden 
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i forbindelse med barns leseopplæring, og når barnet har knekt koden, kan det begynne å lese 

nye ord (Kulbrandstad, 2003, s. 7). «Å kunne lese» kan bety ulike ting (Alver, 2013). Vi har 

en oppfatning av hva det vil si å kunne lese og skrive, og i det norske samfunnet er 

kompetansekravet for å kunne kalle seg skriftkyndig høyt. I Norge kan så å si alle lese og 

skrive, og vi omgir oss med tekster i ulike media daglig; vi har et samfunn med det en kan 

kalle «masselitterasitet». Slik er det ikke nødvendigvis i andre samfunn eller miljøer. I noen 

samfunn er ikke skrift like viktig, da den muntlige kulturen for eksempel er sterkere enn den 

skriftlige i noen samfunn. Av den grunn kan en også definere skrivekompetanse ulikt i ulike 

kulturer ut fra hvordan ulike individer bruker sin lese- og skrivekompetanse (Alver, 2013, s. 

9–10). Kulbrandstad skriver at «vi legger forskjellig innhold i uttrykket «å kunne lese» - 

avhengig av hvor gammel leseren er, hvilken lesesituasjon hun eller han står oppe i, og hva 

leseren skal bruke leseferdighetene til» (2003, s. 8). Med andre ord er ikke lesing en ferdighet 

som kan defineres absolutt.  

Begrepet «analfabet» blir brukt om personer som verken kan lese eller skrive, hvert fall i 

Norge (Alver, 2013, s. 4). Skriftkyndighetsforskere mener at de fleste likevel forholder seg til 

skrift gjennom sine nettverk. I noen samfunn er det vanlig å bytte tjenester, slik at alle ikke 

behøver å kunne alt, og gjennom nettverket kan en få hjelp til oppgaver som krever 

skriftkyndighet selv om en selv ikke kan lese eller skrive. Selv om en person ikke har knekt 

lesekoden selv, kan han kjenne til ulike tekster (Alver, 2013, s. 4). Analfabetisme, eller 

illiterasitet, defineres ut i fra ulike kriterier i ulike land, og er ikke en stabil størrelse 

(UNESCO, 2006). For eksempel defineres lesekyndighet ut fra om en kan lese og skrive enkle 

setninger i noen land, mens det i andre land defineres ut fra hvor mye skolebakgrunn en har. I 

Mali, for eksempel, er en person regnet som analfabet dersom han ikke har gått på skole, selv 

om han kan lese eller skrive; i Slovakia regnes personer som ikke har formell utdanning for å 

være analfabeter; i Hellas regner en analfabeter for å være «those who have never been in 

school (organic illiterate) as well as those who have not finished the six years of primary 

education (functional illiterate)» (UNESCO, 2006, s. 157). 

I mange samfunn utenfor vesten er det flere som lever uten å forholde seg spesielt mye til 

skrift i hverdagen, uten at det går ut over deres evne til å utføre sine daglige gjøremål. 

«Funksjonelle leseferdigheter» er definert som tilstrekkelige ferdigheter for å kunne delta og 

fungere aktivt i det samfunnet en lever i (Alver, 2013, s. 9–11). Ettersom Norge er et samfunn 

med det en kan kalle «masselitterasitet», har vi her høyere krav til leseferdigheter enn i mange 
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andre land. En person som har hatt funksjonelle leseferdigheter i det samfunnet hun eller han 

har levd i, vil kanskje kunne komme til å møte på utfordringer i møtet med den norske 

skriftkulturen.  

Bakgrunnskunnskaper er sentrale for leseforståelse. Bakgrunnskunnskaper kan gjøre en bedre 

rustet til å forstå en tekst, og disse kunnskapene kan gjøre det enklere å hente ut relevant 

informasjon fra teksten en leser. Fordi en morsmålstaler og en innvandrer kan ha ulike 

bakgrunnskunnskaper, kan man få ulike forståelser av en og samme tekst (Alver, 2013, s. 15). 

Dette er noe jeg vil komme tilbake til under 2.4.4, Kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper. 

 

2.1.1 Kognitiv leseteori 

Kognitive leseteorier forklarer lesing som «en individuell, indre prosess» (Kulbrandstad, 

2003, s. 16). Innenfor de kognitive teoriene tar en utgangspunkt i at lesing kan beskrives som 

to delprosesser, der en skiller mellom den mekaniske siden av lesing og forståelsesprosessen. 

Grunnen til at en kan skille mellom disse prosessene, er at den som leser, teknisk sett kan 

omforme bokstavene til lyder uten å egentlig forstå det han leser. Det kan komme av ulike 

årsaker, som for eksempel på grunn av mangelfulle språkkunnskaper, bakgrunnskunnskaper, 

manglende konsentrasjon, eller på grunn av nervøsitet (Kulbrandstad, 2003, s. 16–18). De 

som har en kognitiv tilnærming til lesing, forsøker å beskrive den indre leseprosessen, det vil 

si hva som foregår i hjernen mens vi leser. 

Når man snakker om lesing, er avkoding et sentralt begrep. Kulbrandstad (2003) bruker 

avkoding som et overordnet begrep, med to underbegreper: avlesning og ordgjenkjenning. 

Hun bruker avlesning om avkoding med manglende forståelse, mens hun bruker 

ordgjenkjenning om avkoding som inkluderer forståelse (Kulbrandstad, 2003, s. 20–21). I 

denne oppgaven bruker jeg begrepet «ordgjenkjenning» som Kulbrandstad gjør, bortsett fra at 

jeg regner forståelse som «subjektiv forståelse» (jf. kapittel 1.3.4). 

Innenfor de kognitive teoriene skiller en mellom fonologisk strategi og ortografisk strategi. 

Den fonologiske strategien blir mye brukt av begynnerlesere, ved at de uttaler ordet for å 

forstå det. Denne strategien er mer tidkrevende enn den ortografiske strategien, men den blir 

mye brukt av uerfarne lesere som ikke har etablert ortografiske identiteter av ordene. Den 
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ortografiske strategien er altså kun tilgjengelig for lesere som allerede har etablert en 

ortografisk identitet av ordene han leser (Kulbrandstad, 2003, s. 22–25). 

 

2.1.2 Sosiokulturell leseteori 

Innenfor kognitiv leseteori betraktes lesing som en mental prosess, mens sosiokulturelle 

teorier betrakter lesing som en sosial aktivitet der sosiale og kulturelle faktorer påvirker lesing 

og leseferdigheter (Alver, 2013, s. 9). Innenfor de sosiokulturelle teoriene er en opptatt av 

naturlige situasjoner der en bruker skriftspråket og hvordan sosiale og kulturelle vilkår 

påvirker hvordan en bruker lesing. I motsetning til kognitive leseteorier, der «avkoding» og 

«forståelse» er sentrale begreper, er det innenfor sosiokulturelle teorier vanlig å snakke om 

«litterasitet», «lesing som sosial praksis» og «lese- eller skrivehendinger» (Kulbrandstad, 

2003, s. 34).  

Litterasitet blir brukt om både å kunne lese og skrive, «men også om å kunne bruke lesing og 

skriving til ulike formål og i ulike situasjoner» (Kulbrandstad, 2003, s. 38). Innenfor 

sosiokulturelle teorier ses lesing og skriving som sosiale praksiser. Det vil si at enhver lese- 

og skrivesituasjon er en interaksjon mellom mennesker, for eksempel mellom en leser og 

forfatteren. Lese- eller skrivehendinger, det vil si aktiviteter der lesing og skriving har en 

rolle, kan være samtaler om det en har lest, det vil si observerbare, sosiale situasjoner. 

Innenfor sosiokulturelle teorier tematiseres også folks oppfatninger av hva lesing er. Det betyr 

at ulike personer kan ha ulike oppfatninger av hva det vil si å kunne lese (Kulbrandstad, 2003, 

s. 39–41). 

Forskerne Barton og Hamilton (1998) gjorde en studie av lese- og skrivepraksiser blant 

voksne i et arbeiderklassemiljø, der de blant annet utførte kasusstudier av tolv voksne om 

deres praksiser. Barton og Hamilton identifiserte på bakgrunn av denne studien seks sentrale 

områder som lesing og skriving ble brukt på i hverdagen (gjengitt i Kulbrandstad, 2003, s. 

37): 

1. organisering av livet 

2. personlig kommunikasjon 

3. private fritidsformål 

4. dokumentasjon av livet 

5. det å skape mening (finne ut av ting) 

6. sosial deltakelse (gjengitt i Kulbrandstad, 2003, s. 37) 
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Barton og Hamilton delte disse praksisene videre inn i to ulike former, der den ene formen for 

praksis er når lesing er aktivitetens hovedmål, mens den andre er situasjoner der lesing har en 

sekundær funksjon. Når lesing er aktivitetens hovedmål, leser en gjerne bøker eller ukeblader 

for lesingens skyld, mens når lesing har en sekundær funksjon, bruker en lesing for å oppnå 

andre ting, som for eksempel å bake en kake eller planlegge noe (Kulbrandstad, 2003, s. 37). 

Min oppgave legger hovedvekten på en sosiokulturell tilnærming til lesing. I et samfunn som 

Norge innebærer skriftkyndighet at en kan bruke lesing og skriving til ulike formål, som de 

ulike områdene Barton og Hamilton fant i sin studie, og i denne oppgaven undersøker jeg 

hvordan man kan gjøre informerende tekster, det vil si tekster som skaper en forventning om 

en bestemt respons eller handling, mer tilgjengelige for andrespråkbrukere.  

 

2.2 Lesere 

Leseferdigheter er viktige på flere nivåer. På et samfunnsnivå er leseferdigheter viktige i det 

«makroøkonomiske perspektivet», ettersom «befolkningens leseferdighet vurderes som en 

viktig konkurransefaktor i en verdensøkonomi som i stadig større grad preges av 

globalisering» (Gabrielsen og Lagerstrøm, 2005, s. 2). I tillegg er leseferdigheter viktige på 

samfunnsnivå for opprettholdelsen og videreutviklingen av demokratiske ideer: «Et levende 

demokrati forutsetter både at folk blir informert og at de lar seg informere» og «de grupper av 

befolkningen som ikke utvikler og vedlikeholder en tilstrekkelig lesekompetanse, risikerer å 

bli marginalisert i et samfunn som synes å kreve mer av nettopp denne kompetansen» 

(Gabrielsen og Lagerstrøm, 2005, s. 2). På individnivå er leseferdigheter viktige for hver 

enkelt samfunnsborger for å kunne delta i samfunnet og arbeidslivet (Gabrielsen og 

Lagerstrøm, 2005, s. 2–3).  

De siste 20 årene har flere nasjonale og internasjonale undersøkelser målt voksnes 

lesekompetanse (Gabrielsen og Lundetræ, 2014, s. 27). På et internasjonalt nivå er det tre 

store undersøkelser som gransker voksnes leseferdigheter: ALL (Adult Literacy and Lifeskills 

Survey), IALS (International Adult Literacy Survey) og PIAAC (Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies) som blir utført av OECD (Operation for 

Economic Co-operation and Development) (OECD, 2016).  
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I undersøkelser av voksnes leseferdigheter blir resultatene delt inn i ulike kompetansenivåer. I 

PIAAC-undersøkelsen, det vil si i «Den internasjonale undersøkelsen om lese- og 

tallforståelse», blir leseferdigheter delt inn i nivåer fra «lavere enn nivå 1», «nivå 1», «nivå 

2», «nivå 3» til «nivå 4-5» (SSB, 2013a). «Lavere enn nivå 1» og «nivå 1» tilsvarer nokså 

svake leseferdigheter. De som har leseferdigheter tilsvarende «lavere enn nivå 1» kan: 

[…] finne en enkel opplysning i teksten som er identisk eller synonym med det det spørres 

etter. Teksten er kort og kjent, og ikke digital. Det er sjelden distraherende opplysninger 

(opplysninger som kan være et sannsynlig, men galt svar). Det kan bli krevet at leseren skal 

finne informasjon i en kort prosatekst, men da er gjerne den aktuelle informasjonen lett synlig 

og i dokumenttekst-format. Bare et grunnleggende ordforråd er nødvendig på dette nivået, 

leseren trenger ikke forstå oppbygging av setninger eller avsnitt for å forstå helheten (SSB, 

2013b, s. 14). 

De som har leseferdigheter tilsvarende «nivå 1» kan: 

[…] lese relativt korte, digitale eller trykte tekster som enten er kontinuerlige eller ikke-

kontinuerlige, eller blandede tekster for å finne en enkel opplysning i teksten som er identisk 

eller synonym med det det spørres etter. Noen oppgaver kan kreve at leseren må fylle inn 

personlige opplysninger i et dokument. Lite, om noe, distraherende opplysninger er til stede. 

Noen oppgaver kan kreve at man må forholde seg til eller kombinere flere opplysninger. Man 

må kunne gjenkjenne basisord for å forstå innholdet i setninger. Man må også kunne lese 

avsnitt med tekst (SSB, 2013b, s. 14). 

Ifølge OECD bør voksne ha «leseferdigheter på nivå 3 eller bedre for å mestre utfordringene i 

dagens informasjonssamfunn godt nok […]» (Gabrielsen og Lundetræ, 2014, s. 28). Lesere på 

nivå 1 og 2 blir dermed definert som svake lesere, mens lesere som leser på nivå 3 eller bedre 

blir definert som flytende lesere. Basert på dette kriteriet er over en tredjedel av den norske 

voksenbefolkningen i en bekymringsgruppe ifølge Gabrielsen og Lundetræ. Spesielt i 

innvandrergruppen er andelen med meget svake leseferdigheter stor, der nærmere en av fem 

befinner seg på de to laveste nivåene når de leser på norsk (Gabrielsen og Lundetræ, 2014, s. 

28–31).  

Ettersom en stor andel andrespråklesere altså tilhører gruppen med svake lesere, presenterer 

jeg i det følgende hva som kjennetegner henholdsvis flytende og svake lesere for å illustrere 

hvordan lesing kan utarte seg for lesere på ulike nivåer. I tillegg presenterer jeg hva som 

kjennetegner andrespråklesere ifølge faglitteratur om andrespråklesing, der jeg i hovedsak 

trekker frem hva som kan gjøre lesing på andrespråket vanskeligere enn lesing på 

førstespråket.  Jeg vil også komme tilbake til koblingen mellom de ulike lesergruppene i 
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analysen (kapittel 4), der jeg sammenligner funnene fra min undersøkelse med de ulike 

lesergruppene. 

 

2.2.1 Flytende lesere 

Flytende, eller erfarne, lesere kjennetegnes av at de leser strategisk og setter seg mål med 

lesingen. De er i stand til å lese på en selektiv måte, ved at de kan velge å skumlese eller å 

lese mer nøye. De har lest mye, og de kan trekke slutninger og få med seg implisitte budskap i 

det de leser. Flytende lesere er også bevisste på sin egen leseforståelse, og de leser på nytt 

hvis de mister konsentrasjonen eller er usikre på om de har forstått, og de oppsummerer og 

reflekterer gjerne over hva de har lest (Twiss, 2015). Hvis det oppstår et problem under 

lesing, har flytende lesere dessuten mange ulike strategier for å løse dem. Flytende lesere 

stiller gjerne spørsmål til teksten for å avgjøre hva som er viktig og mindre viktig, og de 

klarer å skape indre bilder og forestillinger under lesingen ved hjelp av visuelle og auditive 

inntrykk. Viktigst av alt er at erfarne lesere klarer å koble teksten til sine tidligere 

teksterfaringer, ved at de aktiverer og bruker sine bakgrunnskunnskaper aktivt mens de leser 

(MTM, 2013, s. 4–6). 

 

2.2.2 Svake lesere 

I motsetning til flytende lesere, leser svake lesere en tekst fra start til slutt uten å reflektere 

over det de leser. De kan slite med avkodingen og med at de har et lite vokabular, og dermed 

kan de få problemer med å forstå sammenhenger i tekster. Disse leserne har også lite 

leseerfaring, og de leser verken ofte eller variert (Twiss, 2015). 

En svak leser kan få problemer med å forstå en tekst av flere ulike årsaker. Noen, blant annet 

personer med dysleksi, kan ha problemer med ordgjenkjenning, noe som kan forhindre dem i 

å forstå. Ordforrådet kan også forhindre leseforståelse, dersom leserens ordforråd ikke 

stemmer overens med teksten. Andrespråklesere og lesere med lite leseerfaring kan få 

problemer med å forstå på grunn av ordforrådet (se også 2.4.2), i likhet med personer som har 

intellektuelle funksjonsnedsettinger, ervervede hjerneskader og ulike typer demens. Kompleks 

grammatikk kan også forhindre forståelse hos de samme leserne. En svak leser kan også få 
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problemer med å integrere tekstens innhold med bakgrunnskunnskapene og erfaringene sine, 

og dermed kan han eller hun få problemer med å skape indre bilder og forestillinger under 

lesingen, og med å tolke teksten og lese mellom linjene. Dette siste punktet gjelder spesielt 

personer som leser på sitt andrespråk, personer som har lite utdanningsbakgrunn eller 

personer med intellektuell funksjonsnedsetting (MTM, 2013, s. 4–5).  

Et problem for personer som har lesevansker eller lite leseerfaring, kan være å vite hvor mye 

man egentlig behøver å forstå for å oppnå målet sitt med lesingen. Hvis man vet hva man vil 

oppnå med lesingen, kan man også avgjøre om man behøver å henge seg opp i ord man ikke 

kjenner, eller om man ikke trenger å slå opp hvert enkelt ord for å forstå hovedbudskapet i 

innholdet, for eksempel. For svake lesere kan lesingen bli en mekanisk aktivitet dersom de 

ikke har et mål med lesingen eller utvikler strategier for å løse forståelsesproblemer under 

lesingen (MTM, 2013, s. 5–6). 

 

2.2.3 Andrespråklesere 

Kulbrandstad (2003) skriver at to vanlige funn i utforskningen av andrespråklesing er at 

«Andrespråkslesere leser gjerne noe langsommere og forstår noe mindre enn 

førstespråkslesere» (s. 226). Disse resultatene gjelder barn og unge, men studier av voksne 

andrespråklesere viser noe av det samme; Gabrielsen og Lagerstrøm presenterte resultatene 

fra kartleggingene IALS (International Adult Literacy Survey) og ALL (Adult Literacy and 

Life Skills) i artikkelen «Mange innvandrere er dårlige til å lese norsk» i 2005. Gabrielsen og 

Lagerstrøm (2015) mente den gang at: 

Svært mange innvandrere fra mange ikke-vestlige land har så dårlige ferdigheter i å lese norsk 

at det kan gå utover deres evne til å orientere seg i den norske hverdagen. De kan for eksempel 

få vansker med å skjønne hvordan de skal bruke medisiner riktig, eller forstå en rutetabell eller 

viktig offentlig informasjon (Gabrielsen og Lagerstrøm, 2005, s. 2). 

Sammenlignet med nordmenn som var født i Norge, der i underkant av 70 % hadde 

leseferdigheter på det som av OECD omtales som «de ønskede» nivåene 3, 4 og 5, var det 

bare rundt en tredjedel av de ikke-vestlige innvandrerne som hadde de samme 

leseferdighetene når de leste på norsk (Gabrielsen og Lagerstrøm, 2005, s. 6).  
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Når en sammenligner lesing på førstespråket og andrespråket, er det noen ting som gjør 

andrespråklesing vanskeligere. Kulbrandstad (2003) trekker frem at det først og fremst 

handler om språkbeherskelse. Ordforrådet på andrespråket er mindre, noe som påvirker 

andrespråkleseres forståelse av tekster og ordgjenkjenning (se også 2.4.2). Studier av 

andrespråklesing viser også at andrespråklesere er mer opptatt av ord i tekster når de leser, det 

vil si at de styrer oppmerksomheten mot ordene som de ikke kjenner. Bakgrunnskunnskaper 

kan også gjøre lesingen vanskeligere, ettersom lesere fra andre land og kulturer kan ha ulike 

bakgrunnskunnskaper, og dermed kan de forstå tekster på en annen måte enn det som er 

intendert (se også 2.4.3). Samtidig kan bakgrunnskunnskaper påvirke hvor mye en husker og 

leser mellom linjene når en leser en tekst om noe en kjenner til fra før (Kulbrandstad, 2003, s. 

227–229). I tillegg til relevante bakgrunnskunnskaper kan leserens evne til å bruke 

lesestrategier være avgjørende for leseforståelse. Lesestrategier kan for eksempel være å 

prøve å foregripe tekstens innhold, å gjette betydningen av ukjente ord i teksten, å kunne 

trekke slutninger, å kjenne igjen teksttypen og tekststrukturer og å forstå hovedideen for hvert 

avsnitt (Laufer, 1997, s. 20). 

Ifølge Laufer (1997) kan ukjente ord, ord man tror man kjenner og ord man ikke kan gjette 

betydningen av være til hinder for vellykket leseforståelse på andrespråket. Når en leser 

tekster på andrespråket, kan en ikke nødvendigvis overføre lesestrategier fra morsmålet: 

«When an L2 reader with an insufficient vocabulary is trying to interpret an authentic text 

(and such texts are not usually written for people with limited vocabularies), he or she will 

normally be unable to apply effective reading strategies used in L1» (Laufer, 1997, s. 22). 

Grunnen til at en ikke kan overføre lesestrategiene fra morsmålet til andrespråket, er at en 

først og fremst må forstå hvilken informasjon som er viktig, hva som er mer perifert og hva 

som kan forkastes. For å kunne avgjøre dette må en forstå informasjonen i seg selv (Laufer, 

1997, s. 22–23).  

I tillegg til de ordene leseren er klar over at han eller hun ikke kjenner, er det noen ord som 

leseren ikke er klar over at han eller hun ikke kjenner. Slike ord er tilsynelatende 

gjennomsiktige, det vil si at de kan se ut til at de gir hint om hva de betyr. Laufer (1997) gir et 

eksempel på et slikt ord: «shortcomings» ser ut som en sammensetning av ‘short’ (kort) 

‘comings’ (besøk), som kan tolkes som ‘short visits’ (korte besøk) (s. 25). I tillegg til slike 

ord kan også idiomer, som «hit and miss», «sit on the fence», «a shot in the dark» og «miss 

the boat», feilaktig bli oversatt ord for ord. Falske venner kan også by på problemer, fordi 
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leseren kan tro at ordet betyr det samme på andrespråket som på førstespråket. Polysemer 

eller homonymer kan også misforstås dersom man kjenner én betydning av ordet, men at det 

betyr noe annet i en gitt kontekst. Noen ord kan også ha en lignende form, det vil si at de kan 

høres like ut (‘cute’/’acute’, ‘conceal’/’cancel’) eller at de kan se like ut 

(‘economic’/’economical’, ‘industrious’/’industrial’). Slike ord kan også feiltolkes av 

andrespråklesere, enten fordi de kun kjenner betydningen av det ene ordet, eller fordi de er 

usikre på betydningen av begge ordene. Når en leser ikke forstår et ord i en tekst, kan han 

eller hun enten ignorere det, slå det opp i en ordbok, spørre noen som kjenner betydningen, 

eller prøve å gjette betydningen av det ut fra konteksten. Men et forsøk på å gjette forutsetter 

at leseren er bevisst på at han eller hun ikke kjenner betydningen av ordet. Hvis leseren ikke 

er bevisst på det, vil han eller hun heller ikke forsøke å utlede meningen, og det er nettopp 

dette som er tilfellet med tilsynelatende gjennomsiktige ord. Leserne tror de kjenner 

betydningen av disse ordene, og dermed tolker de dem feil og forvrenger den umiddelbare 

konteksten på denne måten. Videre kan ordene som blir mistolket, danne grunnlag for videre 

gjetting av ord leseren ikke kjenner, noe som kan lede til enda flere misforståelser og 

forvrenginger av konteksten (Laufer, 1997, s. 26–27). 

Et tredje leksikalsk problem i andrespråklesing kan oppstå når en leser prøver å gjette 

betydningen av ord som han eller hun ikke kjenner (Laufer, 1997). For eksempel kan leseren 

prøve å lete etter betydningen av ordet i konteksten, men det er ikke alltid noen ledetråder en 

kan utnytte. I andre tilfeller kan selve ledetråden i teksten være i ordet en ikke forstår, og 

dermed kan ikke leseren utnytte den fordi han eller hun ikke kan bruke den. Fordi ledetråder 

som dukker opp i ukjente ord ikke kan utnyttes, er tettheten av ukjente ord i en tekst 

avgjørende for vellykket gjetting. Derfor er også kjennskap til mange ord en forutsetning for 

vellykket gjetting (Laufer, 1997, s. 27–29). 

 

2.3 Bearbeidede tekster 

I dag finnes det ulike begrep for det arbeidet som blir lagt ned for å gjøre språk og ulike 

tekster tilgjengelige (MTM, 2013, s. 3). Jeg benytter den engelske definisjonen av klarspråk i 

denne oppgaven (jf. kapittel 1.3.3), ettersom den engelske versjonen av begrepet omfatter en 

«videre» forståelse av klarspråk. Den engelske definisjonen omfatter også design og struktur, 

og den gir derfor også en mer utførlig beskrivelse av hvordan man kan utforme tekster med 
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hensyn til målgruppen og formålet ved bruk av mer enn «bare ord». I det følgende presenterer 

jeg begrepene «klarspråk» og «lettlest», og hvordan en innen disse tilnærmingene arbeider 

med tekster for å gjøre dem tilgjengelige for ulike målgrupper. 

 

2.3.1 Klarspråk 

Både Språkrådet og Plain Language Association InterNational (heretter «PLAIN») skriver at 

en tekst er skrevet i klarspråk dersom leseren finner det han trenger, forstår det han finner, og 

kan bruke informasjonen han har funnet (Språkrådet, 2013; PLAIN, udatert, b). Klarspråk er 

med andre ord en kommunikasjonstilnærming som fokuserer på å hjelpe leseren. En tekst som 

er skrevet i klarspråk er ifølge PLAIN relevante for leseren, de er klare og konsise, de er enkle 

å følge, de er konverserende og direkte, og de er designet for å være innbydende og for å 

hjelpe lesere med å finne viktig informasjon (PLAIN, udatert, b). 

PLAIN har utformet en liste over hvordan dette kan gjøres best mulig, ut fra følgende fem 

punkter: 

1. Målgruppe og formål: Skribenten må tenke over hvem som skal lese teksten som 

utformes og overveie blant annet målgruppens alder, profesjon, utdanning og 

ferdigheter. Man må også tenke gjennom hva man kan regne med at leserne allerede 

kan, og hva de kan trenge mer informasjon om. Skribenten må også tenke gjennom 

hva som er formålet med teksten og hva målgruppen kan ønske å oppnå ved å lese 

teksten.  

2. Struktur: For å velge riktig kommunikasjonsstruktur må skribenten tenke gjennom 

hva slags struktur som vanligvis brukes for nettopp det han skal kommunisere, hvilke 

strukturer leseren er kjent med og hvilke sekvenser som vil være logiske for leserne 

som skal navigere seg gjennom teksten. 

3. Design: Skribenten må ta hensyn til de tre følgende områdene når tekstens design 

utformes: layout, typografi og informasjonsgrafikk. Skribenten må for eksempel sørge 

for at det er rikelig med tomrom som bidrar til å skille ut ulike deler av teksten. 

Relevante overskrifter kan også hjelpe leserne med å navigere i teksten. Skribenten 

kan også vurdere å bruke informasjonsgrafikk som bilder, tabeller, punktlister og 
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diagrammer som kan bidra til at informasjonen blir presentert på en tilgjengelig og 

engasjerende måte.  

4. Uttrykk: Dette punktet handler om ordlyden. Noen teknikker varierer fra språk til 

språk, men generelt bør man vurdere tone, ordvalg, sjargong, setningslengde og 

verbform. Som hovedregel bør en bruke personlige pronomen og skrive i en formell, 

men konverserende, stil. En bør velge de enkleste ordene som formidler betydningen, 

og unngå sjargong som leserne ikke er kjent med. Hvis en må bruke tekniske termer, 

må disse forklares. Setningslengden bør ikke overstige 15–20 ord, og verbene bør 

være i aktiv form fremfor passiv form.  

5. Evaluering: Skribenten må alltid evaluere om det er sannsynlig at teksten vil lykkes 

før den sendes ut. Man bør minst evaluere den selv, men helst få noen andre til å lese 

den. Brukertesting er den beste metoden for å evaluere om teksten er vellykket, det vil 

si om den kommuniserer det den skal. Dette punktet er viktig for en tekst som skal nå 

en stor målgruppe (min tolkning av PLAIN, udatert, a). 

 

2.3.2 Lettlest 

Mens klarspråk er regnet som en metode for å skrive forståelig, er lettlest en type tekster som 

er myntet på ulike målgrupper som har vanskeligheter med å lese tekster, (jf. 2.2.2). 

Forskjellen på klarspråk og lettlest er at lettleste tekster strekker seg enda lengre for å 

forenkle, ifølge Klepke og Rydell (2013, s. 30–32). Klarspråkarbeid handler først og fremst 

om språket, mens de som jobber med lettlest, jobber med både språket og innholdet 

(Bohmann og Arle, 2015). Mens klarspråk er ment for alle, er lettlest ment for marginaliserte 

grupper. Med marginaliserte grupper menes blant annet eldre, dyslektikere, immigranter, 

personer med afasi, personer med lærevansker, personer med intellektuelle/kognitive 

funksjonsnedsettinger og utrente lesere (Bohmann og Arle, 2015). Disse gruppene kan ha 

problemer med lesingen av ulike grunner, som for eksempel at de leser sakte, har problemer 

med synet, har lite interesse, har et begrenset vokabular, har lite kunnskap om 

lesekonvensjoner og/eller at de ikke forstår hovedbudskapet (jf. 2.2.2). Bohman og Arle 

(2015) mener at lettleste brosjyrer, bøker, nettsider og lignende kan bidra til å inkludere flere 

og få mer deltakelse.  
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Lettlest skiller seg fra (det svenske og norske) klarspråkbegrepet på tre områder, det vil si 

med hensyn til målgruppe, design og arbeidsfeltet. Lettlest retter seg mot flere spesifikke 

målgrupper (jf. avsnittet over). Arbeidsfeltet er også bredere innenfor lettlest fordi det også 

omfatter for eksempel skjønnlitteratur og aviser, i tillegg til myndighetstekster. Dessuten 

omfatter lettlest design, i likhet med den engelske definisjonen av klarspråk, det vil si layout, 

bilder, grafisk utforming osv (MTM, 2013, s. 3). Begrepet lettlest og klarspråkbegrepet 

overlapper hverandre på noen områder, men likevel bør begrepene holdes atskilt:  

Det är en viktig distinktion mellan ett huvudfokus på språket i myndigheter och 

organisiationer som är direkt förknippat med vår roll som samhällsmedborgare å ena sidan 

(klarspråk), och å andra sidan ett fokus på att underöja läshinder i många olika slags texter 

med betydelse för väldigt olika aspekter av vårt liv (lättläst) (MTM, 2013, s. 3).  

Lettlest-tekster bearbeides i henhold til følgende fem punkter: medium og modaliteter, 

tekstinnhold og perspektiv, tekstens røde tråd, tekstens tone og intertekstualitet, avsnitt, 

setninger og ord (MTM, 2013, s. 6–7): 

1. Medium og modaliteter: Tekster på data gir flere muligheter til å bearbeide teksten 

enn tekster på papir. Blant annet kan teksten leses opp, vanskelige ord kan beskrives, 

forklares eller eksemplifiseres, eller en kan koble illustrasjoner til teksten. 

Illustrasjoner kan kobles til teksten på flere måter. For eksempel kan teksten og 

illustrasjonene akkompagnere hverandre, de kan komplettere hverandre, eller de kan gi 

ulike, og noen ganger kontrasterende, informasjon. Når man bruker illustrasjoner, som 

også kan være illustrerende grafikk, som figurer, tabeller og diagrammer, må man 

likevel huske på at disse kan være kulturknyttede, og at ikke alle kan «lese» dem. 

2. Tekstinnhold og perspektiv: Om leseren ikke er kjent med tekstens innhold, vil 

han eller hun få problemer med å trekke slutninger og lese mellom linjene. I hvilket 

perspektiv innholdet fremstilles, kan påvirke vanskelighetsgraden til teksten. Dersom 

teksten fremstilles i et perspektiv leseren er kjent med, og leseren dessuten har 

bakgrunnskunnskaper om innholdet, kan leseren enkelt få med seg innholdet. Hvis 

teksten fremstilles i et kulturknyttet perspektiv som leseren ikke har noe kjennskap til, 

vil det bli vanskeligere for leseren å få med seg innholdet. Teksten blir også 

vanskeligere dersom den inneholder flere ulike perspektiv, men samtidig vil den gi 

leseren mulighet til flere vinklinger om et tema. 
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3. Tekstens røde tråd: Den røde tråden i teksten bygges delvis opp på et overordnet 

nivå, og delvis på et avsnitts- og setningsnivå. Hvordan den røde tråden i tekster 

bygges opp på det overordnede nivået i en tekst kommer an på teksttypen. I 

skjønnlitteratur er den røde tråden hovedsakelig kronologien, mens det i sakprosa både 

kan være kronologi og andre relasjoner, som kan være beskrivelser, kjeder av årsak og 

virkning, eller en tese med argumenter som taler for eller i mot tesen. For å hjelpe 

lesere med å finne den røde tråden i en tekst, kan man strukturere teksten slik at 

leseren får hjelp til å lese mellom linjene, for eksempel ved å bruke 

kausalitetsmarkører eller andre ledd som kan hjelpe svake lesere med å forstå 

årsakssammenheng. I sakprosa kan en også benytte metatekst, som beskriver 

strukturen i den kommende, eller foregående, teksten, for å hjelpe svake lesere med å 

styre lesingen i riktig retning: Nå skal jeg fortelle om… eller La oss bytte tema. 

4. Tekstens tone og intertekstualitet: Tekstens tone og intertekstualitet påvirker 

hvordan leseren engasjeres av og dras inn i en tekst. I en skjønnlitterær tekst kan man 

bruke virkemidler som paradokser, overdrivelser, kontraster eller omskrivninger for å 

engasjere lesere, mens konvensjonen for sakprosatekster er at de skal være saklige og 

objektive. Slike virkemidler kan gjøre lesingen vanskeligere for en leser som ikke har 

bakgrunnskunnskaper om emnet eller om liknende tekster. 

5. Avsnitt, setninger og ord: Hvordan en tekst er organisert i kapitler og avsnitt, 

hvordan den bruker titler, og hvordan den er delt inn i avsnitt kan gjøre teksten mer 

forståelig, i tillegg til enkle setninger med kausalitetsmarkører. Teksten kan også bli 

enklere å lese dersom den ikke inneholder lange og vanskelige ord, selv om det kan 

være vanskelig å unngå bruk av fagtermer i enkelte tekster (min tolkning av MTM, 

2013, s. 6–9).  

Bohman, som arbeider for Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), mener at 

andrespråklesere kan ha nytte av lettleste tekster i en begynnerfase av språkinnlæringen. 

Grunnen til det er at lettlest-tekster stiller mindre eller ingen krav til bakgrunnskunnskaper. 

Andrespråkbrukere kjenner ikke nødvendigvis ord som «kommune» og «regjering» når de 

begynner å lese på andrespråket, og derfor trenger de tekster som forklarer dette og gir 

eksempler ifølge Bohman (personlig kommunikasjon 19.09.15). Lettlest-tekster kan med 

andre ord være en vei inn i et nytt språk og samfunn. I Sverige er lettlest mer utbredt enn i 

Norge. I Sverige finnes det blant annet flere lettlest-aviser, i tillegg til at det er mulig å velge å 
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lese en lettlest versjon av mange svenske nettsider. I Norge finnes det per i dag én lettlest-

avis, Klar Tale, som er tilgjengelig på nett, og som blir gitt ut en gang i uken. Den er også 

tilgjengelig som punktutgave, lydavis og som podcast (Klar Tale, 2015). 

Lesing på andrespråk kan, som jeg allerede har vært inne på, være vanskeligere enn 

førstespråklesing på grunn av ulike bakgrunnskunnskaper og kjennskap til ord (se f.eks. 

Laufer, 1997 eller Kulbrandstad, 2003). Lettlest tar hensyn til at andrespråklesere kan ha 

andre bakgrunnskunnskaper og ordkunnskaper enn førstespråklesere. For eksempel blir det 

lagt vekt på å forklare årsakssammenheng og bruke metatekst for å hjelpe lesere med å styre 

lesingen i riktig retning, og man unngår kompleks grammatikk eller lange, vanskelige ord. 

Lettlest uttrykker eksplisitt at andrespråklesere kan ha andre behov enn førstespråklesere; 

«Särskilt för dem som inte har svenska som modersmål kan även konkreta men inte så vanliga 

vardagsord vara svåra» (MTM, 2013, s. 9). Dette er likevel noe som har blitt diskutert og 

problematisert, noe jeg viser i kapittel 2.5. I neste delkapittel går jeg nærmere inn på ulike 

aspekter ved lesing på andrespråk. 

 

2.4 Tidligere studier av lesing på andrespråk 

I dette underkapittelet presenterer jeg et utvalg av tidligere studier av lesing på andrespråk. 

Ettersom jeg er opptatt av klarspråkarbeid og voksne lesere i denne oppgaven, finnes det ikke 

veldig mange studier å ta utgangspunkt i. Dermed har jeg vært nødt til å gjøre et utvalg av 

studier som kan dekke flest mulig relevante aspekter som omhandler lesing på andrespråk. 

Resultatene av disse undersøkelsene kan forhåpentligvis, ved siden av teoriene jeg har 

presentert over, skape et grunnlag for å si noe generelt om hvem andrespråklesere er, og om 

hvilke behov disse leserne har i møte med tekster på andrespråket.  

I det følgende presenterer jeg funn fra de ulike undersøkelsene som omhandler 

metaforforståelse, ordforråd, kulturforskjeller, stemme og kausalitet og lingvistisk forenkling. 

Dette er alle temaer som det skrives mye om i andrespråklitteraturen, og som det er gjort 

undersøkelser av. Felles for undersøkelsene er at de blir utført i en opplærings- eller 

studiesammenheng, enten i grunnskolen eller i høyere utdanning. 
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2.4.1 Metaforforståelse 

Kulbrandstad (2003) presenterer flere interessante funn fra sin undersøkelse av fire 

ungdomsskoleelever som leste en læreboktekst på andrespråket. Denne studien er basert på 

materiale fra doktoravhandlingen hennes fra 1998, «Lesing på et andrespråk. En studie av fire 

innvandrerungdommers lesing av læreboktekster på norsk». I studien fant hun blant annet at 

en overskrift, «Medaljens bakside», bød på problemer for de fire ungdomsskoleelevene. Ingen 

av de fire elevene forsto den metaforiske betydningen, og som konsekvens av dette kunne de 

ikke forespeile hva teksten ville handle om (Kulbrandstad, 2003, s. 213). Å bruke en metafor 

som leseren ikke forstår som overskrift, kan bidra til at leseren ikke forstår hva teksten vil 

handle om, eller det kan villede leseren til å anta at teksten vil handle om noe annet 

(Kulbrandstad, 2003, s.213–214). Derimot kan en tydelig overskrift gi leserne en god start for 

videre lesing, noe jeg vil komme tilbake til i 4.1.3. 

 

2.4.2 Ordforråd 

Ordforrådet i et språk kan deles inn på flere ulike måter, som for eksempel i ordklasser eller 

etter frekvens, oppbygging, sjangertilhørighet eller betydning (Golden, 2014, s. 38–66). Det 

har blitt utført studier av ordforrådet med fokus på å finne ut om det for eksempel finnes et 

kjerneordforråd eller et basisordforråd (Golden, 2014, s. 62–65). Viberg (1992) har for 

eksempel funnet frem til de 20 vanligste verbene i svensk, bokmål, nynorsk og finsk, og han 

fant at de 20 vanligste verbene dekker 45 % eller mer av verbene i en tekst (s. 140). I en 

undersøkelse intervjuer med innlærere av svensk på både høyt og lavt nivå viste det seg at de 

20 vanligste verbene utgjorde mellom 72,5 og 73,7 % av alle verbforekomstene hos 

innlærerne på de to nivåene (Viberg, 1992, s. 147–149). Dette kan tyde på at høyfrekvente ord 

både læres raskt og er hyppig brukt i produksjonen på andrespråket. 

Vanskelige ord kan bidra til at forståelsen svikter. I 2.2.3 skrev jeg at ordforrådet er en av de 

tingene som gjør andrespråklesing vanskeligere. Reichenberg (2007) skriver at «Hvis en elev 

ikke forstår 20 % av ordene i en tekst, får han eller hun ingen dypere forståelse av denne 

teksten» (Reichenberg, 2007, s. 83–84). Kulbrandstad (1998) fant i sin undersøkelse at 

minoritetselevene ikke forsto overskriften «Arbeidslivet», noe som bidrar til at de heller ikke 

får hjelp til å tolke ordene i den øvrige teksten (s. 388). Dermed kan manglende forståelse av 



25 

 

ett sentralt ord bidra til at man heller ikke klarer å gjette betydningen av andre ord man ikke 

kjenner ut fra konteksten (se også 2.2.3).  

I 1981 startet Golden og Hvenekilde et prosjekt som de kalte «Lærbokspråk» (Golden, 1984). 

Golden og Hvenekilde ville lage et støttemateriell for fysikk-, geografi- og historiebøker 

basert på de ordene som de antok at kunne være vanskelige for andrespråkelevene. I 

prosjektet tok de utgangspunkt i to typer ordforråd: «de egentlige fagordene» og «ord og 

uttrykk som tilhører det allmenne ordforrådet, men som har høyere frekvens i spesielle typer 

fagtekster enn i generelle språkkurs». De egentlige fagordene er ord som tilhører de ulike 

fagområdene, som «elektron» og «breddesirkel», mens de allmenne ordene og uttrykkene er 

ord som «gni» og «avta». De egentlige fagordene er ord som vil være nye for alle elevene, 

mens ordene og uttrykkene som tilhører det allmenne ordforrådet, er ord som de fleste norske 

elever allerede kjenner (Golden 1984). Nettopp disse ordene, som altså ikke regnes som 

fagord, kan by på utfordringer for andrespråklesere, fordi andrespråklesere ikke har de samme 

erfaringene og bakgrunnskunnskapene som morsmålstalere (Golden 1984, s. 173). 

 

2.4.3 Kulturforskjeller 

Reichenberg (2007) fant igjennom sin studie at flere av elevene på 7. årstrinn ikke var klar 

over at de måtte lese mellom linjene for å få med seg alt innholdet i læreboktekstene i historie 

og samfunnsfag. Hun konkluderte med at de sannsynligvis ikke visste hvordan de skulle 

angripe tekstene aktivt og at de derfor forholdt seg passivt til teksten. Kanskje kan årsaken til 

det være, som Reichenberg foreslår, at elevene forholder seg til teksten som autoritet 

(Reichenberg, 2007, s. 96–99). Dette kan også kobles sammen med skrifterfaringer, og 

hvordan en i ulike samfunn og kulturer forholder seg til ulike tekster, noe jeg også har vært 

inne på i delkapittel 2.1. Skriftkyndighet defineres ulikt i ulike samfunn. Selv om en person 

«kan» lese, i vid forstand, er det ikke sikkert at deres erfaringer samsvarer med de som 

forventes i for eksempel det norske samfunnet. I noen skolesystemer, for eksempel 

koranskole, legges det mer vekt på å pugge tekster enn innholdsforståelse (Alver, 2013, s. 5).  

Kulbrandstad (2003) fant også at lesere kan ha gode avkodingsferdigheter, men likevel en 

svak forståelse. Andrespråkeleven som hadde best avkodingsferdigheter i undersøkelsen, var 

den som skåret dårligst på forståelsesoppgavene. Denne eleven oppga at han forsto alt når han 
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leste, men i stedet for å trekke ut hva som var relevant i teksten, memorerte han den. Dermed 

greide han verken å skille ut betydningen av enkeltordene eller den vesentlige informasjonen i 

teksten (Kulbrandstad, 2003, s. 218–221).  

Andre har forsket på kulturforskjeller i bakgrunnskunnskaper og hvordan dette kan spille inn 

på leseforståelsen hos andrespråkbrukere. I det følgende vil jeg vise til noen studier der 

forskere har forsøkt å finne ut hvilke effekter kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper kan ha 

for forståelsen. 

 

2.4.4 Kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper 

Kang (1992) har utført en undersøkelse der hun ville avdekke hvilken effekt kulturspesifikke 

bakgrunnskunnskaper kan ha for andrespråkleseres forståelse av en tekst. Kang ba ti voksne 

koreanere om å tenke høyt mens de leste en kort historie fra en annen kultur. Etter lesingen 

ble informantene bedt om å svare på spørsmål om historien. Kang fant at aktivering og 

generering av kulturspesifikke skjema og slutninger noen ganger førte til at informantene 

misforstod tekstens innhold (1992, s. 95). 

Ellingsen og Gedde (1996) har gjort en lignende undersøkelse som Kangs undersøkelse med 

norske studenter, men de var ikke like overbeviste om at kulturelle bakgrunnskunnskaper er 

avgjørende for forståelsen. Ellingsen og Gedde fant at kulturell bakgrunn i varierende grad 

påvirket lesernes tekstforståelse. De største gruppene blant informantene deres kom fra Iran, 

Irak, Kina, Ghana og Somalia, men på tross av svært ulike bakgrunner var det mange like 

fortolkninger av teksten, og motsatt var det svært ulike fortolkninger innbyrdes i gruppene av 

personer med samme bakgrunn. Ellingsen og Gedde konkluderte med at «[…] kultur ikke er 

det samme som land, og at én lesemåte ikke behøver være representativ for andre lesere fra 

samme land. Oppfatningen innenfor en subkultur kan slå kraftig ut for tolkningen av en tekst» 

(1996, s. 26).  

Ellingsen og Gedde (1996) påpekte at kulturelle faktorer har betydning, men at også språklige 

og sjangermessige faktorer kan ha betydning for fortolkningen av en tekst. Et poeng som de 

understreker, er at lesere som er språklig svake, lett kan komme til å overse budskapet i 

teksten dersom det uttrykkes for implisitt, noe jeg også har vært inne på i 2.2.2, Svake lesere. 

En svak leser, forstått som språklig svak og med dårlige avkodingsferdigheter, trenger flere 
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ledetråder og signaler for å forstå budskapet (Ellingsen og Gedde 1996, s. 16–27). Ellingsen 

og Gedde påpekte at skolebakgrunn og erfaringer kan være årsaken til at noen lesere ikke 

trekker de riktige slutningene, fordi de ikke har lært seg å lese på en måte som innebærer at de 

skal trekke egne slutninger, men at de gjennom sin skolegang har lært at de skal memorere det 

som står i teksten (1996, s. 18–19). 

 

2.4.5 Stemme og kausalitet 

Som jeg var inne på i 2.3.2, Lettlest, kan man bruke metatekst for å hjelpe svake lesere med å 

styre lesingen i riktig retning (MTM, 2013, s. 8). Reichenberg (2007) har bearbeidet noen 

læreboktekster, og funnet at særlig andrespråklesere kan ha positivt utbytte av tekster som er 

bearbeidet med stemme og kausalitet. En tekst som er bearbeidet med stemme, taler blant 

annet mer direkte til leseren: «Visste du att klimatet i Nordafrika ändrade sig för 10 000 år 

sedan?» (Reichenberg, 2007, s. 94), eller den kan oppnå nærhet gjennom at fortelleren trekker 

slutninger om hendelser eller lar personer «tenke høyt». En tekst som er bearbeidet med 

kausalitet, viser mer tydelig årsakssammenhengen ved å sette inn bindeord og gjøre implisitt 

informasjon mer eksplisitt, slik at en hjelper leseren med å se forbindelser, årsaker og 

virkninger (se også 2.3.2). Reichenberg hevder at disse to variablene «vil kunne heve 

andrespråkselevenes leseforståelse til nesten samme nivå som førstespråkselevenes» 

(Reichenberg, 2007, s. 93–98).  

 

2.4.6 Språklig forenkling 

Under 2.3.2 skrev jeg om hvordan man kan hjelpe svake lesere med å finne tekstens røde tråd 

gjennom å bruke metatekst, det vil si kausalitetsmarkører eller andre ledd, for å hjelpe svake 

lesere med å forstå årsakssammenheng (MTM, 2013, s. 7–8). Reichenberg (2007) mener også 

at bindeord kan være sentrale for å oppnå leseforståelse. Dersom setningene ikke blir koblet 

sammen, kan leserne få problemer med å få med seg sammenhengen mellom setningene.  

Hvis det i en forenklingsprosess utelates strukturer som er viktige for forståelsen, klarer ikke 

leseren å følge tankegangen i teksten. Reichenberg mener at tekstene derimot kan bli enklere 

dersom de inneholder flere logiske relasjoner som kan hjelpe leseren med å se forbindelser, 
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årsak og virkning (Reichenberg, 2007, s. 85–90). Det vil si at korte tekster ikke nødvendigvis 

er bedre for å øke forståelsen for andrespråklesere.  

Det finnes ulike metoder for å forenkle autentiske tekster for språkinnlærere, og Young 

(1999) har laget en oversikt over hvordan det kan gjøres. Én måte det kan gjøres på, er at 

originale tekster kan forenkles språklig, ved at man gjør setningene kortere, fjerner eller 

skriver om idiomatiske uttrykk, unngår spesialisert eller lavfrekvent vokabular, og bruker 

enklere setningsstruktur. En annen måte det kan gjøres på, er å forenkle materialet ved å 

forkorte lengden på en tekst gjennom å fjerne deler av den. En tredje metode man kan 

forenkle tekster med, er enten å gi definisjoner av ord og fraser eller å oversette dem (Young, 

1999, s. 350–351).  

Reichenberg (2007) fant at språklig og innholdsmessig konsentrerte tekster kan være 

vanskelige å tilegne seg for andrespråkelever. Årsaken til det kan være at tekstene lar mye 

være usagt, og for å tolke innholdet må leseren ta i bruk sine bakgrunnskunnskaper og fylle ut 

informasjonen som mangler selv (Reichenberg, 2007, s 83–84).  

Kulbrandstad (2003) skriver også om hvordan andrespråklesere tenderer til å styre 

oppmerksomheten sin mot ordnivået, og at de dermed ikke får med seg det store bildet. 

Dersom lesere har andre bakgrunnskunnskaper, annen erfaring med skrift, og i tillegg svakere 

språkforståelse, vil implisitte budskap kunne gå over hodet på dem. Derfor er det viktig, som 

Reichenberg (2007) understreker, å legge inn ledetråder i tekstene, heller enn å forkorte og 

forenkle dem slik at for mye informasjon går tapt til at de får med seg budskapet og innholdet.  

Yano, Long og Ross (1994) ville undersøke hvilke effekter forenklede og utvidede 

(elaborated) tekster på fremmedspråket, i dette tilfellet engelsk, hadde på leseforståelsen til 

japanske høyskolestudenter sammenlignet med de originale tekstene. De fant at studentene 

som leste de språklig forenklede tekstene, skåret signifikant høyere enn de som leste 

originaltekstene. Studentene som leste de utvidede versjonene, skåret noe høyere enn de som 

leste originaltekstene, men ikke signifikant. Videre fant Yano et al. at det ikke var noen 

signifikant forskjell mellom leseskårene til studentene som leste de forenklede og de utvidede 

versjonene av tekstene (Yano et al., 1994, s. 211). Det siste resultatet er kanskje spesielt 

interessant, ettersom studentene fikk like lang tid på å lese og besvare forståelsesspørsmål 

uansett om de leste den forenklede versjonen, originalversjonen eller den utvidede versjonen. 

Den utvidede versjonen var både lengre og mer kompleks enn den forenklede versjonen og 
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originalversjonen, og derfor var det overraskende at studentene som leste denne, skåret så bra 

på forståelsesspørsmålene (Yano et al., 1994, s. 212–214).  

Young (1999) ville finne ut om forenklede tekster påvirker hvor mye andrespråklesere husker 

og forstår av tekstene. Hun testet 127 universitetsstudenter som hadde engelsk som 

førstespråk og som tok intensivkurs i spansk, og sammenlignet hvor mye studentene husket 

og forsto av ulike modifiserte tekster og autentiske tekster. Young fant at studentene husket 

mer av de autentiske tekstene, i motsetning til de forenklede tekstene, og at de som leste de 

lengste tekstene, misforsto mindre enn de som leste de korte tekstene. Teksten som krevde 

mest kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper, var den teksten som ble mest misforstått av 

studentene, og hun fant at studentene forsto flere av ordene i den autentiske versjonen av 

denne teksten, men at de ikke skjønte den kulturspesifikke betydningen. Studentene forsto 

derimot mer av den forenklede versjonen av den samme teksten, og dermed argumenterte 

Young for at forenklede tekster kan kompensere for manglende kulturspesifikke 

bakgrunnskunnskaper om et emne (Young, 1999, s. 350–360). Flere forskere har altså 

konkludert med bearbeidede tekster kan føre til økt forståelse for personer som leser på et 

andre- eller fremmedspråk. 

 

2.4.7 Oppsummering 

I dette underkapittelet har jeg presentert noen studier om metaforforståelse, ordforråd, 

kulturforskjeller og kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper, stemme og kausalitet og 

lingvistisk forenkling. Noen av de viktigste funnene fra disse undersøkelsene er følgende: 

 Andrespråklesere kan få problemer med å forstå metaforiske uttrykk fordi de ikke 

forstår den overførte betydningen. 

 Andrespråklesere henger seg noen ganger opp i ordnivået, og derfor klarer de ikke å se 

den store sammenhengen i teksten. 

 Dersom en andrespråkleser ikke forstår et sentralt ord i teksten eller overskriften for 

teksten, kan dette ødelegge for hele forståelsen av teksten. 
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 Forskjellige skriftkulturer kan legge vekt på ulike ting i lesing. For eksempel kan noen 

andrespråklesere forholde seg til teksten som en autoritet og lese det som står, på en 

mer bokstavelig måte enn det forfatteren har intendert. 

 Andrespråklesere kan få problemer med å lese mellom linjene for å få med seg det 

implisitte budskapet, enten fordi de henger seg opp i ordnivået, eller fordi de ikke vet 

at teksten krever at de skal lese mellom linjene. 

 Tekster som er bearbeidet med tydelig stemme og kausalitet, kan virke positivt på 

forståelsen til svake lesere. Tekster som er forenklede, kan tvert om bidra til at 

forståelsen uteblir, ettersom leserne ikke har de nødvendige bakgrunnskunnskapene 

eller språkkunnskapene til å trekke slutninger selv. 

 Kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper kan lede andrespråklesere til å fortolke tekster 

i en annen ramme enn forfatteren har intendert, noe som kan svekke forståelsen, eller i 

verste fall lede til at forståelse uteblir. 

Disse punktene vil jeg komme tilbake til i kapittel 4, der jeg sammenligner resultatene fra 

disse tidligere studiene med resultatene fra undersøkelsen jeg har utført. 

 

2.5 Klarspråk i et andrespråkperspektiv? 

Ifølge andrespråkforskeren Laufer (1997) kan lesing på andrespråket anses både som et 

leseproblem og som et språkproblem, fordi lesere som har gode lesestrategier når de leser på 

førstespråket, ikke kan benytte disse før de har tilegnet seg et visst vokabular på andrespråket 

(s. 21). Dette kan være en forklaring på hvorfor personer med innvandrerbakgrunn er 

overrepresentert i gruppen med svake lesere (jf. 2.2). En annen forklaring kan være at noen 

kommer fra land med lav litterasitet, og at de dermed har begrenset erfaring med skrift, uten 

at det har gått ut over deres evne til å utføre daglige gjøremål tidligere. I land som Norge, 

derimot, stilles det høye krav til leseferdigheter, og man er avhengig av å kunne bruke lesing 

til ulike formål som vi så tidligere i dette kapittelet.  

Klarspråk og lettlest er to tilnærminger til å gjøre språk og tekst mer tilgjengelige for lesere, 

og i dette kapittelet har jeg presentert hvordan en utarbeider tekster på ulike måter innenfor de 



31 

 

to tilnærmingene. Innenfor lettlest-tilnærmingen uttrykkes det eksplisitt at andrespråkbrukere 

kan ha nytte av lettlest-tekster fordi denne tilnærmingen tar hensyn til at andrespråklesere 

både kan ha andre bakgrunnskunnskaper og ordkunnskaper enn førstespråklesere (jf. 2.3.2). 

Innenfor klarspråkarbeid, derimot, har det ikke vært et fokus på spesifikke utfordringer 

knyttet til lesing på andrespråk. 

Ifølge klarspråkråd er det mest hensiktsmessig å skrive tekster på et klart og begripelig språk 

for lesere som har andre morsmål, jamfør «Myndigheternas skrivreglar» (2014) utarbeidet av 

det svenske Språkrådet. Myndigheter, kommuner og andre offentlige organer rådes til å 

informere på svensk til grupper som har andre morsmål enn svensk i første omgang: «I texter 

på svenska som vänder sig till grupper med andra modersmål är det extra viktigt att svenskan 

är klar och begriplig» («Myndigheternas skrivregler», 2014, s. 28). Det svenske Språkrådet 

fremmer at «[s]å länge man skriver på enkel, klar och begriplig svenska fungerar texterna ofta 

även för personer med lättare lässvårigheter och för personer i Sverige med annat modersmål 

än svenska» («Myndigheternas skrivregler», 2014, s. 32). Ved behov kan man gjøre 

informasjonen tilgjengelig på «särskilt lättläst svenska för personer med större lässvårigheter 

och för personer med kognitive funktionsnedsättningar» («Myndigheternas skrivregler», 

2014, s. 32).  

Det finnes ingen studier som underbygger at «enkelt, klart og begripelig språk» (jf. 

«Myndigheternas skrivregler», 2014) fungerer for andrespråkbrukere. Man kan dessuten 

problematisere begrepet «enkelt språk». Wengelin (2015b) mener at ««enkelt språk» antyder 

att det finns språkliga drag som gör en text enklare att läsa för alla» (2015b, s. 14), mens 

««begripligt», däremot antyder att det krävs en anpassning till mottagaren» (2015b, s. 14). 

Hun argumenterer derfor for å bruke begrepet «begripelig», fremfor «enkelt», fordi: 

Vem mottagaren är och vilken bakgrundskunskap, ordförråd, motivation m.m. hen har och 

vilken lässituation hen befinner sig i påverkar med viss sannolikhet läsningen mer än 

undvikanden av vissa ord och strukturer […] (Wengelin, 2015b, s. 14).  

Det finnes heller ingen studier som viser når det er «behov» for informasjon på «särskilt 

lättläst» språk. Derimot finnes det argumenter mot å forenkle tekster for personer med 

innvandrerbakgrunn. Noen mener at forenklede tekster kan forsinke innlæringen av det nye 

språket, eller at en ved å forenkle ordforråd og grammatikk vil presentere lesere for tekster de 

ikke eller vil møte i den nye språklige virkeligheten (Lundberg og Reichenberg, 2009, s. 25). 
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Samtidig kan en leser som til stadighet møter tekster som er over sitt nivå, miste motivasjonen 

til å lese. Dermed kan kanskje bearbeidede tekster, for noen, være en mykere overgang til et 

nytt språk og en ny kultur, enn autentiske tekster. Dette underbygges blant annet også av 

studien til Young (1999), der en forenklet tekst kompenserte for manglende kulturspesifikke 

bakgrunnskunnskaper. 

Nord, Nyström Höög og Tønneson (2015) trekker i artikkelen «Klarspråk – ett tema i tiden» 

frem at myndighetenes kommunikasjonspraksis i de senere årene har gjennomgått store 

endringer, og at særlig digitaliseringen og utviklingen fra enspråklige til flerspråklige 

samfunn er endringer som har fått stor effekt på de nordiske myndighetene (Nord, Nyström 

Höög og Tønneson, 2015, s. 2–3). Dette innebærer blant annet at myndighetene nå satser på 

web-kommunikasjon i større grad, noe som får konsekvenser fordi borgerne selv får ansvar 

for å finne frem informasjonen de trenger, i stedet for å få den tilsendt, og fordi 

kommunikasjonen stadig blir mer multimodal (Nord, Nyström Höög og Tønneson, 2015, s.3). 

Ifølge Nord, Nyström Höög og Tønneson (2015) har det kommet mange råd om klarspråk i 

de senere årene, men det har blitt gjort lite forskning på klarspråkområdet, og de argumenterer 

for at det må mer forskning til for at klarspråkområdet skal kunne utvikles (s. 2–3). Wengelin 

(2015a) etterlyser også mer (svensk) forskning om klarspråkråd. Hun fant blant annet i sin 

studie at vanlige språkråd på ord- og setningsnivå til en viss grad er støttet av forskning, men 

at forskningen i stor grad bygger på engelskspråklige studier, og at mye av forskningen 

dessuten er basert på eksperimenter om enkeltord og setninger uten kontekst (Wengelin, 

2015a). Samfunnsutviklingen og digitaliseringen som pågår, kan tyde på at det er behov for 

ny forskning, både på nye mottakergrupper og nye teksttyper. Jeg vil argumentere for at en 

mulig vei videre er å kombinere etablerte forskningsfelt. 

Wengelin påpeker at leseforståelsesforskning og språkforståelsesforskning innen 

psykolingvistikken er to adskilte forskningsfelt, men at begge feltene tilfører forskning som er 

relevant for klarspråksfeltet (2015b, s. 3). Wengelin (2015a) argumenterer derfor for å slå 

sammen forskning på klarspråkfeltet med lesbarhetsforskning, noe hun mener vil kunne 

resultere i at man kan produsere bedre tekster for alle. Jeg deler Wengelins syn på behov for 

tverrfaglige innfallsvinkler og mener at andrespråkforskning også kan tilføre klarspråkfeltet 

ny kunnskap om en stor mottakergruppe; Studier av hvordan andrespråkbrukere leser og 

forstår offentlig informasjon vil kunne belyse hvilke bakgrunnskunnskaper, ordkunnskaper, 

motivasjon osv. denne lesergruppen har, noe som potensielt kan danne grunnlag for å si hva 
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«klart, enkelt og begripelig språk» er. Studiene kan også skape mulighet for mer entydige 

retningslinjer for hvordan man skal utarbeide tekster i klarspråk når målgruppen er 

andrespråklesere. Dette vil kunne danne et bredere grunnlag for å utarbeide tekster i klarspråk 

for en mottakergruppe som også omfatter andrespråkbrukere. 

 

2.6 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert leseteori og de to hovedretningene innen leseteori: 

kognitive leseteorier og sosiokulturelle leseteorier, samt gått gjennom noen relevante studier 

av andrespråklesing. I denne oppgaven benytter jeg en sosiokulturell tilnærming til lesing, det 

vil si at jeg i hovedsak er opptatt av hvordan en kan bruke lesing til ulike formål og i ulike 

situasjoner, og hvordan sosiale og kulturelle vilkår påvirker hvordan en bruker lesing. Denne 

tilnærmingen kan, som jeg allerede har vært inne på, forenes med klarspråkprinsipper, fordi 

en leser ideelt sett skal kunne finne det han trenger, og forstå og kunne bruke den 

informasjonen han finner, i en tekst som er utformet i klarspråk. Den kognitive tilnærmingen, 

som beskriver at en leser, teknisk sett, kan mestre den mekaniske siden av lesing uten egentlig 

å forstå det han leser, samsvarer med teorier om lesing på andrespråk, fordi 

bakgrunnskunnskaper og språkkunnskaper blir trukket frem som forklarende faktorer for 

hvorfor forståelse ikke oppnås i begge teoriene. Dermed kan en flytende leser være det en 

kaller en svak leser når han leser på andrespråket sitt, fordi et begrenset ordforråd eller 

begrensede bakgrunnskunnskaper om tekstens emne kan forhindre leseren i å forstå teksten. 

Jeg har også presentert et utvalg av studier om lesing på andrespråk, der forskerne har studert 

andrespråkleseres forståelse av tekster på ulike nivåer. Likevel er det generelt lite informasjon 

om andrespråkbrukeres forståelse av offentlig informasjon, enten det er tekster skrevet i 

klarspråk, lettlest-tekster eller «vanlige tekster», i den tidligere forskningen. Litteratur om og 

studier av andrespråkbrukere beskriver og studerer ofte hvordan innlæring av et andrespråk 

foregår, og hva som påvirker denne prosessen, men det er lite fokus på hvordan innlærerne 

selv opplever prosessen. Det har også vært større fokus på utfordringer ved korrekt 

produksjon av enkelte målspråksstrukturer, heller enn til utfordringer knyttet til forståelse av 

disse. Jeg har argumentert for at andrespråkforskning, i likhet med leseforståelsesforskning og 

språkforståelsesforskning (jf. Wengelin 2015b), kan tilføre klarspråkfeltet nye teoretiske 

kunnskaper om andrespråkbrukere som mottakergruppe. I min undersøkelse vil jeg derfor 
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bygge videre på teorier om lesing og ulike lesere, andrespråklesing, klarspråkprinsipper og 

lettlestteori, men i tillegg vil jeg ta med andrespråkbrukeres egne meninger og erfaringer i 

diskusjonen om hvilke behov de har i møte med tekster, og hvordan man kan møte disse 

behovene. 

 



35 

 

3 Metode 

I dette forskningsprosjektet utfører jeg en studie av lesing på et andrespråk og sammenligner 

resultatene jeg har fått med klarspråkteori og andrespråkteori. I dette kapittelet gjør jeg rede 

for valg av metode og metodologi, eller vitenskapelig tilnærming, og diskuterer potensielle 

utfordringer ved metodevalget, samt studiens validitet og reliabilitet. Jeg gjør også rede for 

informant-, materiale- og datautvalg, samt for hvilke etiske refleksjoner jeg hadde i 

forbindelse med prosjektet. 

Metodologi er den overordnede tilnærmingen til forskning, mens metode er måten noe gjøres 

systematisk, prosedyrer eller verktøy for innsamling og analyse av data (Mackenzie og Knipe, 

2006, s. 5). Ifølge Mackenzie og Knipe (2006) bør både forskningsspørsmålet og den 

vitenskapelige tilnærmingen være avgjørende for valget av datainnsamlings- og 

analysemetode (s. 6). Også Mertens (1998) mener at ens teoretiske orientering bør ligge til 

grunn for hvilke valg en gjør i forskningsprosessen: «A researcher’s theoretical orientation 

has implications for every decision made in the research process, including the choice of 

method» (Mertens, 1998, s. 3–4).  I det følgende vil jeg derfor gjøre rede for valget av 

vitenskapelig tilnærming, som har lagt føringer for hvordan jeg har utført denne studien, samt 

for metodevalget mitt. 

 

3.1 Vitenskapelig tilnærming 

Lanza (2003) skisserer et klassisk, grovt skille mellom positivistiske og ikke-positivistiske 

retninger innenfor vitenskapelige tilnærminger. Innen den ikke-positivistiske retningen finner 

vi realistene og relativistene. Forskjellen på realistene og relativistene, er at realistene «[…] 

mener det nok finnes en virkelighet, en objektiv sannhet utenfor dem som observerer, men 

den kan være umulig å gripe, slik som positivistene påstår at det lar seg gjøre» (Lanza, 2003, 

s. 75), mens «Relativistene, derimot, mener at virkeligheten er ulike personers oppfatninger 

av den, og hva som representerer virkeligheten vil således variere, avhengig av hvem sin 

virkelighetsoppfatning det dreier seg om» (Lanza, 2003, s. 75). Dette prosjektet kan plasseres 

innenfor en relativistisk retning, ettersom jeg ikke har søkt å finne én objektiv sannhet, men 

snarere flere ulike personers oppfatninger av sannhet. Dette prosjektet kan også klassifiseres 

som en fenomenologisk studie. I et fenomenologisk forskningsdesign beskriver forskeren 
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hvilke erfaringer individer har med et fenomen ut fra informantenes perspektiv (Creswell, 

2014, s. 14). 

I det neste delkapittelet gjør jeg rede for valg forskningsdesign, samt for hvordan jeg har 

utført datainnsamling i tråd med forskningsmetoden. 

 

3.2 Forskningsdesign 

Kvalitativ metode beskrives typisk som en induktiv metode, der «[…] the researcher can 

attempt to make sense of a situation without imposing preexisting expectations on the 

phenomena under study» (Mertens, 1998, s. 160). I en fenomenologisk kvalitativ studie som 

denne har jeg bygget mine antakelser og konklusjoner på den informasjonen jeg fikk fra 

informantene gjennom spørreskjemaer og intervjuer.  

Innenfor kvalitativ forskning beskriver en, kort sagt, et fenomen med ord, i motsetning til i 

kvantitativ forskning, der en sammenligner variabler på en kvantifiserbar måte (Mertens, 

1998, s. 3). I en kvantitativ studie er målet å redusere, generalisere og oppdage forhold eller 

mønster i dataene og regne på sannsynlighet (Johnson, 2008, s. 3). Dette innebærer at 

kvantitativ forskning behøver et større antall data for å kunne gjøre numeriske utregninger. I 

denne studien har jeg hatt ti informanter som har svart på spørreskjema og deltatt på intervju. 

Datagrunnlaget lar seg grovkvantifisere, men det er for lite til å generalisere ut ifra og til å 

behandles som statistisk representativt. Ifølge Silverman (2014) tillater en kvalitativ metode 

derimot forskeren å beskrive et fenomen i kontekst, tolke prosesser eller betydninger, bruke 

teoribaserte konsepter og «søke» forståelse (s. 5). Årsaken til at jeg valgte en kvalitativ 

forskningsmetode er at jeg ville beskrive andrespråkbrukeres egen oppfatning av egen 

forståelse, samt deres egne vurderinger om hva som kan lette forståelsen for dem. Jeg 

vurderte at dette vanskelig lar seg gjøre ved statistiske utregninger, ettersom jeg var ute etter 

mer detaljert og utførlig informasjon som jeg senere kunne tolke ut ifra andrespråkteori. 
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3.2.1 Datainnsamling 

Problemstillingen for mitt forskningsprosjekt er tredelt, og besvarelsen av de ulike 

spørsmålene krever ulike metoder og ulike typer data. Det første forskningsspørsmålet, 

«Hvem er andrespråkleseren?», har jeg søkt å besvare gjennom teori og tidligere studier av 

lesing på andrespråk (se kapittel 2).  

Det andre og tredje forskningsspørsmålet, det vil si «Hvilke behov har andrespråklesere i 

møte med tekster på andrespråket?» og «Hvordan kan man møte disse behovene i skriftlig 

kommunikasjon?», har jeg forsøkt å besvare gjennom en spørreundersøkelse i form av 

spørreskjema (se Vedlegg 1) og intervju (se Vedlegg 2). I det følgende gjør jeg rede for 

hvorfor jeg opererte med både spørreskjema og intervju i undersøkelsen, samt for 

utformingen av spørreskjemaene og intervjuene. 

Formålet med spørreskjemaet var å få både bakgrunnsinformasjon om informantene og deres 

egne vurderinger av hvordan de forstår skriftlig informasjon på andrespråket. Det var flere 

grunner til at jeg ønsket å stille disse spørsmålene i et spørreskjema, og ikke i intervjuet: 

1. Jeg ønsket at informantene skulle reflektere rundt egen lesing før intervjuet. 

2. Jeg ønsket at informantene skulle kunne svare på disse spørsmålene uten å føle at de 

ble vurdert, ettersom noen av spørsmålene kan oppleves som noe sensitive (se 3.2.2). 

3. Jeg ønsket bakgrunnsopplysninger om informantene og deres egen vurdering av 

hvordan de leser på andrespråket for videre analyse, men jeg vurderte ikke disse 

opplysningene som relevante for selve intervjusituasjonen, og derfor forsøkte jeg å 

holde disse to delene atskilt. Jeg vurderte også at det ville bli mer effektivt å samle inn 

bakgrunnsinformasjonen på denne måten. 

4. Jeg ønsket å sammenligne om opplysningene de oppga i spørreskjemaet og intervjuet 

samsvarte. 

Av disse grunnene lot jeg også informantene besvare spørreskjemaet for seg selv, og fortsatte 

deretter med intervjuet uten å se på opplysningene de hadde oppgitt i spørreskjemaet.  

I det følgende gjør jeg rede for utformingen av spørreskjemaet og intervjuet. 
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3.2.2 Spørreskjema 

Spørreskjemaet (se Vedlegg 1) var todelt. Den første delen av spørreskjemaet besto av 

spørsmål om bakgrunn, der informantene ble bedt om å oppgi kjønn, alder, nasjonalitet, yrke, 

hva de regner som sitt/sine morsmål, hvor lenge de har vært i Norge, hvordan de har lært 

norsk, og reseptive og produktive ferdigheter i andre språk. Den andre delen av 

spørreskjemaet besto av spørsmål om lesing. I det første spørsmålet spurte jeg om 

informantene hadde noen spesielle utfordringer tilknyttet lesing og/eller skriving, som for 

eksempel dysleksi. Videre ba jeg informantene om å vurdere hvordan de selv opplever å 

forstå skriftlig informasjon på morsmålet og norsk, der de kunne velge mellom ulike de 

alternativene «godt», «nokså godt», «litt dårlig», «dårlig» og «vet ikke». Ved å presentere 

dem for «vanlige» svaralternativer håpet jeg at de kunne svare raskt og intuitivt. De ble også 

bedt om å vurdere hvordan de synes det er å lese brev/informasjon digitalt på morsmålet og på 

norsk, der de kunne velge mellom alternativene «problemfritt», «noen vanskeligheter», 

«vanskelig» og «uforståelig». Videre stilte jeg dem noen generelle spørsmål om lesing, som 

spørsmål om hva som kan være utfordrende for dem når de leser på andrespråket, der de 

kunne krysse ut aktuelle alternativer («ord», «setninger», «budskapet», «finne det du leter 

etter»), i tillegg til at de kunne oppgi egne alternativer. Jeg spurte også om hvordan de 

generelt løser forståelsesproblemer, hvor de kunne velge flere ulike alternativer («ber om 

hjelp», «slår opp i ordbok/på internett/annet», «ringer oppgitt kontaktinformasjon på 

nettsidene/i brevet», «overser det») eller oppgi andre alternativer. Jeg var også interessert i 

hvilket språk de foretrekker å lese på, dersom de kan velge på en nettside, og jeg ba dem 

derfor om å vurdere om de foretrekker å lese på norsk, engelsk, morsmålet sitt eller et annet 

språk de behersker ved å nummerere valgene sine. Til slutt spurte jeg om de hadde forslag til 

hvordan skriftlig informasjon kunne blitt gjort mer forståelig for dem, som var et åpent 

spørsmål, det vil si at de måtte svare med egne ord. 

Spørsmålsdesignet bestod av en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål. Det vil si at 

informantene måtte svare med egne ord på noen av spørsmålene og krysse ut relevante svar på 

andre spørsmål (Mertens, 1998, s. 115). Årsaken til at jeg valgte en kombinasjon av åpne og 

lukkede spørsmål, var at det ikke lot seg gjøre å liste opp alle mulige svar på noen av 

spørsmålene, mens andre spørsmål hadde noen åpenbare svarkategorier. Jeg vurderte det som 

mindre tidkrevende for informantene å presentere mulige svar for dem der det lot seg gjøre, 

men jeg inkluderte likevel et «annet»-felt slik at de kunne fylle ut et svar selv. 
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Jeg hadde på forhånd vurdert at spørsmålet «Har du noen spesielle utfordringer tilknyttet 

lesing og/eller skriving?» kunne oppleves som sensitivt for noen, fordi det er et personlig 

spørsmål, og kanskje mer sensitivt i noen kulturer enn andre. Dette var også det eneste 

spørsmålet som skapte forvirring hos noen av informantene. En informant spurte for eksempel 

om problemer med preposisjoner i tekster kunne være en spesiell utfordring. Likevel spurte de 

som var usikre på hva spørsmålet betød, og dermed ble det ingen større misforståelser. 

 

3.2.3 Intervju 

I kvalitative intervjuer stiller forskeren som regel få og ustrukturerte, åpne spørsmål for å få 

frem informantenes syn på eller meninger om noe (Creswell, 2014, s. 190). Til grunn for de 

semistrukturerte intervjuene utformet jeg en intervjuguide. Ettersom jeg ønsket å få 

informantenes meninger og synspunkter, stilte jeg åpne spørsmål.  

Måten jeg hadde lagt opp intervjuet med åpne spørsmål er utformet i tråd med en 

konstruktivistisk tilnærming. Det vil si at flere av spørsmålene åpnet for at informantene 

kunne formulere sine egne meninger uten at jeg la ord i munnen på dem: 

Social constructivists believe that individuals seek understanding of the world in which they live and 

work. Individuals develop subjective meanings of their experiences – meanings directed toward certain 

objects and things. These meanings are varied and multiple, leading the researcher to look for 

complexity of views rather than narrowing meanings into a few categories or ideas. (Creswell, 2014, s. 

8) 

Målet med intervjuet var å få subjektive meninger fra ulike individer, ettersom dette er noe, 

som jeg har argumentert for tidligere (se kapittel 2.6), mangler i forskningslitteraturen om 

norsk som andrespråk. Informantenes svar utgjør datagrunnlaget for forskningsspørsmålene 

«Hvilke behov har andrespråklesere i møte med tekster på andrespråket?» og «Hvordan kan 

man møte disse behovene i skriftlig kommunikasjon?», mens mine tolkninger av disse 

svarene utgjør analysen i denne studien (mer om dette i 3.8, Analysemetode).  

Informantene fikk i forkant av intervjuet lese teksten «Kildesortering – hva skal hvor?» på 

Oslo kommune sine hjemmesider (mer om denne i 3.4, Valg av tekst). Etter lesingen 

intervjuet jeg dem om hva de syntes om teksten. I intervjuene spurte jeg informantene om de 

hadde kjennskap til tekstens innhold, om de forsto hva teksten ba dem om å gjøre, hva de 

syntes om utformingen av informasjonen, om de hadde noen problemer med å forstå det de 
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leste, om de kunne peke ut ord eller uttrykk som var vanskelige og om noen deler av teksten 

var enklere å forstå enn andre. Årsaken til at jeg stilte disse spørsmålene var at jeg ønsket at 

de selv skulle vurdere hva de eventuelt hadde vanskeligheter med, og at de skulle peke ut 

konkrete eksempler på hva som eventuelt gjorde det vanskelig for dem å forstå. Jeg stilte dem 

også spørsmål om de trodde at den som har skrevet teksten tar hensyn til at mange lesere har 

norsk som andrespråk, og til slutt det samme spørsmålet som jeg stilte i spørreskjemaet, om 

de hadde forslag til hvordan informasjonen kunne blitt gjort mer tilgjengelig for dem. 

 

3.3 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet handler om å kunne gjenta en studie og komme frem til de samme resultatene og 

fortolkningene av disse (Silverman, 2014, s. 83). Når en utfører undersøkelser med 

mennesker, er det flere faktorer som gjør dette vanskelig. Ifølge Moisander og Valtonen 

(2006) (referert i Silverman, 2014, s. 83–84) kan man øke reliabiliteten i en kvalitativ studie 

ved å gjøre rede for forskningsprosessen tydelig, det vil si at man beskriver 

forskningsstrategien og dataanalysemetoden detaljert. Man kan også øke reliabiliteten ved å 

gjøre det tydelig hvilket teoretisk utgangspunkt man har for fortolkningen av dataene, og ved 

at man beskriver hvordan dette utgangspunktet frembringer noen og ekskluderer andre 

fortolkninger. Med utgangspunkt i dette har jeg beskrevet forskningsstrategien (se 3.2), 

analysemetoden (se 3.8) og det teoretiske utgangspunktet (se kapittel 2) i detalj. En annen ting 

jeg gjorde for å øke reliabiliteten, var at jeg tok opptak av alle intervjuene, som jeg deretter 

transkriberte ortografisk. I tillegg har jeg lagt ved transkripsjonene av svarene fra intervjuene 

(se Vedlegg 3) (Silverman, 2014, s.88) (mer om transkripsjonene og tilretteleggingen av data i 

3.9). 

Studiens validitet, eller gyldighet, handler om «i hvilken grad man ut fra resultatene av et 

forsøk eller en studie kan trekke gyldige slutninger om det man har satt seg som formål å 

undersøke» (Dahlum, 2015). I denne undersøkelsen har jeg tatt utgangspunkt i dataene jeg 

fikk fra spørreskjemaene og intervjuene, noe som kan medføre noen komplikasjoner for 

validiteten. En spørreskjemaundersøkelse stoler på folks selvrapportering om egne 

kunnskaper, holdninger og egen atferd, og validiteten av informasjonen er derfor betinget av 

om respondentene svarer ærlig (Mertens, 1998, s. 105). Dette er noe jeg har tatt høyde for, og 

som jeg diskuterer i 3.10. 
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3.4 Valg av tekst 

Som jeg skrev i introduksjonskapittelet, ønsket jeg primært å ta utgangspunkt i en 

informerende tekst som skaper en forventning om en bestemt respons eller handling for 

undersøkelsen. Valget falt på en tekst fra Oslo kommune sine hjemmesider, ettersom de var i 

gang med å bygge nytt nettsted da jeg begynte på dette arbeidet. De kalte dette prosjektet 

«Løftet», og målet med fornyingen var at nettsidene skulle bli enklere og raskere å bruke. I 

arbeidet med dette skulle nettsiden også bli tilgjengelig fra mobil og nettbrett, den skulle bli 

enklere å forstå gjennom klart språk og tydelig tekst, og designet skulle oppgraderes for å bli 

enkelt og intuitivt for at brukerne skulle få en bedre opplevelse med nettstedet (Myrbråten, 

2014). Dette fornyingsprosjektet gjorde det interessant for meg å bruke en tekst fra Oslo 

kommune, ettersom de allerede hadde arbeidet med å gjøre tekstene sine mer leservennlige, 

og fordi jeg ikke nødvendigvis var opptatt av å finne en tekst som var «kjent for» å være 

problematisk. 

Før jeg utførte undersøkelsen kontaktet jeg André Myrbråten, som er redaktør for Oslo 

kommunes utviklingsblogg «Oslobeta». Myrbråten satte meg i kontakt med Torill Obrestad 

Engstrøm, som er fagansvarlig innholdsforvalter for prosjekt Løftet. I forkant av 

undersøkelsen hadde jeg noen uformelle samtaler med dem, der vi snakket om hvordan de 

arbeidet med språket når de fornyet nettsidene. Jeg spurte dem blant annet om de tar noen 

spesielle hensyn til andrespråkbrukere, og jeg fikk til svar at de baserer mye av dette på 

andres erfaringer. De nevnte blant annet at de har fått informasjon om hvordan de arbeider 

med dette i Sverige (se beskrivelse av dette i 2.5). Foruten om dette utførte de flere 

brukertester av tekstene på nettsidene der de også inkluderte andrespråkbrukere i testene. 

Generelt sa de at de bruker «enkelt, vanlig språk», og nevnte at de også bruker «vanlige» ord 

som en skal kunne bruke Google translate for å oversette (uformelle samtaler med Myrbråten 

og Engstrøm, høsten 2015). 

Teksten jeg valgte å bruke i denne undersøkelsen, heter «Kildesortering - hva skal hvor?» 

(heretter «K-teksten») fra Oslo kommune sine hjemmesider (Oslo kommune, 2015). Årsaken 

til at jeg valgte denne teksten, var både fordi den er ment for alle, ettersom alle Oslos borgere 

er pliktige å sortere avfall, og dermed ville jeg kunne stå friere til å velge informanter, og 

fordi resultatene jeg kunne komme fram til, vil ha allmenn interesse.  
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Teksten informerer om hvordan ulike typer avfall skal sorteres, hva som skjer med sortert 

avfall, hvilke typer avfall som skal leveres i «gjenbruksstasjoner», «miljøstasjoner», 

«returpunkt» og i «tekstiltårn» og hva man skal gjøres dersom man har for mye avfall. 

Innholdet er organisert etter hvordan avfallet skal sorteres, det vil si om det skal sorteres i 

grønne, blå eller vanlige handleposer, eller om det skal til gjenbruksstasjoner, miljøstasjoner, 

returpunkt eller tekstiltårn. Samtidig som jeg utførte undersøkelsen oppdaterte Oslo kommune 

K-teksten, og derfor var ikke teksten helt lik for alle intervjuene. De fem første informantene 

som deltok i undersøkelsen leste derfor én versjon av K-teksten (se Vedlegg 4), mens de fem 

siste informantene leste en annen versjon av K-teksten (se Vedlegg 5). Den største forskjellen 

mellom de to ulike versjonene er at innholdet i den første versjonen i større grad er uttrykt i 

løpende tekst enn den andre versjonen. Den andre versjonen uttrykker innholdet hovedsakelig 

i punktlister.  

 

3.5 Informantutvalg 

Jeg har funnet informantene gjennom det som kalles ‘convenience sampling’. Convenience 

sampling er en praktisk metode for å velge ut informanter til å delta i en undersøkelse, fordi 

det er en tidseffektiv metode der en velger ut informanter som er tilgjengelige (Buchstaller og 

Khattab, 2014, s. 74–76). Jeg utførte deler av undersøkelsen på Deichmanske Hovedbibliotek 

(se 3.7, Etiske overveielser), og oppsøkte brukere som var der. Dette innebærer naturligvis at 

resultatene ikke danner grunnlag for å trekke slutninger basert på alle som har norsk som 

andrespråk. I tillegg til convenience sampling, har jeg også brukt det som kalles «social 

network sampling»/«snowball sampling». Disse metodene går ut på at forskeren finner 

informanter gjennom sitt eget nettverk (Buchstaller og Khattab, 2014, s. 80). Fordelen med 

disse metodene er at de er tidseffektive. Buchstaller og Khattab (2014) mener også at det har 

en positiv bieffekt om forskeren bruker sitt eget nettverk for å finne informanter, ettersom det 

er mindre sannsynlig at informantene avslår forespørsler om å delta på undersøkelser som 

venner har foreslått (s. 80). Det viste seg imidlertid å være mer tidkrevende å finne 

informanter gjennom disse metodene enn antatt. 

Innenfor dette prosjektets rammer hadde jeg ikke mulighet til å velge ut et representativt 

utvalg til å besvare undersøkelsen. Det vil si at informantene som har deltatt i undersøkelsen 

ikke kan regnes som en undergruppe av innvandrerbefolkningen som et hele. Fordi utvalget 
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ikke kan regnes for å være representativt, kan jeg heller ikke generalisere dataene til å gjelde 

for alle som har norsk som andrespråk (Buchstaller og Khattab, 2014, s.74). Likevel kan min 

studie bidra med kunnskaper som kan være interessante for flere, fordi dataene fra 

spørreskjemaene og intervjuene åpner for innsyn i en bredere forståelseshorisont hos den 

enkelte. 

Videre vil jeg argumentere for at denne tilnærmingen til informanter er forbundet med den 

relativistiske forskningstilnærmingen (se 3.1). Jeg har søkt å ha en tilnærming til 

informantene i denne undersøkelsen «som søker å gi større makt til informantene» (Lanza, 

2003, s. 73). En slik tilnærming innebærer «forskning om, for og med informanten» (Lanza, 

2003, s. 76). For meg har dette betydd at jeg har involvert informantene i studien, og bedt 

dem besvare noen spørsmål ut fra min problemstilling (jf. diskusjonen i 3.7).  

I det følgende presenterer jeg informantenes opplysninger om egen bakgrunn og kompetanse i 

andre språk slik de selv oppga dem i spørreskjemaet, i tillegg til deres egne vurderinger av 

sine leseferdigheter på morsmålet og på norsk:  

Tabell 1: Bakgrunnsopplysninger 

Informant Kjønn Alder Nasjonalitet Morsmål Yrke Opphold i 

Norge 

1 Kvinne 28 Fransk Fransk Student 5 år 

2 Mann 27 Iransk Persisk Student 4 år 

3 Mann 21 Litauisk Litauisk Rørleggerlærling 7 år 

4 Kvinne 43 Norsk  Vietnamesisk Lærer Ca. 20 år 

5 Kvinne 26 Sveitsisk Italiensk Student 2 år og 2 

mnd. 

6 Mann 40 Ugandisk Swahili – (Snart) 7 år 

7 Mann 27 Norsk Tigrinja Tolk 20 år 

8 Kvinne 22 Georgisk Georgia Student 6 mnd. 

9 Kvinne 22 Engelsk Engelsk Student 6 mnd. 

10 Kvinne 22 Kanadisk Engelsk Student 6 mnd. 

 

Utvalget består av seks kvinner og fire menn i alderen 21–43 år, som har ni ulike morsmål og 

ti ulike nasjonaliteter. Informantene hadde vært i Norge mellom seks måneder og 20 år da jeg 

utførte undersøkelsen. Én av informantene hadde tidligere vietnamesisk statsborgerskap, men 

hadde fått norsk statsborgerskap omtrent ett år før undersøkelsen, og en annen informant ble 

født i Norge og hadde norsk statsborgerskap, men anså tigrinja som sitt morsmål. De fleste 

informantene var studenter i 20-årene, mens to av informantene var i 40-årene, hvor den ene 

var i jobb, mens den andre informanten ikke fylte ut noe under «yrke».  
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Tabell 2: Hvordan har du lært norsk? 

Informant Hvordan har du lært norsk? 

1 Norskkurs ved universitet/høyskole 

Kommunikasjon med venner/familie/partner/andre 

Selvlært (gjennom bøker, internett, annet) 

2 Norskkurs ved universitet/høyskole 

3 Norskkurs ved universitet/høyskole 

I skolen 

Kommunikasjon med venner/familie/partner/andre 

Annet: Har sett mye på TV og lest på undertext 

4 Norskkurs 

5 Norskkurs ved universitet/høyskole 

6 Norskkurs ved universitet/høyskole 

Voksenopplæring 

7 Kommunikasjon med venner, familie, partner, andre 

Selvlært (gjennom bøker, internett, annet) 

8 Norskkurs ved universitet/høyskole 

9 Norskkurs ved universitet/høyskole 

10 Norskkurs ved universitet/høyskole 

 

De fleste informantene hadde lært norsk gjennom norskkurs, og noen hadde i tillegg lært 

norsk gjennom kommunikasjon med andre og på egenhånd. Informanten som ble født i Norge 

var den eneste av informantene som oppga at han ikke hadde noe formell opplæring i norsk. 

En av informantene la til under «annet» at han også hadde lært norsk gjennom å se på TV og 

lese undertekster.  

Tabell 3: Språkkompetanse i andre språk (enn morsmål og norsk) 

Informant Språkkompetanse i andre språk (enn morsmål og norsk) 

1 Kan snakke Engelsk 

Kan lytte og forstå Engelsk, svensk, dansk (litt), italiensk (litt) 

Kan skrive Engelsk 

Kan lese og forstå Engelsk, svensk, dansk, italiensk (litt) 

2 Kan snakke Engelsk 

Kan lytte og forstå Engelsk 

Kan skrive Engelsk 

Kan lese og forstå Engelsk, fransk 

3 Kan snakke Engelsk, litt russisk 

Kan lytte og forstå Engelsk, russisk (litt), spansk (litt) 

Kan skrive Engelsk 

Kan lese og forstå Engelsk 

4 Kan snakke Engelsk 

Kan lytte og forstå Engelsk, (dansk og svensk til en viss grad) 

Kan skrive Engelsk 

Kan lese og forstå Engelsk, dansk, svensk 

5 Kan snakke Engelsk, tysk, sveitsisk tysk, fransk 

Kan lytte og forstå Engelsk, tysk, sveitsisk tysk, fransk, spansk 

Kan skrive Engelsk, tysk, sveitsisk tysk, fransk 
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Kan lese og forstå Engelsk, tysk, sveitsisk tysk, fransk, spansk (ca. 80 %) 

6 Kan snakke Engelsk, fransk og swahili 

Kan lytte og forstå Engelsk, fransk og swahili 

Kan skrive Engelsk, fransk og swahili 

Kan lese og forstå Engelsk, fransk og swahili 

7 Kan snakke Engelsk 

Kan lytte og forstå Engelsk 

Kan skrive Engelsk 

Kan lese og forstå Engelsk 

8 

 

Kan snakke Engelsk, svensk 

Kan lytte og forstå Engelsk, svensk, russisk, tysk og italiensk 

Kan skrive Engelsk 

Kan lese og forstå Engelsk, svensk, tysk 

9 Kan snakke Fransk og kinesisk (litt) 

Kan lytte og forstå Fransk og kinesisk (litt) 

Kan skrive Fransk (men med ganske dårlig grammatikk!) 

Kan lese og forstå Fransk 

10 Kan snakke Fransk 

Kan lytte og forstå Fransk og spansk 

Kan skrive Fransk og spansk 

Kan lese og forstå Fransk og spansk 

 

Alle informantene oppga å ha både reseptive og produktive ferdigheter i engelsk
2
, i tillegg til 

morsmålet og norsk. Noen oppga også å ha både reseptive og produktive ferdigheter i andre 

språk, og noen oppga at de bare hadde reseptive ferdigheter i andre språk. De to informantene 

som hadde engelsk som morsmål, hadde både produktive og reseptive ferdigheter i to språk i 

tillegg til morsmålet og norsk. Med andre ord hadde alle informantene kompetanse i minst tre 

språk, medregnet morsmålet. 

Tabell 4: Egen opplevelse av forståelse av skriftlig informasjon 

Informant Opplever egen 

forståelse av 

skriftlig 

informasjon på 

eget morsmål 

Opplever 

egen 

forståelse av 

skriftlig 

informasjon 

på norsk 

Opplevelse av å lese 

brev/informasjon på 

data på eget morsmål 

Opplevelse av å lese 

brev/informasjon på data 

på norsk 

1 God Nokså god Noen vanskeligheter Noen vanskeligheter 

2 God Nokså god Noen vanskeligheter Problemfritt 

3 God Nokså god Problemfritt Noen vanskeligheter 

4 God God Problemfritt Problemfritt 

5 God God Problemfritt Noen vanskeligheter 

6 God Litt dårlig 
3
Ikke oppgitt Noen vanskeligheter 

7 Ikke oppgitt God Problemfritt Problemfritt 

8 Nokså god Nokså god Uforståelig Noen vanskeligheter 

                                                 
2
 Informant 9 og 10 har engelsk som morsmål. 

3
 Informant 6 sa at hans morsmål ikke brukes i skriftlig kommunikasjon i Uganda. 
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9 God Nokså god Problemfritt Noen vanskeligheter 

10 Nokså god Litt dårlig Noen vanskeligheter Vanskelig 

 

Informantene vurderte selv hvor godt de mente å forstå skriftlig informasjon på eget morsmål 

og på norsk, både generelt og mer spesifikk offentlig gitt informasjon, som for eksempel brev 

eller informasjon på data. De fleste informantene oppga at de opplever å ha god forståelse av 

skriftlig informasjon på morsmålet. Halvparten av informantene oppga også at det var 

problemfritt å forstå skriftlig informasjon på data på sitt eget morsmål, men flere av 

informantene oppga at de hadde noen vanskeligheter med å lese informasjon på morsmålet 

digitalt. På spørsmål om hvordan de opplever å forstå generell skriftlig informasjon på norsk, 

oppga noen at de hadde noen vanskeligheter, eller litt dårlig, forståelse av det. De fleste oppga 

også at de hadde noen vanskeligheter med å lese skriftlig informasjon på norsk på data, mens 

noen oppga at det var problemfritt. 

Tabell 5: Språkvalgfunksjon 

Informant Hvis nettsiden har en språkvalgfunksjon, hvilket språk velger du?  

(nummerer valgene dine med 1-4, der 1. er førstevalget ditt, 2. er andrevalget ditt, osv.) 

1 1. Morsmålet sitt 

2. Norsk 

3. Engelsk 

4. Et annet språk som han/hun behersker 

2 1. Norsk 

2. Engelsk 

3. Morsmålet sitt 

4. Et annet språk som han/hun behersker 

3 1. Norsk 

2. Morsmålet sitt 

3. Engelsk 

4. Et annet språk som han/hun behersker 

4 1. Norsk 

2. Morsmålet sitt 

3. Engelsk 

5 1. Engelsk 

2. Morsmålet sitt 

3. Norsk 

4. Et annet språk som han/hun behersker 

6 *X. Norsk 

*X. Engelsk 

*Har satt «X» i stedet for å nummerere valgene sine 

7 1. Morsmålet sitt 

2. Norsk 

3. Engelsk 

8 1. Engelsk 

2. Norsk 

3. Morsmålet sitt 



47 

 

4. Et annet språk som han/hun behersker 

9 1. Norsk og engelsk/morsmålet sitt (Men det kommer an på nettsiden og hvorfor jeg 

leser det) 

2. Norsk og engelsk/morsmålet sitt 

3. Et annet språk som han/hun behersker 

10 1. Engelsk/morsmålet sitt 

2. Norsk 

3. Et annet språk han/hun behersker 

 

Informantene ble bedt om å vurdere hvilket språk de ville foretrukket å lese på, dersom de 

kunne velge på en nettside som har en språkvalgfunksjon. Tre av informantene skrev at de 

ville valgt norsk fremfor morsmålet sitt, engelsk ellet annet språk de kan. To av informantene 

skrev at de ville foretrukket å lese på morsmålet sitt, og en av informantene skrev at hun ville 

foretrukket å lese på engelsk. Disse dataene kan fortelle noe om norskkompetansen til 

informantene, men samtidig kan det være, som informant 9 skrev, at det er kontekstavhengig. 

Tabell 6: Løsninger på forståelsesproblemer 

Informant  Hva gjør du dersom du ikke forstår en tekst? 

1 Ber om hjelp fra venner, familie, kolleger, andre 

Slår opp i ordbok, på internett, annet 

Overser det 

2 Ber om hjelp fra venner, familie, kolleger, andre 

Slår opp i ordbok, på internett, annet 

3 Ber om hjelp fra venner, familie, kolleger, andre 

Overser det 

4 Ringer oppgitt kontaktinformasjon på nettsidene, i brevet, etc. 

5 Slår opp i ordbok, på internett, annet 

6 Slår opp i ordbok, på internett, annet 

7 Ber om hjelp fra venner, familie, kolleger, andre 

Slår opp i ordbok, på internett, annet 

8 Ber om hjelp fra venner, familie, kolleger, andre 

Slår opp i ordbok, på internett, annet 

9 Ber om hjelp fra venner, familie, kolleger, andre 

Slår opp i ordbok, på internett, annet 

10 Ber om hjelp fra venner, familie, kolleger, andre 

Slår opp i ordbok, på internett, annet 

 

Informantene ble bedt om å svare på spørsmål om hva de som regel gjør dersom de ikke 

forstår en tekst. Av tabell 6 ser vi at de fleste valgte alternativene «Ber om hjelp fra venner, 

familie, kolleger, andre» og «Slår opp i ordbok, på internett, annet», men at noen også velger 

å overse det de ikke forstår. Kun én informant oppga at hun «Ringer oppgitt 

kontaktinformasjon på nettsidene, i brevet, etc.» dersom hun ikke forstår en tekst. 
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For øvrig oppga ingen av informantene å ha spesielle utfordringer tilknyttet lesing og/eller 

skriving. De resterende dataene fra spørreskjemaene vil bli presentert i kapittel 4. 

 

3.6 Pilotundersøkelse 

Før jeg gjennomførte undersøkelsen, utførte jeg en pilotundersøkelse. I denne undersøkelsen 

hadde jeg en informant som besvarte spørreskjemaet og ble intervjuet. Pilotundersøkelsen ble 

utført på en måte som skulle være mest mulig lik hovedundersøkelsen. Informanten fikk 

utdelt informasjonsskrivet før han fylte ut spørreskjemaet. Jeg fikk tilbakemeldinger på at 

noen av spørsmålene i spørreskjemaet var noe tvetydige. Både spørreskjemaet og intervjuet 

fungerte til mitt formål, men i etterkant omformulerte jeg og endret rekkefølgen på noen av 

spørsmålene.  

 

3.7 Etiske overveielser 

I ethvert prosjekt må en overveie noen generelle etiske retningslinjer, samt noen spesielle 

retningslinjer som avhenger av det individuelle prosjektet. Dette prosjektet er utført i tråd med 

«UiOs 10 bud for for (sic) god forskningsskikk» fra UiOs nettsider (UiO, 2013). Før jeg gikk 

i gang med å finne informanter og samle inn data, meldte jeg prosjektet til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), i tråd med UiOs retningslinjer for «Behandling av 

personopplysninger i forskning» (2015). I dette prosjektet har jeg samlet inn indirekte 

personopplysninger, det vil si bakgrunnsopplysninger som ikke er direkte 

personidentifiserende. Informantene ble bedt om å skrive under på en samtykkeerklæring før 

de besvarte spørreskjemaet og intervjuet, der det fremgikk at de samtykker til at anonymiserte 

personopplysninger kan publiseres/lagres etter prosjektslutt, samt at bakgrunnsopplysningene 

de oppga kan publiseres (se Vedlegg 6). I det følgende vil jeg gjøre rede for hvilke etiske 

refleksjoner jeg hadde i forkant av datainnsamlingsprosessen knyttet til informert samtykke, 

datainnsamlingsprosessen og behandling av personopplysninger. 

Eckert (2014) presenterer ulike etiske problemstillinger forskere må reflektere rundt når de 

arbeider med informanter, og hun skriver følgende om samtykke: «Fundamental to ethical 

research is ensuring that research participants enter into the enterprise knowingly and 
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willingly, and gaining their consent should be a process of establishing and maintaining trust» 

(Eckert, 2014, s. 14). Før informantene undertegnet samtykkeerklæringen fikk de utdelt et 

informasjonsskriv (se Vedlegg 6) der jeg presenterte bakgrunnen og formålet med studien, 

hva det innebærer å delta i studien og hva som skjer med informasjonen informantene oppga. 

I dette skrivet presenterte jeg problemstillingen for prosjektet, og hva de kunne vente seg av 

spørsmål i både spørreskjemaet og intervjuet. I informasjonsskrivet skrev jeg at spørsmålene 

ville omhandle hva de synes om teksten og tekstens leservennlighet, men også at jeg ikke ville 

sjekke om de hadde forstått teksten. Årsaken til det var at jeg ønsket at informantene skulle 

dele sine kunnskaper og erfaringer uten å mistenke at det var en annen baktanke med 

spørsmålene, i tråd med det Eckert skriver om informert samtykke: «Getting informed 

consent involves not only telling people what you are going to do, but what you are not going 

to do» (Eckert, 2014, s. 16). Jeg vurderte det dithen at jeg ved å forhåndsinformere 

informantene ikke svekket mulighetene for å innhente adekvate data. Ved å presentere 

prosjektet mitt på denne måten håpet jeg på å kommunisere til deltakerne at de sitter med en 

kunnskap jeg var interessert i å få tilgang på, og at de gjennom å dele sin kunnskap kunne 

bidra til mer innsikt i, og, forhåpentligvis, nye kunnskaper om hvordan en kan arbeide med å 

utvikle og tilpasse tekster for andrespråklesere. I neste avsnitt vil jeg gjøre rede for hvilke 

etiske overveielser jeg gjorde i forbindelse med valg av datainnsamling i en offentlig 

institusjon. 

I dette prosjektet var jeg avhengig av å samle data fra personer som har norsk som 

andrespråk, og for å finne informanter tok jeg kontakt med Deichmanske bibliotek, 

Hovedbiblioteket. Grunnen til at jeg valgte å kontakte Hovedbiblioteket, er at de har en 

avdeling med flerspråklig litteratur og mange brukere som har norsk som andrespråk. Når en 

driver forskning i en institusjonell kontekst, som i et bibliotek, er det noen etiske 

problemstillinger en må overveie. I dette prosjektet var det spesielt to ting jeg tok hensyn til. 

Det ene var at jeg forsøkte å etablere et forhold til institusjonen (jf. Eckert, 2014, s. 21). Før 

jeg begynte med datainnsamlingen, henvendte jeg meg til seksjonslederen på 

Hovedbiblioteket og fortalte om prosjektet og ba om tillatelse til å finne informanter på 

biblioteket. For å kunne kontakte potensielle informanter på biblioteket måtte jeg undertegne 

en taushetserklæring, og seksjonslederen måtte informere alle ansatte om at jeg ville være der 

for å finne informanter. Det andre var at bibliotekbrukerne kunne tro at undersøkelsen ble 

utført i regi av biblioteket. For å forhindre dette presenterte jeg meg som masterstudent ved 

UiO, og informerte om prosjektet og om at det var frivillig å delta. 
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3.8 Analysemetode 

Jeg har delt analysen i to, og i den første delen tar jeg utgangspunkt i forskningsspørsmålene 

«Hvilke behov har andrespråklesere i møte med tekster på andrespråket?» og «Hvordan kan 

man møte behovene til denne gruppen i skriftlig kommunikasjon?», mens jeg i den andre 

delen tar utgangspunkt i forskningsspørsmålet «Hvem er andrespråkleseren?». Denne 

inndelingen har gjort det mulig å utføre en kombinasjon av en personsentrert og en 

temasentrert analyse. I en personsentrert analyse er det personer som er fokus for analysen, 

mens det i en temasentrert analytisk tilnærming er temaer som er fokus for analysen 

(Thagaard, 2009, s. 147–148). Den første delen av analysen er delt inn i ulike kategorier 

basert på tidligere studier av lesing på andrespråk (jf. 2.4), og er en temasentrert analyse av 

hva informantene sa om hvert tema i intervjuundersøkelsen. Årsaken til dette er at jeg har 

forsøkt å få et helhetlig bilde av hvilke behov andrespråklesere har når de leser på norsk og 

hvordan man kan møte disse behovene i skriftlig informasjon ut fra noen bestemte kategorier. 

I den andre delen av analysen har jeg gjort personsentrerte analyser av noen av informantene 

basert på opplysningene de oppga i spørreskjemaene, samt intervjudataene, der fokuset ligger 

på å forklare hvordan lesing på andrespråket kan oppleves for ulike individer med ulike 

bakgrunner ut fra andrespråkteori. 

 

3.9 Transkripsjon og tilrettelegging av data 

Jeg tok opp og transkriberte alle intervjuene jeg gjorde, og disse er presentert i Vedlegg 3. Jeg 

valgte å transkribere alt datamaterialet og organisere det før jeg begynte med analysen. En 

grunn til å gjøre det på denne måten, er at man gjennom å transkribere materialet kan oppdage 

og forstå mønstre i dataene som virket overfladiske i samtalene (Nagy og Sharma, 2014, s. 

237). Jeg organiserte dataene i ett dokument, der jeg presenterer dataene spørsmål for 

spørsmål med svarene til informantene i sin helhet under. Én årsak til at jeg valgte å 

organisere intervjudataene slik, er at man lettere kan sammenligne hva hver informant har 

svart på spørsmålene, noe som var spesielt interessant for meg ettersom jeg utførte en 

temasentrert analyse (jf. 3.8). En annen årsak til å organisere dataene spørsmål for spørsmål 

var at det gjorde det mer oversiktlig å referere til transkripsjonen når jeg presenterer sitater i 

analysen. 
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Intervjuene er grovt transkribert tilpasset mitt formål, det vil si å få frem informantenes syn på 

og meninger om K-teksten som kunne belyse forskningsspørsmålene (jf. 3.2.3). I 

intervjusituasjonene oppsto det noen ganger misforståelser, mens jeg andre ganger stilte 

oppfølgingsspørsmål til det informantene sa eller kom med forslag når de gestikulerte. I noen 

av svarene har jeg derfor satt inn det jeg selv sa (markert i fet skrift) i tillegg til informantenes 

svar. På denne måten ønsker jeg å presentere leseren for konteksten svaret er gitt i der det kan 

se ut til at informantene svarer på andre ting eller lignende. Øvrige markeringer i 

transkripsjonene er satt inn i parenteser, som latter og det som er uforståelig i opptakene. 

 

3.10 Metodiske utfordringer 

I denne undersøkelsen har jeg brukt spørreskjema og intervjuer for å samle inn data. Som jeg 

allerede har vært inne på, er validiteten av informasjonen man innhenter på denne måten 

betinget av om respondentene svarer ærlig eller er bevisste på egne ferdigheter (jf. 3.3). I 

undersøkelsen ønsket jeg å innhente data som viste informantenes kunnskaper og erfaringer 

med å lese på andrespråket, og dermed ønsket jeg å innhente en annen type data enn det en 

ville gjort ved å utføre en forståelsestest. Likevel var jeg klar over at det kan by på 

utfordringer når man stoler på selvrapporterte data, og dette er noe jeg har forsøkt å ta høyde 

for. Et eksempel fra min undersøkelse er at en av informantene, som rapporterte at han ikke 

hadde problemer med å forstå K-teksten, kommenterte at han ikke visste at «insekter» var 

farlig avfall, selv om det egentlig sto i konteksten «insekt- og ugressmidler». Dette kan være 

et tilfelle av overrapportering av egne kunnskaper, og dermed kan man ikke konkludere med 

at informanten oppnådde en fullgod forståelse av K-teksten. Likevel var ikke målet med 

undersøkelsen å teste andrespråkleseres forståelse, men deres opplevelse av forståelse, som 

kan være vel så viktig for selvfølelsen og motivasjonen til å lese (jf. 2.5). 
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4 Analyse 

Ti andrespråkbrukere bosatt i Oslo, i det følgende omtalt som «informant 1–10», har deltatt i 

undersøkelsen (se 3.2.2 og 3.2.3 for beskrivelse av undersøkelsen og 3.5 for opplysninger om 

deres bakgrunn og språk- og lesekompetanse). Informantene leste teksten «Kildesortering – 

hva skal hvor?» («K-teksten») på Oslo kommune sine hjemmesider, og ble intervjuet om 

deres subjektive forståelse av denne teksten (se kapittel 3.4 for beskrivelse av K-teksten). K-

teksten fungerte først og fremst som en eksempeltekst for undersøkelsen. Med dette mener jeg 

at jeg fokuserer på hvordan denne teksten fungerte for informantene, men det overordnede 

målet med undersøkelsen var å finne resultater som vil kunne overføres til andre typer 

informerende tekster. 

I dette kapittelet presenterer og analyserer jeg datamaterialet fra undersøkelsen, og diskuterer 

hvilke svar det kan gi på forskningsspørsmålene. Jeg har delt kapittelet i to, og i den første 

delen av dette kapittelet tar jeg utgangspunkt i disse to forskningsspørsmålene: 

 Hvilke behov har andrespråklesere i møte med tekster? 

 Hvordan kan man møte disse behovene i skriftlig kommunikasjon?  

Besvarelsen av disse spørsmålene er basert på en temasentrert analyse (jf. kapittel 3.8). På 

forhånd av undersøkelsen var jeg interessert i å undersøke i hvilken grad faktorer som 

informantenes ord- og bakgrunnskunnskaper, og om tekstens setningsstruktur, lengde og 

relevans, var sentrale for forståelsen av teksten (jf. kapittel 2), mens andre temaer, som 

kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper og lesestrategier, er temaer som viste seg å være av 

interesse basert på informantenes svar. Jeg har derfor delt analysen inn i følgende temaer: 1. 

ord og ordforståelse, 2. bakgrunnskunnskaper og kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper, 3. 

lesestrategier, 4. tekstens lengde og relevans, og 5. setningsstruktur. I den andre delen av 

analysen tar jeg utgangspunkt i forskningsspørsmålet: 

 Hvem er andrespråkleseren? 

Besvarelsen av dette spørsmålet er en mer generell beskrivelse av andrespråklesere, som både 

er basert på en personsentrert analyse (jf. 3.8), og på teorigrunnlaget som jeg gjorde rede for i 

kapittel 2.  
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4.1 Hvilke behov har andrespråklesere i møte med 

tekster på norsk, og hvordan kan man møte disse 

behovene i skriftlig informasjon? 

I spørreskjemaene svarte informantene på flere generelle spørsmål om egen lesing, og i tabell 

7 presenterer jeg hva informantene svarte på spørsmålet «Når du leser en tekst som du har 

problemer med å forstå, hva er det du som regel får problemer med?» før de leste K-teksten: 

Tabell 7: Kan ha problemer med å forstå under lesing 

Informant Kan ha problemer med å forstå under lesing 

1 Ord 

2 Ord 

Annet: «preposisjoner» 

3 Ord 

Annet: «Vanskelige begrep, for eks: innom Jus eller Nav» 

4 Budskapet  

5 Ord 

Setninger 

6 Ord 

7 Ord 

8 Ord 

9 Ord 

Setninger 

Budskapet  

Annet: «Uttrykk (og særlig hvis det er på nynorsk)» 

10 Ord 

Setninger 

 

Det er et vanlig funn i studier av lesing på andrespråk at språkbeherskelse, og spesielt 

ordforrådet, kan være til hinder for forståelse (se f.eks. Kulbrandstad, 2003; Golden, 1984; 

Reichenberg, 2007), og dette er også et av funnene i min undersøkelse: Av tabell 7 kan man 

lese at ni av de ti informantene oppga at de generelt opplever å ha problemer med å forstå ord 

når de leser på andrespråket. 

I tabell 7 kan man også lese at noen informanter oppga at de generelt opplever å ha problemer 

med å forstå preposisjoner, vanskelige fagbegreper, budskapet, setninger og uttrykk, særlig på 

nynorsk, i en tekst. Kun én informant oppga at hun ikke opplever å ha problemer med å forstå 

ord, men at hun kan få problemer med å forstå budskapet i en tekst.  



54 

 

I det følgende analyserer jeg datamaterialet og diskuterer hvilke svar det kan gi på 

forskningsspørsmålene, med spesielt fokus på hvilken rolle de ovennevnte temaene spiller for 

den helhetlige forståelsen av en tekst, det vil si ord og ordforståelse, bakgrunnskunnskaper og 

kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper, lesestrategier , tekstens lengde og relevans, og 

setningsstruktur.  

 

4.1.1 Mangelfulle ordkunnskaper kan være til hinder for forståelse  

Ifølge informantene i min undersøkelse er det, som vi så i tabell 7, som regel ord som gjør at 

de får problemer med å forstå tekster. I det følgende presenterer jeg hvilke ord og uttrykk 

informantene vurderte som «vanskelige» i K-teksten og hvorfor de oppleves som vanskelige. 

Jeg diskuterer også, ut fra informantenes utsagn, om mangelfulle ordkunnskaper er til hinder 

for den helhetlige forståelsen. Til slutt viser jeg hvilke forslag informantene hadde til hvordan 

man kunne gjøre skriftlig informasjon mer forståelig for dem på ordplanet. 

 

4.1.1.1  Hvilke ord er vanskelige ord for andrespråklesere? 

Ifølge klarspråkråd bør skribenten tenke på mottakeren når han eller hun skriver: «Forklar ord 

som du ikke kan regne med at mottakeren kjenner eller lag en ordliste som er lett tilgjengelig» 

(Språkrådet, 2013). Men hvilke ord er vanskelige for andrespråklesere? 

Informantene i undersøkelsen min pekte ut flere konkrete ord og uttrykk som de vurderte som 

vanskelige ord. I løpet av intervjuene ble det blant annet nevnt «skrotter» (fire ganger), 

«skrell» (tre ganger), «avskårne» (to ganger), «grut» (to ganger), «riveavfall» (to ganger), 

«lysstoffrør» (to ganger), «næringsrik biogjødsel», «begre», «kattesand», «reklamebrosjyrer», 

«kartong», «kaffekapsler», «løsemidler», «konserveringsglass», «bongen», «ekstrasekkbong», 

«ildfast glass», «bong», «EE-avfall», «emballasje», «bølgepapp», «bleier», «ildfast» og 

«isopor». 

De vanskelige ordene i K-teksten består for det meste av substantiv og substantiv + 

substantiv-sammensetninger, i tillegg til et par tilfeller av substantiv + adjektiv-

sammensetninger, og en sammensetning av verb + substantiv og en av adjektiv + substantiv, 

samt et adjektiv. Ingen nevnte at de hadde problemer med å forstå noen av funksjonsordene i 
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K-teksten, selv om en informant skrev i spørreskjemaet at han kunne få problemer med å 

forstå preposisjoner. Det var med andre ord bare innholdsord, og særlig substantiver, som ble 

vurdert som «vanskelige ord».  

Golden (1984) tok utgangspunkt i to typer ordforråd i prosjektet «Lærebokspråk», der ordene 

som tilhører kategorien «de egentlige fagordene», er ord som vil være nye for alle lesere av en 

læreboktekst, mens ordene som tilhører kategorien «ord og uttrykk som tilhører det allmenne 

ordforrådet, men som har høyere frekvens i spesielle typer fagtekster enn i generelle 

språkkurs» er ord som kan by på utfordringer for andrespråklesere, fordi de ikke har de 

samme erfaringene og bakgrunnskunnskapene som morsmålstalere (jf. 2.4.2). Ordene som 

informantene i intervjuene sa at de ikke forsto, kan tenkes å havne i kategorien som Golden 

(1984) omtalte som «ord og uttrykk som tilhører det allmenne ordforrådet, men som har 

høyere frekvens i spesielle typer fagtekster enn i generelle språkkurs», fordi de fleste av dem 

er ord en kanskje kan anta at morsmålstalere kjenner, men som likevel ikke er frekvente i 

dagligtalen. 

For å sjekke om det stemmer at ordene ikke er frekvente i dagligtalen, søkte jeg dem opp i 

Norsk talespråkskorpus – Oslodelen (NoTa-Oslo) for å sjekke hvor frekvente de er. Dette er 

et talespråkkorpus som ble utarbeidet av Tekstlaboratoriet ved UiO i perioden 2004 – 2006 og 

som består av intervjuer og samtaler med 166 informanter som er født og oppvokst i Oslo. Jeg 

fikk kun treff på fire av ordene i korpuset, og det var ikke mer enn ett til to treff på noen av 

dem. Dette gjelder ordene «næringsrik» (ett treff, brukt om mat), «begre» (ett treff, brukt om 

medisiner), «bong» (ett treff, brukt om bingo-besøk) og «isopor» (to treff, brukt om å spise 

isopor). De resterende ordene fikk ingen treff i NoTa-Oslo-korpuset, og dermed kan man 

trolig konkludere med at ordene ikke er høyfrekvente i dagligtalen.  

 

4.1.1.2  Hvorfor er noen ord vanskelige for andrespråklesere? 

I teorikapittelet viste jeg at Laufer (1997) mente at det var tre typer ord som kunne være til 

hinder for vellykket forståelse på andrespråket, det vil si ord som leseren kan identifisere som 

ukjente for seg, ord man tror man kjenner, men som man ikke er klar over at man ikke kjenner 

betydningen av, og ord som leseren identifiserer som ukjente, og som han eller hun prøver å 

gjette betydningen av ut fra ledetråder i konteksten. I min undersøkelse har jeg undersøkt 

subjektiv forståelse, det vil si informantenes egen vurdering av forståelse, og dermed blir det 
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vanskelig å si noe om ord som informantene tror de kjenner, ettersom jeg ikke har testet om 

informantene forstår eller ikke. Derimot viste informantene at de kunne identifisere flere ord 

som er ukjente for seg, og ukjente ord som de mente at de kunne forstå ut fra konteksten. 

Sitatene under kan illustrere ulike årsaker til at informantene syntes ordene over var 

«vanskelige ord»: 

For informant 1 var de «vanskelige ordene» ord som hun var usikker på hva betyr: 

Informant 1: mm ja det er eh. det er bare ett par ord som jeg ikke er helt sikkert hva 

   de betyr det er bare enkelte ord så det er ganske lett å finne hva de betyr 

   egentlig hvis man. ser. bruker ordbok    

   (spørsmål 3) 

En mulig tolkning av sitatet over er at hun hadde sett ordene før, men at hun ikke var sikker 

på eller kjente til betydningen av dem. Det kan også se ut til at hun ikke mente at det var 

mange nok vanskelige ord i K-teksten til at de virket forstyrrende på forståelsen hennes av 

den øvrige teksten. Informant 1 oppga at hun ikke hadde noen problemer med å forstå K-

teksten (se Vedlegg 3, spørsmål 6), men hun hadde problemer med å forstå noen enkeltord. 

Problemet for henne var at hun ikke husket betydningen av enkelte ord i K-teksten, men dette 

mente hun at ikke var et stort problem, fordi hun kunne utlede betydningen av disse ordene 

fra konteksten: 

Informant 1:  det er bare at jeg ikke husker helt hva det betyr men jeg forstår at. eh  

  det er hva det kan være i forhold til de andre ordene. så eh. eh ja det var  

  ikke så stort problem        

  (spørsmål 6, a) 

Til tross for at informant 1 syntes at K-teksten inneholdt noen vanskelige ord, mente hun at 

språket var klart på ordplanet (se Vedlegg 3, spørsmål 10). 

Informant 2 sa at det var mange nye ord for ham i K-teksten, noe som kan tolkes som at han 

aldri hadde vært borti en del av ordene: 

Informant 2: eh nei jeg tror alle ordene er like. det er ikke nødvendig å vite hva de 

   betyr fordi hovedpoenget er å vite hvilke poser skal du bruke. altså 

   hvilken material. glass og metall så det kan. eh. du kan finne det ut. ja 

   det var mange (ler) mange nye ord  

  Intervjuer: ja okei så det va mange ord som du ikke kjente fra før?  

 Informant 2: ja bare substantiv så (uforståelig)       

   (spørsmål 3) 
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Informant 2 påpekte at det bare var substantivene i teksten som han ikke kjente betydningen 

av, noe han ikke mente at var et større problem. Da jeg spurte informant 2 om han syntes at 

språket i K-teksten var klart på ordplanet, sa han at han syntes teksten var godt skrevet, og i 

likhet med informant 1, mente informant 2 at han kunne gjette betydningen av de vanskelige 

ordene ut fra konteksten: 

 Informant 2: ja de ordene er eh. de er ganske (uforståelig). fordi for eksempel det er 

   mange ord som jeg. vet ikke hva de betyr men eh jeg kan se det er en 

   typ sopp (ler) men ellers man kan finne ut eh. i samhengighet med 

   teksten at det betyr for eksempel bokser fra filmer. kaffe. kapsler.  

   (uforståelig) det er. det er ikke så. løsemidler. det er ikke eh. de er ikke 

   så ille men eh. ja men det er eh. det er godt skrevet   

   (spørsmål 10) 

Informant 3 syntes ikke det var noen vanskelige ord i K-teksten, og sa at han syntes det var 

enkle og hverdagslige ord (se Vedlegg 3, spørsmål 3). Han syntes også at språket i K-teksten 

var klart på ordplanet: 

 Informant 3: ja vanskelige ord ja. eh. nei jeg synes det er enkle kjempeenkle ord

   (spørsmål 10) 

Informant 4 mente derimot at språket ikke var klart på ordplanet, og at noen som ikke kan så 

mye norsk, kunne komme til å få problemer med å forstå K-teksten: 

 Informant 4: ja det er veldig mange vanskelige ord og med en som ikke kan så mye 

   norsk så kan de slite litt tenker jeg     

   (spørsmål 10) 

Informant 4 forklarte også at hun hadde problemer med å forstå et begrep i K-teksten: 

 Informant 4:  […] jeg har også problemer med å forstå ordet bongen hva er det for 

   noe? eh også også når jeg se ordet ordet ekstrasekkbong også også 

   forstår jeg ekstrasekk og da tenkte jeg okei sikkert det er en rull med. 

   avfallssekker er det riktig? jeg vet ikke. kan det være det? ja 

   (spørsmål 11) 

Av sitatet til informant 4 kan man se at hun forsøkte å gjette betydningen av ordet ut fra 

ledetråder i konteksten, men at hun likevel var usikker på om hun det hun gjettet var riktig. 

Informant 5 sa at det var veldig mange vanskelige ord i K-teksten. Selv om hun kunne mange 

av ordene, var det likevel en del av ordene hun ikke forsto, og hun uttrykte at hun ikke visste 

hva forskjellen mellom en del av ordene var: 
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Informant 5: ja det er det. det er veldig mye. sånn for eksempel. (leser opp) skrell 

   skrotter grut (.) jeg vet ikke helt hva forskjellen er på disse. det er veldig 

   mange sånne lister med ord som jeg eh kan mange av de men ikke alle 

   (spørsmål 3) 

Da jeg spurte informant 5 om hun hadde noen problemer med å forstå det hun leste, sa hun at 

det var noen ord i K-teksten som hun ikke kunne, men at resten var ganske klart: 

 Informant 5: det ja det er noen (uforståelig) det er noen ord som jeg ikke eh som jeg 

   ikke kan men egentlig så er resten ganske klart   

   (spørsmål 6) 

Informant 6 mente at det ikke var så mange vanskelige ord i K-teksten, og sitatet hans kan 

tyde på at han mente det var mulig å utlede betydningen av flere av ordene ut fra konteksten: 

Informant 6: eh det er noe. men eh ja. det er veldig (uforståelig) eh. du hvis du  

   forstår noe her og da den du kan lese her den du forstår men det er noen 

   ord at jeg kan ikke forstå. men jeg ja. ikke ikke mye  

   (spørsmål 3)  

Informant 6 uttrykte likevel flere ganger i intervjuet at det var en del vanskelige ord i K-

teksten, det vil si ord han ikke kjente til.  

Informant 8 sa at det ikke var så vanskelige ord i K-teksten, men at det var flere ord i K-

teksten som hun ikke forsto: 

Informant 8:  ja det var eh kanskje ikke så vanskelig men det var eh ord som jeg ikke 

   forstår  ehm. til eksempel skrell eller. ehm. bølgepapp. hm. ja ord  

   slik som jeg vet ikke hva de mener       

   (spørsmål 3) 

Informant 8 mente også at språket var klart på ordplanet, til tross for at hun ikke forsto alle 

ordene. Hun mente at det ikke var ordene i teksten som var vanskelige, men at problemet var 

at hun ikke kunne ordene: 

 Informant 8: ja fordi jeg har ikke kunnskap for ord som     

 Intervjuer: du har ikke lært ordet før?       

 Informant 8: ja og det er problemet og ikke som det er vanskelig (ler)   

   (spørsmål 10) 

Av sitatet over kan det se ut til at informant 8 tar på seg ansvaret for at hun ikke forstår, og at 

hun ikke mener at det er tekstforfatteren sitt ansvar at hun ikke forstår ordene. Informant 8 

forklarte også at hun ikke valgte å svare på spørsmålet «Har du noen forslag til hvordan 
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skriftlig informasjon kunne blitt gjort mer forståelig for deg?» i spørreskjemaet, fordi hun 

mente at det er hun som må lære seg mer norsk for at skriftlig informasjon skal bli mer 

forståelig for henne.  

Informant 10 uttrykte ikke at hun hadde noen større problemer med å forstå ordene i K-

teksten, men hun nevnte at hun ikke kjente betydningen av ordet «emballasje»: 

Informant 10:  eh nei bare de sier emballasje mye ganger men hva betyr det?  

   (spørsmål 3) 

Da jeg spurte informant 10 om hun syntes noen deler av K-teksten var enklere enn andre, sa 

hun at ordene som lignet ord i morsmålet hennes, engelsk, var enkle å forstå: 

 Informant 10: ja bare det som jeg har hørt før og ord som ser ut som et engelsk ord 

   (ler)         

   (spørsmål 12) 

Ord med lik form og betydning i morsmålet og målspråket, som informant 10 identifiserte i 

K-teksten, kalles kognater (Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 217). Holmes og Ramos (1993) 

mener at man har en klar fordel allerede på et begynnernivå dersom det forekommer kognater 

i en tekst, fordi det gjør målspråket mer tilgjengelig og forståelig (Holmes og Ramos, 1993, s. 

87). 

Både informant 7 og 9 sa at de syntes det var vanskelige ord i K-teksten. Informant 7 sa at det 

hovedsakelig var «navn på ting», det vil si innholdsord, som var utfordrende for ham å forstå i 

K-teksten: 

 Informant 7: eh altså altså navn på ting da eh. for eksempel da hva betyr liksom 

   bong? jeg klarer liksom ikke å visualisere det ordet. så var det skrotter 

   eller noe sånt det hadde jeg aldri vært borti. eh. så det var ett par sånne. 

   skrotter ja. grut (uforståelig) det var jeg tror det var de tre  

   (spørsmål 11) 

Problemet for informant 7 var at han ikke hadde vært borti noen av ordene før, og at han 

derfor ikke klarte å visualisere dem. 

Informant 9 sa at hun hadde noen problemer med å forstå da hun leste K-teksten, 

hovedsakelig på grunn av vokabularet i teksten: 

 Informant 9: mm ja noen ganger noe vokabular som e veldig spesielt så spesielt slag 

   søppel du kan kaste der men ikke der ja. æ har ikke sett dem før så eh ja 

   det e veldig vanskelig        

   (spørsmål 6)   
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Av sitatet til informant 9 kan man se at problemet er at hun aldri hadde sett ordene før, og at 

hun mente at det gjorde det utfordrende for henne å forstå K-teksten. 

I de foregående eksemplene kan man se at andrespråkleserne i min undersøkelse tolket 

«vanskelige ord» som: 

 ord som de har sett før, men som de ikke husker, kjenner eller er sikre på betydningen 

av 

 ord som de ikke klarer å visualisere 

 ord som er helt nye for dem 

 ord som de ikke kan skille betydningen mellom 

De vanskelige ordene for andrespråklesere er typisk lavfrekvente innholdsord, og spesielt 

substantiv og substantivsammensetninger. I det følgende diskuterer jeg hvilken rolle 

vanskelige ord spiller for den helhetlige forståelsen av en tekst for andrespråklesere. 

 

4.1.1.3  Får mangelfulle ordkunnskaper konsekvenser for den 

   helhetlige forståelsen av en tekst? 

Andrespråkteori og tidligere studier av lesing på andrespråk viser at ordforrådet er av særlig 

betydning for om andrespråklesere forstår en tekst, og at andrespråklesere noen ganger er for 

opptatte av ordene de ikke forstår når de leser, noe som også kan bidra til at de får problemer 

med forståelsen (jf. kapittel 2). 

I min undersøkelse fortalte flere av informantene tvert imot at de ikke fokuserer så mye på de 

ordene de ikke kan. I eksemplene jeg har vist over, kan man for eksempel tolke det som at 

informant 1 mente at det ikke var mange nok ord hun ikke kjente betydningen av til at det 

virket forstyrrende på hennes helhetlige forståelse av K-teksten. Hun mente at hun kunne 

utlede betydningen av disse ordene fra den øvrige teksten, eller eventuelt slå opp i ordbok. 

Dette kan tyde på at hun ikke fokuserte så mye på de ordene hun ikke kjente eller husket 

betydningen av. Informant 2 sa at han trodde alle ordene i K-teksten var «like», og han sa at 

han ikke trodde det var nødvendig å vite hva alle ordene betyr. Han mente at hovedpoenget 

med K-teksten var å vite hvilke poser man skal bruke når man sorterer, og så lenge man vet 

det, behøver man ikke å forstå alle ordene. Informant 7 mente også at K-teksten fungerte bra 
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for ham, til tross for at han mente at det var mange vanskelige ord i teksten, fordi han hadde 

forstått tekstens hovedbudskap: 

 Informant 7: […] de orda jeg ikke forsto da eh selv om jeg kanskje ikke forsto dem 

   isolert sett så forsto jeg jo konteksten så da klarer jeg på en måte å tenke 

   meg frem til noe da. så om man har man har liksom forstått  

   hovedbudskapet man trenger ikke å forstå hvert eneste ord  

   (spørsmål 6, b) 

Informant 8, som sa at det var flere ord i K-teksten som hun ikke forsto, sa at hun ikke hadde 

noen problemer med å forstå det hun leste, fordi hun forsto hovedbudskapet: 

 Informant 8: hm nei fordi jeg forstår generell informasjon     

   (spørsmål 6) 

Flere av informantene fortalte altså at de ikke legger så stor vekt på de vanskelige ordene i 

teksten, fordi de ikke mente at de vanskelige ordene forstyrret deres helhetlige forståelse av 

teksten.  

Informant 9, derimot, uttrykte at hun syntes vokabularet i K-teksten var veldig vanskelig. 

Denne informanten oppga også i spørreskjemaet at hun kunne oppleve å ha problemer med å 

forstå budskapet i en tekst når hun leser på norsk. Likevel mente hun at hun, for det meste, 

forsto helheten i K-teksten: 

 Informant 9: første gang eh skrell skrotter eh bleie ja så bare litt småord som æ bare 

   har ikke sett før       

 Intervjuer: men du forstår helheten i teksten?      

 Informant 9: ja for det meste       

   (spørsmål 6, a) 

Av sitatet over kan man se at informant 9 ikke fikk problemer med den helhetlige forståelsen 

av teksten på grunn av vanskeligheter med å forstå enkelte ord, men hun fikk likevel 

problemer med å forstå hvordan hun kunne bruke teksten til å gjøre det hun skal: 

 Informant 9: ja (ler) eh det er ikke klart hva de må sortere men ja det er klart i å 

   sortere søppelet ja         

   (spørsmål 7) 

Informant 9 forsto altså hva hovedbudskapet i K-teksten er, til tross for manglende 

ordkunnskaper, men hun uttrykte at de vanskelige ordene i K-teksten gjorde det vanskelig for 

henne å forstå hvordan hun skal sortere. 
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I min undersøkelse ser det interessant nok ikke ut til at manglende ordforståelse får 

konsekvenser for den helhetlige forståelsen av teksten: Ingen av informantene mente at de 

vanskelige ordene, eller ordene de ikke kunne, hemmet forståelsen av formålet med K-

teksten. Dette kan tyde på at andrespråklesere ikke har behov for å vite hva alle ordene i en 

tekst betyr for å forstå budskapet i teksten, og gjøre dem i stand til å utføre den aktuelle 

handlingen. Likevel er det vanskelig å konkludere med at ordforståelse ikke er viktig for 

andrespråkleseres tekstforståelse ut fra et såpass lite datagrunnlag, og i en annen type tekst vil 

ordkunnskaper kunne være av større betydning for tekstforståelsen enn i en tekst som K-

teksten. 

I både spørreskjemaene og intervjuene ba jeg informantene om å komme med forslag til 

hvordan skriftlig informasjon kan gjøres mer forståelig for dem, og i det følgende presenterer 

jeg disse forslagene. 

 

4.1.1.4  Hvordan kan man kompensere for mangelfulle  

  ordkunnskaper i skriftlig kommunikasjon? 

Før informantene leste K-teksten kom de med følgende forslag til hvordan skriftlig 

kommunikasjon kan gjøres mer forståelig med hensyn til ordlyden, det vil si uttrykk (jf. 

punktene i PLAIN, udatert, a): 

 Enklere ord 

 Enklere språk 

 Færre fagbegreper, ev. flere forklaringer av fagbegreper 

 Korte, presise forklaringer av det som kan misforstås: for eksempel begreper, 

faguttrykk, vanlige ord som blir bruk som fagord 

 Bruke ord fra dagligtale 

 Unngå spesielt vokabular, sjargong 

I punktlisten over kan man se at flere av informantene generelt mente at enklere ord og språk 

ville gjort det enklere for dem å forstå tekster på norsk. Av mer spesifikke forslag, foreslo 

noen at en kan bruke færre fagbegreper, eller at man eventuelt kan forklare hva faguttrykk og 

vanlige ord som blir brukt som faguttrykk, betyr. Noen foreslo også at man kan bruke mer 
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«vanlige», dagligdagse ord, og unngå spesielt vokabular eller sjargong for å gjøre skriftlig 

informasjon mer forståelig. 

Etter at informantene hadde lest K-teksten, var svarene mer entydige: Åtte av de ni 

informantene som svarte på dette spørsmålet, mente at bilder kunne gjort K-teksten mer 

forståelig for dem.  

Informant 1 mente at man kunne brukt bilder til å skape assosiasjoner til ordene: 

 Informant 1: det som jeg (uforståelig) og kanskje de har det. Oslo kommune er bilder 

   av hva som kastes hvor. da er det veldig lett å få assosiasjon mellom 

   ordene og bildet slik at. ehm. lesere som ikke kan så mye norsk for det 

   er sånn mange ord du må ha ganske bred vokabular for å forstå alt dette 

   og det er ikke alle som har det men hvis de ser bilder så blir det blir det 

   veldig lett å forstå hva de skal kaste hvor. ja    

   (spørsmål 14) 

Hun mente at man må ha et bredt vokabular for å forstå alt i teksten, og at bilder ville kunne 

gjøre det enklere å forstå for noen som ikke kan så mye norsk.  

Informant 4 mente også at bilder kunne gjort K-teksten mer forståelig for noen som ikke har 

et bredt vokabular, fordi man kan bruke bilder til å illustrere hva som menes med ordene: 

 Informant 4: eh jeg. ville. altså altså. jeg ville ha en ekstra side. hvor eh. hvor eh 

   bilder kan bli tas i bruk. så at de som ikke kan språket godt nok vet hva 

   det handler om for eksempel. bildeillustrasjon. en blå pose ikke sant og 

   pose kan være litt for enkelt eksempel men la oss si eh. maling lak lakk 

   malinglakk lim sparkel og andre oppussingsartikler hva er det?  

   rengjøringsmidler hva er det? det er ikke sikkert at eh. ikke sant altså. 

   det fins tusenvis av forskjellige rengjøringsmidler men om man kan 

   bare sånn ha noen bilder. eh som illustrerer hva man mene  

   (spørsmål 14) 

Av sitatet til informant 4 kan en også se at hun belyste at det er mange overordnede begrep, 

det vil si hyperonymer, i K-teksten, som «oppussingsartikler» og «rengjøringsmidler», men at 

det kan være vanskelig å vite hva som menes med slike generelle begrep.  

Informant 5 sa at hun ikke trodde at tekstforfatteren hadde tatt hensyn til at mange lesere har 

norsk som andrespråk, fordi det er flere tekniske ord i teksten som det ikke er sikkert at alle 

kan. Samtidig mente hun at de kanskje ikke kunne skrives på en annen måte, og derfor mente 

hun at bilder kunne fungere som en støtte til slike ord: 
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 Informant 5: det er litt. fordi det er mange ord som. helt sikkert ikke alle kan. men 

   det er også veldig tekniske ord som du ikke kan skrive om i en.  

 Intervjuer: på en anna måte liksom?       

 Informant 5: ja. eller så velger du bilder kanskje. det hadde vært fint med noen ting 

   med- med bilder sånn at du vet okei det skal jeg ikke putte det der 

   (spørsmål 13) 

Dette understreket hun igjen da jeg spurte om hun hadde forslag til hvordan man kan gjøre 

den skriftlige informasjonen i K-teksten mer forståelig (se Vedlegg 3, spørsmål 14). 

For informant 6, som hadde problemer med å forstå mange av ordene i teksten, kunne bilder 

hjulpet ham med å forstå hva som menes med de ordene han ikke kunne: 

 Informant 6: […] ja fordi hvis du hadde du har eh bilde også vist meg hva er grønn 

   pose hva er blå pose ja. det er bedre veldig veldig bedre  

   (spørsmål 14) 

Informant 7 mente også at bilder kunne hjelpe andrespråklesere med å visualisere det som står 

i teksten, og at det kan hjelpe lesere med å utlede konteksten ordene står i: 

 Informant 7:  det er sikkert ikke det du tenker på men hvis man på en måte kunne 

   bruke bilder og tegn og sånne ting så. blir det kanskje. gjort ting lettere 

   fordi. for mange som har norsk som andrespråk så er jo deler av det er 

   litt vanskelig å visualisere ikke sant så det er masse. mange. ord man 

   kanskje ikke har noe forhold til eller noe erfaring med så […] det jeg 

   ofte føler at eh at folk sliter med er at du har liksom mange løse ord 

   man forstår kanskje mange av orda hver for seg men man klarer liksom 

   ikke å tegne et bilde eller forstå konteksten. eh. og da og hvis du litt på 

   en måte til å begynne med ikke har forstått konteksten så blir det bare 

   en oppramsing av mange løse ord liksom der du tenker okei hva er det 

   det er snakk om her?       

   (spørsmål 14) 

Informant 8 mente, i likhet med informant 5, at ordene kanskje ikke kan erstattes med 

tilsvarende ord, men at man kunne brukt bilder for å illustrere hva som menes med ordene slik 

at teksten ble mer forståelig. I tillegg mente hun at bilder kan gjøre det lettere å huske teksten: 

 Informant 8: kanskje ikke mer enkle ord men eh til eksempel eh noen bilder som vil 

   være knyttet til ord som står her så man får informasjon om hva er det 

   fordi du leser her du leser og jeg vet bein og matrester generell men det 

   er ord som jeg vet ikke det må være sammen bilde alt som er skrevet 

   her den her eller (ler) ja fordi når du leser og det er bilder du forstår 

   bedre og du husker bedre hva de snakker om   

   (spørsmål 14) 
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Informant 9 mente at bilder kunne fungere for å gjøre teksten mer forståelig, men også at det 

kan bidra til at teksten ser penere ut og at den dermed vil bli mer innbydende å lese: 

 Informant 9: hm bilder (ler) ja. eh ja kanskje bilder. ikkje bare av poser men hva de 

   kan legge inn i posen og eksemple. og kanskje det skal se litt penere ut 

   og (ler) mer fargefull ja og litt mer eh inviterende å lese mm kanskje det

   (spørsmål 14) 

Seks av de ni informantene hadde bilder som sitt eneste forslag til hvordan man kunne gjort 

K-teksten mer forståelig. Ifølge informantene ville bilder kunne gjøre teksten mer forståelig 

fordi: 

 Bilder kan hjelpe leseren med å forstå og visualisere ord han ikke kjenner. 

 Bilder kan hjelpe leseren med å huske teksten bedre. 

 Bilder kan supplere begreper som ikke kan skrives om. 

 Bilder kan gjøre teksten penere og få den til å se mer innbydende ut. 

Selv om informantene hadde konkrete forslag til hvordan man kan kompensere for manglende 

ordkunnskaper, har vi sett at de likevel ikke mente at deres manglende ordkunnskaper fikk 

konsekvenser for den helhetlige forståelsen av K-teksten. En mulig forklaring på at 

mangelfulle ordkunnskaper ikke spilte en betydelig rolle for informantenes forståelse av K-

teksten, kan være at flertallet av dem hadde kjennskap til kildesortering fra før de leste 

teksten. I det følgende analyserer jeg dataene fra intervjuene som handler om 

bakgrunnskunnskaper og kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper, og diskuterer hvorvidt dette 

er en faktor som kan ha hatt betydning for informantenes forståelse av K-teksten. 

 

4.1.2 Bakgrunnskunnskaper om tekstens tema fremmer forståelse 

Ifølge Kulbrandstad (2003) er bakgrunnskunnskaper, i tillegg til størrelsen på ordforrådet, av 

størst betydning for hvorvidt andrespråklesere forstår en tekst. Bakgrunnskunnskapene kan 

gjøre leseren bedre i stand til å forstå en tekst, og de kan gjøre det enklere å hente ut relevant 

informasjon fra teksten (jf. Alver, 2013). I intervjuene spurte jeg derfor informantene om de 

kunne noe om det de leste i K-teksten fra før av. Resultatene av intervjuundersøkelsen viser at 

informantene, i ulik grad, hadde bakgrunnskunnskaper om kildesortering før de leste K-

teksten: 
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Tre av informantene rapporterte at de kunne «litt» eller «lite» om kildesortering før de leste 

K-teksten: 

 Informant 3: ja littegranne kunne jeg det sånn generell ting som lære fra barndom

   (spørsmål 1) 

 Informant 5: eh ja litt ja vi kildesorterer i huset så. med grønn og blå pose eh og 

   restavfall det kunne jeg      

   (spørsmål 1) 

 Informant 7: lite         

 Intervjuer: okei. du kunne lite om kildesortering?    

 Informant 7: eh ja jeg vet at man kildesorterer liksom eh på grunn av miljøet 

   (spørsmål 1) 

Informant 6 hadde begrensede kunnskaper om kildesortering, men han sa at han lærte mye av 

å lese K-teksten: 

 Informant 6: […] jeg har lærte mye fra her. ja      

 Intervjuer: men du kunne ikke så mye før du leste teksten? (pause) sånn. pleie 

   du å kildesortere hjemme? eller har sett reklame om det før eller 

   har du lest om det før?       
 Informant 6: har jeg leste den før?        

 Intervjuer: ja          

 Informant 6: ja ja. men eh ikke alt informasjon også. jeg har ikke også. hm. det er 

   brosjyr kommer i. i boksen. men eh jeg har ikke eh. tok tid også lese ja. 

   eh ja fordi jeg vet jeg venner litt om hva jeg kan gjør også jeg har ikke 

   mye ting å levere og kaste. derfor men ja. mm. men det er mye jeg 

   (uforståelig) jeg har ikke lest den før     

   (spørsmål 1) 

Informant 6 fortalte at han hadde mottatt en brosjyre i posten om kildesortering, men at han 

ikke hadde tatt seg tid til å lese den. Han rapporterte at han visste litt om kildesortering, men 

at han ikke hadde så mye han skulle levere eller kaste. En mulig fortolkning av sitatet er at 

informanten visste om kildesortering, men at han likevel hadde begrensede kunnskaper om 

temaet. 

De øvrige informantene, det vil si informant 1, 2, 4, 8, 9 og 10, sa at de kunne noe om 

kildesortering fra før av. Informant 9 og 10 hadde i tillegg nettopp fått en e-post
4
 fra 

Studentsamskipnaden i Oslo om kildesortering som de hadde lest før de var med i 

undersøkelsen. Med andre ord hadde de fleste informantene, bortsett fra informant 6, gode 

forutsetninger for å forstå K-teksten på grunn av sine bakgrunnskunnskaper (jf. f.eks. Alver, 

2013, s. 15). 

                                                 
4
 Jeg har fått tilgang til dette dokumentet og lagt ved e-posten som vedlegg til oppgaven (se vedlegg 7). 
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Ifølge klarspråkråd bør skribenter tenke på hva de ønsker at mottakeren skal vite eller gjøre 

etter at de har lest teksten en skriver (jf. kapittel 1.3.3). Derfor spurte jeg informantene om de 

etter å ha lest K-teksten forsto hva teksten ba dem om å gjøre. Samtlige av informantene sa at 

de forsto tekstens budskap (se Vedlegg 3, spørsmål 2). En mulig årsak til at informantene 

forsto tekstens budskap, tross manglende ordkunnskaper, kan være at de, om enn i ulik grad, 

hadde bakgrunnskunnskaper om kildesortering. Flere av informantene sa også selv at 

bakgrunnskunnskapene deres om kildesortering bidro til bedre forståelse av teksten: 

Informant 4 skrev i spørreskjemaet at hun kunne ha problemer med å forstå budskapet i en 

tekst (se tabell 7). I intervjuet trakk hun frem at hennes interesse og bakgrunnskunnskaper om 

kildesortering var en av faktorene som gjorde at K-teksten fungerte spesielt godt for henne: 

 Informant 4: […] i tillegg så så er det et tema som jeg er veldig interessert i. og jeg 

   driver på med sortering av kilde (ler) kildesortering selv så så dette er 

   ikke et nytt tema det er noe som jeg har lest har jobbet med fra før 

   (spørsmål 6, b) 

Informant 3 rapporterte at han ikke hadde noen problemer med å forstå K-teksten. Han mente 

likevel at de delene av K-teksten som han hadde mest kjennskap til fra før av, var enklere å 

forstå, mens det han ikke hadde like mye kjennskap til var litt vanskeligere: 

 Informant 3: eh kanskje de mest populære. det som er grønne blå begynnelsen 

   det som kan være med- det som gjør med avfallet. avfall. det som  

   kanskje er litt mindre brukt i kvardagen det er kanskje litt mer vanskelig 

   men.         

   (spørsmål 12) 

Informant 2 sa også at den første delen av K-teksten var noe enklere å forstå for ham: 

 Informant 2: ja altså det er første eh. ja delen er litt lett lettere enn  

 Intervjuer: med grønne og blå posa og sånn?      

 Informant 2: ja (ler)         

   (spørsmål 12) 

En mulig forklaring til at også informant 2 syntes de første delene av K-teksten var enklere, 

kan være at han, i likhet med informant 3, hadde mer kjennskap til de mest «populære» 

kategoriene i teksten. Dette var også tilfelle for informant 10, som sa at det hun hadde hørt om 

før, i tillegg til ord som ligner ord i morsmålet hennes (jf. 4.1.1.1), var det enkleste å forstå i 

K-teksten: 
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 Informant 10: ja bare det som jeg har hørt før og ord som ser ut som et engelsk ord 

   (ler)         

   (spørsmål 12) 

Utsagnene til informant 3, 4 og 10, og muligens 2, kan altså tolkes som at 

bakgrunnskunnskapene deres bidro til bedre forståelse av (deler av) K-teksten.  

I denne delen har jeg vist at bakgrunnskunnskaper om tekstens tema kan fremme forståelsen 

av en tekst, til tross for mangelfulle ordkunnskaper. I neste avsnitt utdyper jeg hvordan 

begrensede bakgrunnskunnskaper fører til forståelsesproblemer. 

 

4.1.2.1  Begrensede bakgrunnskunnskaper kan føre til   

  forståelsesproblemer 

Informant 3, 5 og 7 rapporterte at de kunne «litt» eller «lite» om kildesortering før de leste K-

teksten. Da jeg spurte dem om de syntes formålet i K-teksten var klart, oppga verken 

informant 3 eller 5 at de hadde noen problemer med den (se Vedlegg 3, spørsmål 7), mens 

informant 7 påpekte at han syntes formålet var uttrykt litt «kort»: 

 Informant 7:  ja eh litt kort kanskje men ja      

   (spørsmål 7) 

Informant 7 hadde likevel ikke problemer med å forstå formålet med K-teksten, selv om han 

rapporterte at han syntes ordforrådet i teksten var vanskelig. En mulig forklaring kan være at 

bakgrunnskunnskapene hans om kildesortering gjorde ham i stand til å forstå K-teksten.  

Informant 6 som hadde begrensede kunnskaper om kildesortering før han leste K-teksten, fikk 

derimot problemer med å forstå formålet med teksten:  

 Informant 6:  ja ja ja. det er sterke ordene her. hvis du kan kanskje det kan eh. også ha 

   tenk om oss. at du kan ikke få (uforståelig) det er ikke god på norsk 

   også bruke. men det er vanskelig. fordi den er. hva betyr på norsk. 

   (uforståelig) det er konseptere at eh kanskje jeg vet ikke hvis du kan 

   også skrive bruke det den norsk at det (uforståelig) ikke veldig veldig 

   sterk jeg vet ikke ja. men eh det er. det er sterke ordene her ja 

   (spørsmål 7) 

Av sitatet til informant 6 kan man tolke at han mener at formålet med teksten er i de «sterke 

ordene», men at han synes det er vanskelig å forstå formålet på grunn av disse ordene. Hvis 

man sammenligner med sitatet til informant 7, som sa at formålet er uttrykt «litt kort», kan 
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man tolke sitatet til informant 6 som at formålet ikke er uttrykt tydelig nok. En mulig tolkning 

kan være at informant 6 ikke oppnådde forståelse av K-teksten på grunn av at han både hadde 

begrensede bakgrunnskunnskaper om tekstens tema, og fordi ordkunnskapene hans var 

begrensede. Når formålet i tillegg ikke kommer tydelig nok frem, får leseren et lite tjenlig 

utgangspunkt for å kunne gjøre seg nytte av teksten. 

I tidligere studier av lesing på andrespråk har det også blitt forsket på i hvilken grad kulturell 

bakgrunn kan påvirke leseforståelsen for andrespråklesere (jf. 2.4.3 og 2.4.4). I det følgende 

diskuterer jeg i hvilken grad kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper påvirket informantene i 

min undersøkelses forståelse av K-teksten. 

 

4.1.2.2  Kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper kan være til 

  hinder for forståelse 

Ulike samfunn og kulturer kan forholde seg ulikt til skriftlige tekster. Reichenberg (2007) fant 

at noen av elevene i hennes undersøkelse forholdt seg til tekster som en autoritet, og at de 

dermed forholdt seg passivt til tekstene. Dette innebærer at lesere fra noen kulturer kan 

komme til å lese en tekst på en mer bokstavelig måte enn det forfatteren har intendert. I min 

undersøkelse kunne jeg ikke finne noe som tydet på at informantene forholdt seg til K-teksten 

som en autoritet, men samtidig kan det tenkes at intervjukonteksten fikk dem til å reflektere 

rundt teksten på en annen måte enn de ville gjort i en mer normal lesesituasjon.  

I min undersøkelse påpekte flere av informantene at kildesortering er noe de anser som typisk 

norsk. Informant 8 sa for eksempel, til spørsmålet om hun syntes all informasjonen i teksten 

var relevant, at K-teksten er spesielt relevant for noen som bor i Norge: 

 Informant 8: ja det er veldig relevant hvis du bor i Norge (ler)     

   (spørsmål 5) 

Da jeg spurte om informantene trodde den som har skrevet K-teksten, tok hensyn til at mange 

lesere har norsk som andrespråk, påpekte informant 4 at kildesortering ikke er så vanlig i 

andre kulturer. Hun mente at teksten nok ikke var utformet med hensyn til at mange lesere har 

norsk som andrespråk, fordi språklige minoriteter, men også unge folk, kan ha et annet 

forhold til husholdningsavfall: 
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Informant 4: nei de har tatt utgangspunktet i at folk kan lese språket eh. også har de 

   heller ikke tatt eh ehm hensyn til eh la oss si en eh ung person som ikke 

   har så mye erfaring med ehm voksne liv. som har ikke kommet så langt 

   med å gå gjennom alle disse tingene da det er det er sånn som mine 

   barn. de ville ikke eh. de ville ha kanskje selv om de har en del av disse 

   på altså som en del av undervisnings på skolen men så når vi kommer 

   til ord og uttrykk som er spesielle. eh så er det ikke sikkert at de kan 

   det. og eh. norsk som andrespråk eh eller språklige minoriteter ville ha.

   et annet forhold i forhold til alt disse husholdnings eh avfall ehm. altså 

   de har andre forhold til det enn nordmenn tror jeg. eh og kanskje en. 

   annen  måte å tenke på når det når det gjelder kildesortering. kanskje 

   det ikke er viktig i det hele tatt      

 Intervjuer: der de kommer fra mene du?      

 Informant 4: ja. det er kanskje ikke eh tenkt på det i det hele tatt så hva er hensikten 

   med den teksten her og for hvem det gjelder. så er det eh  

   (spørsmål 13) 

Informant 4 påpekte at K-teksten tok utgangspunkt i at målgruppen kunne lese språket, og at 

den ikke kompenserer for manglende erfaring med kildesortering og «spesielle ord og 

uttrykk». Hun belyste også at språklige minoriteter kan ha et annet forhold til 

husholdningsavfall enn det folk i Norge har, noe hun ikke trodde tekstforfatteren hadde tatt 

hensyn til. Hun påpekte også at det ikke går frem hva som er hensikten med K-teksten eller 

hvem den gjelder for. Informant 6, som kommer fra Uganda, sa også at kildesortering ikke er 

et vanlig fenomen i Afrika: 

 Informant 4: […] det er mange mennesker at eh. for eksempel eh kulturen i. noe 

   mannlige minoriteter det er i kultur at det er kvinner også barn de tar ut 

   den. det. passer på. de kaster ut den. det er ikke mange mannen at de 

   gjøre det. jeg tror det jeg tror det […] det er noe kultur fra for eksempel 

   i Afrika at mange mennesker mange mann tror at ja. han kommer  

   hjemme også. men. jeg tror at han kan. (pause) glem det fordi du tenker 

   som. jeg vet ikke jeg vil ikke tenke som afrikanske menn. jeg må tenke 

   som norske mann ja mm men jeg tror ja. kanskje det er problemer med 

   hvordan vi forstår hvordan og hvordan barna og menneskene vi bor 

   med passer på miljø tenker om miljø ja. ja mm jeg tror jeg trodd vi 

   snakker ikke mye om miljø […] det er ikke mange landet i Afrika som 

   tenker om hvordan du kan kaste og du kan kaste og. ja fordi de kastet i 

   ut som (uforståelig) også det er ikke det er veldig veldig. eh ikke mange 

   landet at det tenker om miljø som as a policy. ja for eksempel i mitt 

   land det vi har en del store problemer fordi mennesker kaster noe. 

   (uforståelig) veien […] kan jeg bruke engelsk? litt engelsk. yes I think 

   that many minorities because they don’t understand not because they 

   don’t understand (uforståelig) they don’t understand the environment as 

   a problem. they also don’t have that culture. they have never been told.  

   I believe in Norway it was part of culture that other people studied and 

 Intervjuer: ja vi lære det på skola eller?      

 Informant 6: ja dere lærer det på skole. but then you’re like your mother your  
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   grandmother. she never perhaps went to school. during that period. but 

   as time goes on people get education they. local authorities educate the 

   people. and they send out information and they can read. but minorities 

   because of the language problem. I don’t think not because they don’t 

   want to learn but. they don’t learn because they cannot read 

   (spørsmål 8)  

Informant 6 påpekte at det i noen kulturer er kvinner og barn som tar seg av enkelte oppgaver, 

og at menn typisk ikke tar på seg ansvaret for oppgaver i hjemmet. Han sa at kildesortering 

ikke er et tema som det nødvendigvis blir snakket så mye om, eller som det er så mye fokus 

på, og at minoriteter derfor kanskje ikke forstår at miljøet kan bli et problem. Han mente at 

man lærer om miljøet og kildesortering på skolen eller gjennom kulturen i Norge, og at 

myndighetene sørger for å opplyse befolkningen gjennom å sende ut informasjon om det. 

Ifølge informant 6 ønsker minoriteter å lære om og å ta del i den norske kulturen, men at 

språket kan være et hinder for noen av dem, i tillegg til at noen ikke kan lese.  

I tillegg til informant 4, 6 og 8, mente informant 2 at kildesortering er «kulturknyttet» (se 

Vedlegg 3, spørsmål 2). I Kangs (1992) undersøkelse aktiverte koreanske andrespråkleserne 

feil kulturspesifikke skjema da de skulle lese en tekst på engelsk, og trakk dermed feil 

slutninger. I min undersøkelse kan flere av utsagnene snarere tyde på at andrespråkleserne har 

lært om kildesortering i Norge og at de derfor tenker på det som et norsk kulturfenomen.  

I det følgende diskuterer jeg hvorvidt begrensede bakgrunnskunnskaper kan få konsekvenser 

for den helhetlige forståelsen av en tekst, basert på intervjudataene om K-teksten. 

 

4.1.2.3  Får begrensede bakgrunnskunnskaper konsekvenser for 

  den helhetlige forståelsen av en tekst? 

Ellingsen og Gedde (1996) mente at språklig svake lesere lett kunne komme til å overse 

budskapet i en tekst, og at de kan ha behov for flere ledetråder og signaler for å forstå et 

budskap som uttrykkes implisitt i en tekst (s. 16–27). I analysen av intervjudataene fra min 

undersøkelse fant jeg at andrespråklesernes bakgrunnskunnskaper om kildesortering gjorde 

dem i stand til å forstå formålet i K-teksten, til tross for at budskapet i teksten ikke var uttrykt 

tydelig og for at flere av dem hadde noe begrensede ordkunnskaper. En mulig forklaring på 

dette kan være at informantene til en viss grad visste hva formålet med teksten var allerede før 

de leste den. Dataene fra min undersøkelse kan derfor tyde på at bakgrunnskunnskaper er av 
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større betydning for andrespråkleseres helhetlige forståelse av teksten enn ordkunnskaper. I 

tabellen under oppsummerer jeg informantenes vurderinger av sin egen ordforståelse, 

bakgrunnskunnskaper om kildesortering og deres helhetlige forståelse av K-teksten: 

Tabell 8: Informantenes egne vurderinger av bakgrunnskunnskaper, ordkunnskaper og samlet forståelse av K-

teksten 

Informant Bakgrunnskunnskaper Ordkunnskaper Helhetlig forståelse av K-teksten 

1 Ja Ja Ja 

2 Ja Begrensede Ja 

3 Noen Ja Ja 

4 Ja Ja Ja 

5 Noen Begrensede Ja 

6 Svært begrensede Begrensede Begrenset 

7 Noen Begrensede Ja 

8 Ja Ja Ja 

9 Ja Svært begrensede Begrenset 

10 Ja Ja Ja 

 

Av tabellen kan man se at flere av informantene vurderte at de hadde begrensede kunnskaper 

om ordene og/eller lite kjennskap til temaet for K-teksten. For de fleste bød dette imidlertid 

ikke på problemer for den helhetlige forståelsen av K-teksten. Likevel oppnådde både 

informant 6 og 9 en begrenset helhetlig forståelse av teksten på grunn av henholdsvis svært 

begrensede bakgrunnskunnskaper kombinert med begrensede ordkunnskaper og svært 

begrensede ordkunnskaper. 

Av min undersøkelse finner jeg altså at lesere som har noen bakgrunnskunnskaper om 

tekstens tema, allerede har et godt utgangspunkt for videre lesing og forståelse av en tekst. I 

det følgende viser jeg informantenes forslag til hvordan man kan gjøre skriftlig informasjon 

mer forståelig for andrespråklesere med hensyn til formålet med en tekst og målgruppen for 

en tekst (jf. punktene i PLAIN, udatert, a). 

 

4.1.2.4  Hvordan kan man kompensere for mangelfulle  

  bakgrunnskunnskaper i skriftlig informasjon? 

Det var kun ett forslag til hvordan man kan kompensere for mangelfulle 

bakgrunnskunnskaper. Informant 7 sa at formålet med teksten ikke kom tydelig frem, og han 

foreslo at det kunne blitt gitt litt mer bakgrunnsinformasjon: 
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 Informant 7: […] eh hvis jeg kan gå tilbake på at det du vet formålet. eh. der kunne 

   man kanskje skrevet litt mer om det eller det kunne kommet litt klarere 

   frem. (leser opp) kildesortere avfall rett for et bedre miljø (.) den  

   gjemmer seg litt i teksten der eh. om man hadde liksom gjort det litt 

   større og kanskje skrevet litt mer om det    

 Intervjuer: altså mere at du får en forklaring på koffør du skal-  

 Informant 7: ja du skal gjøre det ja. da har du liksom bakgrunnsinformasjon før du 

   liksom leser videre […]      

   (spørsmål 14) 

Formålet i K-teksten var, som informant 7 påpekte, kun uttrykt med en kort setning: 

«Kildesorter avfallet rett for bedre miljø». Informant 7 påpekte at formålet med teksten var 

«gjemt» i teksten, og at det gjerne kunne vært mer utfyllende og gjort større. 

Jeg vil også trekke frem at informant 4 påpekte at det ikke går tydelig frem av K-teksten hva 

som er hensikten med den og hvem den er ment for (se Vedlegg 3, spørsmål 13).  

I min undersøkelse har jeg funnet at begrensede bakgrunnskunnskaper om en teksts tema kan 

føre til at leseren ikke forstår tekstens budskap. For å kompensere for mangelfulle 

bakgrunnskunnskaper eller andre kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper kan skribenten gi 

mer bakgrunnsinformasjon om tekstens tema. Mer bakgrunnsinformasjon vil kunne: 

 gi andrespråklesere mer informasjon om temaet i en tekst, og dermed et godt grunnlag 

for videre lesing og forståelse av tekst 

 gi andrespråklesere informasjon om tekstens relevans, det vil si hva som er hensikten 

med den og hvem den er ment for 

 gi andrespråklesere tilstrekkelig informasjon for å kunne lese og forstå en tekst som 

omhandler et kulturspesifikt tema 

Jeg har i det foregående vist hvordan lesernes ordkunnskaper og bakgrunnskunnskaper kan 

påvirke deres forståelse av en tekst, og hvordan man i skriftlig informasjon kan kompensere 

for eventuelle mangelfulle kunnskaper. I det følgende vil jeg presentere en tredje faktor ved 

leserne som kan være verdt å merke seg når man skal utforme tekster som er myntet på 

andrespråklesere.  

4.1.3 Lesestrategier på andrespråket 

Da jeg utførte intervjuene fokuserte jeg først og fremst på å finne ut hvordan 

andrespråklesernes ordkunnskaper og bakgrunnskunnskaper påvirket deres forståelse av K-
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teksten, og jeg var opptatt av å finne ut hva som fungerte og hva som ikke fungerte med 

teksten. Derimot fokuserte jeg ikke på hvordan de for eksempel løser forståelsesproblemer 

mens de leser. Mange av andrespråkleserne kunne likevel fortelle om ulike lesestrategier som 

de benytter når de leser tekster på norsk. 

I teorikapittelet viste jeg at én av forskjellene mellom flytende og svake lesere, var at de 

flytende leserne kjennetegnes av at de leser strategisk, mens de svake leserne leser en tekst fra 

start til slutt uten å reflektere over det de leser (Twiss, 2015). I intervjuundersøkelsen fant jeg 

at flere av informantene hadde utviklet lesestrategier på andrespråket. I det følgende viser jeg 

eksempler på hvordan informantene benyttet seg av disse lesestrategiene: 

Informant 6 kunne fortelle at han kan skille ut informasjon som han tror er av betydning for 

ham når han leser en tekst: 

 Informant 6: det er første gang men hvis jeg leser eh for eksempel hvis jeg får en 

   tekst om informasjon at (uforståelig) jeg tror er viktig for meg eh jeg 

   prøver å lese på norsk også hvis jeg får noe jeg har noe å. at jeg kan 

   spørre men noen ganger jeg bruker jeg går på nett   

 Intervjuer: ja også søke du opp?       

 Informant 6: ja. ja mm        
   (spørsmål 6, a) 

Av sitatet til informant 6 kan man se at han velger å søke opp eller spørre andre om 

informasjonen han tror er viktig for seg når han leser på norsk, dersom han ikke forstår (se 

også tabell 6 i kap. 3.5). Dette kan vitne om at informant 6 er bevisst på egen leseforståelse og 

at han evner å stille spørsmål til teksten for å avgjøre hva som er viktig informasjon for ham. 

Flere av informantene fortalte også at de ikke la så stor vekt på de ordene de ikke forstår når 

de leser, blant annet fordi de mente at det ikke var nødvendig å vite hva alle ordene betyr, så 

lenge de forstår budskapet i teksten, eller fordi de mente de kunne utlede betydningen av 

ordene ut fra ledetråder i konteksten. Dette vitner også om at de er bevisst på egen 

leseforståelse, og at de kan skille mellom viktig og perifer informasjon. 

Informant 2 fortalte, som jeg viste i 4.1.1.2, at han tror alle ordene er like, og at det ikke er så 

farlig om han ikke forstår alle substantivene i en tekst. Da jeg spurte ham om hvorfor K-

teksten fungerer bra for ham, fortalte han om en teknikk som gjør ham i stand til å lese mer 

effektivt når han leser på norsk: 

 Informant 2: ja fordi jeg bare eh. leser hoved eh titlene her. også den her okei. (leser 

   opp) kildsortering (.) så. okei vi har liksom grønn poser hva skal vi 
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   bruke grønn poser til. jeg- jeg leser ikke hele h. jeg bare leser gjennom 

   så grønn pose skal innholde (uforståelig) disse som viktig i første linje 

   også hvor kan vi hente det. også sånn så jeg bare eh jeg ser på eh  

   verbene også. hva de skal. hvilken informasjon de skal gi også eh. fordi 

   det er en substantiv phrase noun phrase. men de noun phrase det er bare 

   så jeg får. så jeg bare ser på okei. ehm på verb også hva informasjon 

   skal gi meg hvor kan jeg hente eh. for eksempel blå poser. eh. hva kan 

   være i blå poser så jeg bare eh jeg prøver å finne. relevante informasjon 

   også hopper fra en linje til den andre også. ja. så. da blir det fortere også 

   jeg får. de viktige informasjon som står her    

   (spørsmål 6, b) 

Av sitatet til informant 2 kan man se at han ikke leser alt i en tekst, men at han leser titlene og 

det som står i de første linjene i hvert avsnitt, fordi han mener at det er der det viktigste i en 

tekst står. Han fortalte også at han leser verbene og ser på hvilken informasjon verbene gir 

ham, men at han ikke legger like stor vekt på substantivene (se også 4.1.1.2). Man kan også se 

at han stiller spørsmål til teksten, som «hva skal vi bruke grønne poser til», «hvor kan vi hente 

det» og «hva kan være i de blå posene». Dette vitner om at han leser teksten aktivt og leter 

etter spesifikk informasjon i teksten som er av interesse for ham. 

Flere av de andre informantene fortalte også at de styrer oppmerksomheten mot titlene i K-

teksten. Informant 10 sa for eksempel at hun syntes at K-teksten var veldig enkel å forstå og 

at titlene i teksten gjorde den mer forståelig: 

 Informant 10: nei det var veldig lett og de har ehm titles head lines som gjorde dem 

   lettere         

   (spørsmål 6) 

Informant 5 mente også at titlene i K-teksten var noe av det som gjorde at K-teksten fungerte 

godt for henne (spørsmål 6, b), mens informant 4 (spørsmål 6, b) og 8 (spørsmål 7) trakk frem 

at informasjonsinndelingen i K-teksten gjorde det enkelt å få med seg informasjonen. Dette 

kan tyde på at informantene vet hva de skal se etter, og at de vet hvordan de skal finne frem til 

den informasjonen de trenger. Disse resultatene kan være av interesse for noen skal utforme 

tekster for denne lesergruppa, fordi de viser at andrespråklesere vet hvordan de skal bruke 

ulike elementer i tekster aktivt til å navigere seg frem til den informasjonen de trenger. 

Likevel er det ikke nødvendigvis slik at alle som leser på andrespråket har utviklet lignende 

lesestrategier, og andre andrespråklesere kan ha behov for å få hjelp til å være strategiske 

lesere. I det følgende viser jeg hvordan man i skriftlig kommunikasjon kan hjelpe 

andrespråklesere med å være strategiske lesere. 
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4.1.3.1  Hvordan kan man hjelpe andrespråklesere til å lese  

  strategisk i skriftlig kommunikasjon? 

I spørreskjemaene var det noen av informantene som skrev at de kunne ha problemer med å 

forstå budskapet i en tekst. Jeg har vist hvordan ord- og bakgrunnskunnskaper kan påvirke 

leseforståelsen for andrespråklesere, og forslag til løsninger på hvordan man kan kompensere 

for dette i skriftlig informasjon. I det følgende viser jeg hvilke typografiske løsninger 

andrespråkleserne i min undersøkelse mente at var til hjelp for dem i K-teksten, noe som også 

kan overføres til andre typer tekster for å gjøre skriftlig informasjon mer forståelig for dem. 

Flere av informantene i undersøkelsen trakk frem at de delene som var utformet i en 

punktliste gjorde teksten enklere å forstå og informasjonen mer synlig: 

 Informant 2: […] kanskje om de de har skrevet dem sånn det var mye bedre 

 Intervjuer: ja i punktliste?        

 Informant 2: ja i punktliste. det mye det var det var synligere enn det  

   (spørsmål 11) 

 Informant 4: […] stort sett så går det veldig bra men eh. altså selvfølgelig hvor de 

   ramser opp ting       

 Intervjuer: i punktliste?         

 Informant 4: i punktlisten er okei er litt lettere å følge med. også det er litt mere 

   krevende hvis man må lese instruksjonen eh i setninger og ikke sant 

   […]         

   (spørsmål 12) 

 Informant 5: […] i de- de første punktene så er det bare. en oppramsing av ord så det 

   er ikke setninger og det er det er lettere å forstå […]  

   (spørsmål 12) 

 Informant 6: […] fordi punkter det er bedre noen forstår åh hva er det? men hvis 

   noen skriver teksten det er litt vanskeligere tror jeg. ja mm. men hvis du 

   (uforståelig) her sier papir og drikkekartong følgende skal kastes i papir 

   og papp da betyr du har hvis du leser åh du vet fordi det. men hvis det 

   er teksten jeg tror det er vanskeligere. men eh ja hvis du kan skrive 

   brosjyrer som sånn jeg tror det er bedre     

   (spørsmål 12) 

 Informant 7: […] når du bare lager en sånn eh liste eh med masse punkter så. eh blir 

   det jo veldig lett å forstå da […]     

   (spørsmål 12)   
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Informant 2 sa også, som forslag til hvordan den skriftlige informasjonen kunne blitt gjort 

mer forståelig, at han vanligvis ikke leser all teksten som er skrevet i løpende tekst, men at 

han nærmest blir «tvunget» til å lese informasjonen som er presentert i punkter: 

 Informant 2: […] som jeg har sagt at eh om det kan presenteres med punkter. men ja 

   det blir litt lengre men. altså fordi. fordi vanligvis når det er sånn jeg 

   leser ikke det. eh (ler) bare leser verbene også går det. etter hvert okei 

   blablabla men når det er sånn jeg må lese (ler)   

 Intervjuer: ja okei. at denne eh tvinge dæ til å lese?     

 Informant 2: ja ja så eh. så gjerne vanligvis. eh pleier å lese disse men og pleier å 

   hoppe over disse for det er blablabla     

 Intervjuer: ja du hoppe over når det e løpende tekst?    

 Informant 2: ja jeg hopper over hvis eh. okei (uforståelig) også kommer å finne det 

   andre. jeg prøver å finne det andre setningen. det har ingenting så ja 

   (ler) så ja         

   (spørsmål 14) 

Som jeg har vært inne på tidligere (jf. 3.4), leste informant 1–5 én versjon av K-teksten, mens 

informant 6–10 leste en annen versjon. Den største forskjellen mellom disse to versjonene er 

at den andre versjonen i større grad er utformet i punktliste enn den første versjonen (se 

Vedlegg 4 og 5). Informant 8 og 9, som leste den andre versjonen, syntes derimot at 

punktlistene ikke gjorde teksten mer forståelig: 

 Informant 8: eh ja hm det siste avsnitt jeg tror. var det enkelte. som var om hm for 

   mye restavfall ekstrasekkbong og om tekstiler det var lettere å forstå  

 Intervjuer: koffer synes du det e enklere?       

 Informant 8: ja som det var informasjon hvordan skal vi kaste ut tekstiler (ler) klær 

   og tekstiler som er ødelagte eller utslitte kastes i resteavfallsposen  

 Intervjuer: du synes det e enklere enn det som står lengre opp?  

 Informant 8: ja (ler)          

 Intervjuer: koffer synes du det e enklere?     

 Informant 8: hm det er enklere fordi jeg forstår jeg forstår ikke ord som står her 

   (peker på punktlistene) eh. lysstoffrør for eksempel løsemidler og plast 

   (uforståelig) jeg vet ikke hva det er       

 Intervjuer: ja så når det e ord du ikke kjenne i ei liste så blir det vanskeligere?  

 Informant 8: ja ja dette forstår jeg fordi det er lettere (peker på avsnittet om tekstiler)

   (spørsmål 12) 

 Informant 9: […] her restavfall i vanlige handleposer når det var ikke bare ord men 

   de hadde konteksten så så selv om kanskje det var rare ord som jeg ikke 

   forstå kan jeg ha en god ide og gjette lettere så ja   

   (spørsmål 12) 

Sitatene til informant 8 og 9 viser at selv om de ikke forsto alle ordene i den løpende teksten, 

fikk de mer informasjon av konteksten, noe som gjorde det enklere å få en ide om hva 
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avsnittet handlet om, og at de lettere kunne gjette seg til hva ordene de ikke forsto, betydde. 

Informant 9 påpekte også at strukturen i teksten ikke gjorde det så enkelt å konsentrere seg: 

 Informant 9: hmm det e litt. det er struktur men. det er ikke så eh. er ikke helt på 

   norsk. det er ikke inspirerte meg og kanskje det var litt vanskelig å 

   konsentrere å lese og det va litt. det ser litt eh. skrekkelig e ikke det 

   riktige ord men skjønner du hva æ mener? ja det ser litt. kjedelig og 

   særlig når det er bare en liste av ting og de leser det og du. det er  

   vanskeligere å få konsentrasjon særlig hvis det er på norsk når du  

   trenger mer konsentrasjon uansett på å lese men det er bare liste og det 

   er sånn ja ja ja og du har ikke lest det men ja   

 Intervjuer: det blir mye oppramsing?      

 Informant 9: mm ja         

   (spørsmål 8) 

Av sitatet kan man se at informanten oppfatter teksten som «kjedelig» og lite inspirerende på 

grunn av punktlistene, og at de dessuten gjorde det vanskeligere for henne å konsentrere seg. 

Reichenberg (2007) fant i sin undersøkelse at kortere tekster ikke nødvendigvis øker 

forståelsen for andrespråklesere. Tekster som blir forkortede og forenklede for å gjøre dem 

mer forståelige og effektive, kan snarere utelate strukturer som er viktige for forståelsen. 

Tekstene blir dermed mer konsentrerte både språklig og innholdsmessig, noe som gjør dem 

vanskeligere å forstå. For informant 8 og 9 gjorde punktlistene det vanskeligere for dem å 

tilegne seg informasjonen fordi de ikke hadde tilstrekkelige ordkunnskaper. 

Informasjon fremstilt i en punktliste kan være hensiktsmessig for å hjelpe andrespråklesere til 

å være strategiske lesere, fordi: 

 Punktlister kan gjøre det lettere å lese en tekst. 

 Punktlister kan fremheve viktig informasjon/gjøre viktig informasjon mer synlig. 

 Punktlister kan gjøre det enklere å følge med og holde oppe konsentrasjonen. 

 Punktlister kan bidra til at det blir mindre tekst. 

Likevel kan en punktliste med bare ord bli mer eller mindre intetsigende hvis ordene er 

ukjente for leseren. Dermed kan det være bedre at teksten skrives som løpende tekst, eller at 

punktene er skrevet ut i hele setninger, for å gi leseren støtte i konteksten. Dette gjelder 

kanskje særlig for andrespråklesere som har vært i Norge og lært norsk i relativt kort tid, 

ettersom informantene som syntes at punktlisten ble for krevende å forstå ikke hadde vært i 

Norge i mer enn seks måneder på testtidspunktet. 
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Titlene i en tekst kan gjøre det enklere å forstå for andrespråklesere, fordi: 

 Tydelige overskrifter og undertitler kan brukes til å hjelpe leseren med å orientere seg 

i og finne frem til det som er viktigst for seg i teksten. 

 Tydelige titler kan være til hjelp for språklig svake lesere, fordi de kan brukes til å 

navigere seg rundt i en tekst som ellers inneholder mange ukjente ord. 

Flere av sitatene jeg har presentert, viser at det kunne være utfordrende for informantene å 

opprettholde konsentrasjonen mens de leste. Dette går jeg nærmere inn på i de neste 

avsnittene.  

 

4.1.4 Lange og detaljerte tekster kan være konsentrasjons- og 

tidkrevende for andrespråklesere 

I intervjuene stilte jeg informantene noen generelle spørsmål om K-teksten, fordi jeg ønsket å 

finne ut om det kunne være faktorer ved en tekst som gjør den mer eller mindre leservennlig 

for andrespråkbrukere. Jeg spurte blant annet informantene om hva de syntes om lengden på 

teksten. 

De fleste informantene mente K-teksten var for lang (se Vedlegg 3, spørsmål 4), og noen sa at 

de ble ukonsentrerte og utålmodige av å lese den: 

 Informant 5: det er hvert ehm. avsnitt er ikke lange egentlig. men hvis du leser  

   gjennom alt så er den ganske eh ganske lang så til slutt så blir det litt 

   sånn åh nå må. hadde det vært fint om det hadde vært litt kortere (ler) 

   (spørsmål 4) 

Informant 7: synes den var litt lang. jeg begynte å bli litt ukonsentrert eh på slutten

   (spørsmål 4) 

Informant 6 mente at teksten ikke var så lang, men han påpekte at det tar tid å forstå for noen 

som ikke forstår språket: 

 Informant 6: åja åh den er kort. men eh. hvis du forstår ikke språk. det tar tid å forstå. 

   ja men eh ja det er ikke mye å lese     

   (spørsmål 4) 

Dette kan også forklare hvorfor informant 6 ikke hadde tatt seg tid til å lese og sette seg inn i 

informasjonen, selv om han hadde mottatt en brosjyre om kildesortering i posten, jamfør 

4.1.2. 
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Selv om flertallet mente at K-teksten var for lang, mente de fleste at informasjonen var 

relevant (se Vedlegg 3, spørsmål 5). Informant 7 og 9, derimot, syntes at K-teksten var for 

detaljert: 

 Informant 7: hm. synes kanskje det blir litt. litt for detaljert   

   (spørsmål 5) 

 Informant 9: ja det er veldig spesifikt. eh ja. veldig detaljert     

   (spørsmål 5) 

Av de foregående eksemplene kan man se at de fleste informantene syntes K-teksten var for 

lang, og at ett par informanter syntes teksten var for detaljert. En informant påpekte at det tar 

tid å lese når man har problemer med å forstå språket. Dette var noe informant 4 også påpekte 

flere ganger i intervjuet: 

 Informant 4: […] altså for meg så er det helt utmerket jeg har ikke mye tid å sitte å 

   bla gjennom for å finne informasjon. så det å. det alt som hjelper meg å 

   komme fram fort til informasjonen. det er det som er viktig 

   (spørsmål 9) 

I sitatet over svarer informant 4 på spørsmålet om hun syntes språket i K-teksten var klart på 

setningsplanet. Informanten belyser at tid er en viktig faktor for henne når hun leser, og at det 

som kan hjelpe henne med å finne informasjonen hun trenger raskt, er det viktigste for henne 

når hun leser. Informant 4 syntes ikke at K-teksten var for lang, i motsetning til mange av de 

andre informantene, og hun mente at det er viktig at teksten er kort: 

 Informant 4: […] altså jeg leser jo og jeg forstår men eh. og det det går bra fordi det 

   er korte tekster og det er veldig viktig (ler) man har ikke tid til å på en 

   måte lese veldig mye. eh. lange instruksjoner om hvordan du skal  

   sortere da        

   (spørsmål 12) 

Av sitatet kan man se at informanten mener at det er viktig at teksten er kort, fordi man ikke 

har tid til å lese lange instruksjoner om hvordan man skal sortere avfall. Dette kan tolkes 

dithen at en tekst om et emne som kildesortering ikke er noe hun vil bruke mye tid på å lese. 

Hun mente også at språklig svake lesere nok ikke ville prioritere å bruke mye tid på en slik 

type tekst:  

 Informant 4: […] jeg har ikke noe problemer med å lese dette her men jeg kan tenke 

   meg at mine kursdeltakere 
5
for det første så må de finne ut hva  

   rengjøringsmidler betyr og så må de prøve å tenke ut hva slags  

                                                 
5
 Informant 4 jobber som lærer (jf. tabell 1, kapittel 3.5), og refererer sannsynligvis til dette her. 
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   rengjøringsmidler som eksisterer. eh og det. spørs om man gidder å 

   bruke tid til på det. eh når man har mange andre ting man må tenke på 

   (ler) […]        

   (spørsmål 14) 

I teorikapittelet var jeg inne på at Norge er et samfunn med det en kan kalle 

«masselitterasitet». Dette innebærer at vi omgir oss med et stort antall tekster i ulike medier 

daglig. Det innebærer også at de som bor i det norske samfunnet, må forholde seg til ulike 

tekster på ulike arenaer daglig for å orientere seg. Vi har ulike plikter som borgere i det 

norske samfunnet, der vi blant annet er pliktige å kildesortere avfallet vårt som osloborgere. 

Når man utformer en tekst som er ment å informere en stor mottakergruppe, er det viktig å 

huske på hvordan folk leser. Ifølge Bosley (2015) kjennetegnes lesere av at de er utålmodige. 

Mange leser bare 20 % av informasjonen i en tekst, og ofte husker de bare 10 % av det de 

leste. I snitt leser folk en tekst i 8,25 sekunder, der de skummer teksten og ser etter nøkkelord 

og relevante overskrifter (Bosley, 2015). I min undersøkelse sa flere av informantene at de 

mistet konsentrasjonen av å lese K-teksten og at de ble utålmodige av å lese den, noe som kan 

vitne om at det er sannsynlig at de ikke ville lest gjennom hele K-teksten i en normal 

situasjon. Intervjudeltakernes utsagn tyder på at K-teksten er for lang og, muligens, krevende 

til at en kan forvente at alle skal ta seg tid til å lese og sette seg inn i hvordan en skal 

kildesortere. For noen som ikke er spesielt interessert i temaet, fremstår K-teksten som lang, 

og man kan komme til å miste konsentrasjonen og interessen underveis mens man leser den. 

For noen som i tillegg har problemer med å forstå språket, krever det både tid og 

konsentrasjon å forstå teksten, noe man kan anta at ikke virker motiverende.  Dermed kan 

man argumentere for at en kortere og mindre detaljert tekst om kildesortering ville fungert 

bedre for en som leser på andrespråket sitt. 

På bakgrunn av dataene som handler om K-tekstens lengde og relevans, vil jeg konkludere 

med at klarspråkrådene som handler om innhold er særlig viktige for andrespråklesere, det vil 

si: 

 Ta med det som er relevant, og stryk det som mottakeren ikke trenger å vite. 

 Kom raskt til saken. Skriv det viktigste først. 

 Skriv kort. Da sparer du plass, og mottakeren sparer tid. (Språkrådet, 2013) 

Ved å ta hensyn til hva mottakeren trenger å vite, fremfor eget behov for å informere, kan en 

spare leseren for tid og konsentrasjon. Hvis en i tillegg kommer raskt til saken, kan en unngå 

at leseren mister konsentrasjonen eller blir utålmodig.  
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4.1.5 Setningsstruktur 

Når man skriver klarspråk, er det et uttrykt mål at man blant annet skal unngå substantivtunge 

formuleringer og kompliserte setninger, det vil si setninger med mange innskudd (Språkrådet, 

2013). Dette er også noe det blir tatt hensyn til i lettlest-tekster, fordi kompleks grammatikk 

kan forhindre forståelse for svake lesere (MTM, 2013). Når det gjelder setningsstruktur, var 

det kun to informanter som oppga i spørreskjemaene at de opplever å ha problemer med å 

forstå setninger når de leser. 

I intervjuene spurte jeg informantene om de syntes språket i K-teksten var klart på 

setningsplanet, det vil si at det ikke var for lange eller vanskelige setninger, upersonlige 

setninger eller substantivtunge setninger. Ingen av informantene, verken de som leste den 

første eller den andre versjonen av K-teksten, mente at setningsstrukturen gjorde teksten 

vanskeligere å forstå (se Vedlegg 3, spørsmål 9). Informant 6 påpekte at setningsstrukturen 

ikke hadde noen betydning for hvor mye han forsto, men at det først og fremst var ordene i K-

teksten som gjorde det vanskelig: 

 Informant 6: ja det er. det er ikke lang. også. men det er vanskelig for det er sterke 

   ordene. ja. men som her jeg sier at for meg det er vanskelig hvis jeg ser 

   det sånn men jeg har andre options. jeg kan gå på nettet også men det er 

   mange minoriteter de har ikke den kapasitet. ja men for meg jeg tror det 

   ikke er store problemer      

   (spørsmål 9) 

Ettersom ingen av informantene hadde noe å utsette på setningsstrukturen i K-teksten, kan det 

hende at setningsstrukturen i K-teksten fungerte bra for andrespråklesere, noe sitatet til 

informant 8 kan vitne om:  

Informant 8: hm ja fordi det er ikke så vanskelige setninger som. som til eksempel i 

   akademiske tekster som har mange subjunksjoner og konjunksjoner 

   (ler) det er lettere å forstå det       

   (spørsmål 9) 

Sitatet til informant 8 kan tolkes som at hun ikke opplevde at setningsstrukturen i K-teksten 

gjorde det vanskelig for henne å forstå, men at setningsstrukturen kan oppleves som krevende 

i andre typer tekster.  

Da jeg spurte informant 1 om hun trodde tekstforfatteren hadde tatt hensyn til at mange lesere 

kan ha norsk som andrespråk, sa hun at hun godt kunne tenke seg det blant annet på grunn av 

setningsstrukturen: 
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 Informant 1: kanskje det for eh. føler at. set. det er ikke så mye tekst egentlig. det er 

   sånn beskrivelse av eh. hva som skal kastes hvor og det er bare noen få 

   setninger som er ganske korte. og. ganske eh. ja ganske lett å forstå

   (spørsmål 13) 

Ifølge denne informanten kunne mulige tilpasninger til andrespråklesere være: 

 Lite tekst 

 Beskrivelse av hvordan man skal gjøre noe 

 Få setninger 

 Korte setninger 

I neste delkapittel presenterer jeg de øvrige forslagene til hvordan skriftlig informasjon kan 

gjøres mer forståelig for andrespråklesere. 

 

4.1.6 Øvrige forslag til hvordan skriftlig informasjon kan gjøres mer 

forståelig for andrespråklesere  

I tabellen under presenterer jeg det informantene skrev i spørreskjemaene som forslag til 

hvordan skriftlig informasjon på norsk kunne blitt gjort mer forståelig for dem før de leste K-

teksten. Jeg har gruppert disse dataene inn i punktene PLAIN har utformet for hvordan man 

kan utforme en tekst på en måte som gjør den relevant for leseren, klar og konsis, enkel å 

følge, konverserende og direkte, innbydende, og for å hjelpe lesere med å finne viktig 

informasjon (PLAIN, udatert, a) (jf. kapittel 2.3.1): 

Tabell 9: Inndeling av forslagene til hvordan skriftlig informasjon kunne blitt gjort mer forståelig 

Målgruppe og formål Struktur Design Uttrykk 

 Gi folk samme 

mulighet til å 

forstå 

 Informasjon på 

andre språk 

 Direkte tekster 

 Mer presis 

informasjon: for 

eksempel klare 

spørsmål  

 Lav 

informasjonstetthet 

 Store bokstaver 

 Bilder 

 Informasjon på 

video: for 

eksempel animert 

film 

 Lydinformasjon 

 Tegnsetting 

 Enklere ord 

 Enklere språk 

 Færre fagbegreper, 

ev. flere 

forklaringer av 

fagbegreper 

 Korte, presise 

forklaringer av det 

som kan 

misforstås: for 

eksempel begreper, 

faguttrykk, vanlige 

ord som blir brukt 

som fagord 
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 Korte setninger 

 Bruke ord fra 

dagligtale 

 Unngå spesielt 

vokabular, 

sjargong 

 

Av tabellen over kan man lese at det er flest forslag med hensyn til uttrykk, det vil si ordlyden 

i en tekst (PLAIN, udatert, a). Denne tabellen kan ses i sammenheng med tabell 7, der de 

fleste andrespråkleserne krysset av for at ord var den vanligste årsaken til at de får problemer 

med å forstå en tekst. Informantene hadde også flere forslag til hvordan en teksts design kan 

gjøre det enklere for dem å forstå. «Store bokstaver» kan man ofte justere selv i digitale 

tekster, men tekster på papir, som brev, brosjyrer og lignende, bør velge en font og størrelse 

som gjør det enkelt å lese (PLAIN, udatert, a). Flere foreslo også ulik informasjonsgrafikk, 

som bilder, video og lyd. Video og lyd er begrenset til digitale tekster, mens bilder også kan 

benyttes på papir. I intervjuene sa de fleste informantene at bilder kunne fungere som en støtte 

til ordene de ikke kan. Noen av forslagene kan også plasseres i kategorien målgruppe og 

formål (PLAIN, udatert, a). Struktur er den siste av de fire kategoriene (PLAIN, udatert, a), 

og den kategorien der informantene hadde færrest forslag til hvordan skriftlig informasjon kan 

gjøres mer forståelig. 

 

4.1.7 Oppsummering av analysens første del 

Funnene fra undersøkelsen kan tyde på at andrespråklesere har behov for at språket og 

innholdet i informerende tekster blir gjort konkret. Jeg fant at andrespråklesere hovedsakelig 

regner ordforrådet for å være problemet når de leser tekster på andrespråket. Ord som kan 

være vanskelige ord for andrespråklesere er typisk lavfrekvente innholdsord, og hovedsakelig 

substantiv og substantivsammensetninger. Slike ord kan tilhøre det Golden (1984) kaller «ord 

og uttrykk som tilhører det allmenne ordforrådet, men som har høyere frekvens i spesielle 

typer fagtekster enn i generelle språkkurs».  

For å kompensere for eventuelle mangelfulle ordkunnskaper, kan skribenten: 

 Forklare begreper, faguttrykk og vanlige ord som blir brukt som fagord. 

 Bruke høyfrekvente ord fra dagligtalen. 



85 

 

 Unngå bruk av spesielt vokabular eller sjargong. 

 Bruke bilder som kan: 

o Visualisere ordene eller konseptet i en tekst. 

o Hjelpe lesere med å huske teksten bedre. 

o Gjøre teksten mer innbydende for leserne. 

Resultatene av min undersøkelse viser også at svært begrensede, eller manglende, 

bakgrunnskunnskaper om tema, kombinert med begrensede ordkunnskaper, kan føre til at 

leseren ikke forstår tekstens budskap. Flere av informantene påpekte at kildesortering ikke er 

allmennkunnskap i andre kulturer, noe som også kan være nødvendig å ta med i betraktningen 

når man utformer tekster som skal informere borgerne i et samfunn. Informantene i min 

undersøkelse etterlyste også at formålet med teksten må uttrykkes klarere. Lesere som har 

begrensede bakgrunnskunnskaper om temaet i en tekst kan ha behov for 

bakgrunnsinformasjon om temaet for å ha et godt utgangspunkt for videre lesing og forståelse 

av teksten.  

For å kompensere for eventuelle mangelfulle bakgrunnskunnskaper, kan skribenten: 

 Gi bakgrunnsinformasjon om tekstens tema. 

 Gjøre tydelig rede for formålet med teksten ved å: 

o Gjøre rede for hvem teksten er ment for. 

o Gjøre rede for hvorfor den intenderte leseren skal/bør/må lese teksten. 

o Gjøre rede for hva det er ment at leseren skal/kan oppnå ved å lese teksten. 

I undersøkelsen fant jeg også at lesing på andrespråket kan være en konsentrasjons- og 

tidkrevende prosess. Andrespråkleserne påpekte at K-teksten var for lang, og at det førte til at 

flere mistet konsentrasjonen og ble utålmodige da de leste den. For at en slik tekst skal 

fungere for alle, noe som innebærer at folk tar seg tid til å lese og sette seg inn i 

informasjonen, må man sørge for at det er enkelt å finne frem til informasjonen en trenger. 

Jeg argumenterte dermed for at klarspråkrådene om innhold er spesielt viktige for 

andrespråklesere, som Språkrådet peker på: 

 Ta med det som er relevant, og stryk det som mottakeren ikke trenger å vite. 

 Kom raskt til saken. Skriv det viktigste først. 

 Skriv kort. Da sparer du plass, og mottakeren sparer tid. (Språkrådet, 2013) 
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I spørreskjemaene oppga informantene at de hadde en nokså god eller litt dårlig forståelse av 

tekster på norsk (jf. tabell 4 i kap. 3.5), og de fleste oppga at de kunne ha problemer med å 

forstå ord når de leser på andrespråket, noe som kan ligne beskrivelsen av svake lesere (jf. 

2.2.2). I intervjuundersøkelsen fant jeg imidlertid flere eksempler på at noen av informantene 

hadde utviklet lesestrategier på andrespråket, og at de var bevisst over hva de forsto og ikke, 

noe som ligner mer på beskrivelsen av flytende lesere (jf. 2.2.1). Gjennom undersøkelsen fant 

jeg flere eksempler på hvordan man kan spille på andrespråkleseres lesestrategier, og hvordan 

man eventuelt kan hjelpe andrespråklesere til å lese strategisk. Dette kan gjøres ved å: 

 Fremheve viktig informasjon, for eksempel ved bruk av: 

o Punktlister 

o Tydelige overskrifter og underoverskrifter 

I likhet med Reichenberg (2007) fant jeg at tekster som utelater for mange strukturer som er 

viktige for forståelsen, kan føre til at andrespråklesere ikke oppnår forståelse av en tekst. Jeg 

fant at den andre versjonen av K-teksten ble vanskelig å forstå for informantene som hadde 

vært i Norge i relativt kort tid, fordi den inneholdt punktlister med ord informantene ikke 

forsto. For disse informantene var det enklere å lese teksten som var skrevet ut i hele 

setninger. Likevel påpekte flere av de andre informantene at punktlisten fungerte bra, fordi det 

ble lite tekst og enkelt å følge med. I 4.1.3.1 påpekte jeg at punktlister kan hjelpe 

andrespråklesere til å være strategiske lesere, men jeg argumenterte for at punktene bør 

skrives ut i hele setninger for å gi leserne støtte i konteksten. 

 

4.2 Hvem er andrespråkleseren? 

Når man utformer tekster, er det generelt viktig å vite hvem man skriver for, men innen 

klarspråk stilles det spesielt strenge krav til mottakertilpasning (Språkrådet, 2013). I denne 

delen av analysen retter jeg fokus mot det første forskningsspørsmålet: «Hvem er 

andrespråkleseren?». Med dette spørsmålet søker jeg å finne ut hvem personer som leser på 

andrespråket er, og hva man bør vite om andrespråklesere for å kunne skrive tekster som 

fungerer best mulig for denne lesergruppen. 

Informantutvalget for undersøkelsen består som kjent av ti personer bosatt i Oslo i alderen 

21–43 år. Tre av informantene hadde vært i Norge i seks måneder på intervjutidspunktet, to 
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av informantene hadde vært i Norge i 20 år, mens de resterende fem informantene hadde vært 

i Norge mellom to og syv år. Som jeg var inne på i introduksjonskapittelet, er det ikke 

nødvendigvis noen sammenheng mellom botid og språkkompetanse (jf. 1.1), noe som også 

viste seg i min undersøkelse (se tabell 1 og 4 i kap. 3.5). Selv om informantutvalget i min 

undersøkelse ikke utgjør et representativt utvalg av innvandrerbefolkningen i Norge, kan det 

likevel virke som om informantene representerer noen ytterpunkter. I det følgende gjør jeg 

personsentrerte analyser (jf. 3.8) av informant 5, 6 og 7 som kan forklare hvorfor 

andrespråklesere oppnår ulik grad av forståelse av skriftlig informasjon. De personsentrerte 

analysene er basert på bakgrunnsinformasjonen informantene oppga i spørreskjemaene og på 

teorier om andrespråk og lesing. Målet er å illustrere hvem andrespråklesere kan være ut fra 

trekk ved leserne.  

Innenfor andrespråkforskning deles gjerne slike trekk ved innlærerne inn i tre perspektiver, 

det vil si i et språklig og psykolingvistisk perspektiv, et sosialpsykologisk perspektiv og et 

sosiokulturelt perspektiv (Mitchell, Myles og Marsden, 2013) (se også kap. 2.1 om leseteori). 

Innenfor det språklige og psykolingvistiske perspektivet ses innlæreren som en «language 

processor», det vil si at man hovedsakelig beskjeftiger seg med de indre, mentale 

mekanismene hos innlæreren, med mål om å dokumentere universelle mentale prosesser. I det 

sosialpsykologiske perspektivet ser man på forskjellige faktorer hos ulike innlærere, det vil si 

kognitive og affektive forskjeller, og hvordan disse faktorene påvirker aspekter ved 

andrespråkinnlæringen. I det sosiokulturelle perspektivet ses innlæreren som et sosialt vesen 

som deltar i strukturerte sosiale nettverk og praksiser (Mitchell, Myles og Marsden, 2013, s. 

1925). I den videre analysen ser jeg på tre forskjellige faktorer ved tre av informantene, men 

analysen er begrenset til sosialpsykologiske faktorer og sosiokulturelle faktorer ved dem. 

 

4.2.1 Alder påvirker språklæringen: En personsentrert analyse av 

informant 7 

Informant 7 er en mann på 27 år som er født i Norge og som har norsk statsborgerskap. Han 

regner tigrinja for å være sitt morsmål og norsk for å være sitt andrespråk. Han har bodd i 

Norge i 20 år og arbeider som tolk. I tillegg til morsmålet og norsk har han både reseptive og 

produktive ferdigheter i engelsk. Informant 7 opplever sin forståelse av skriftlig informasjon 

på norsk som «god», og han oppga at det er «problemfritt» for ham å forstå skriftlig 
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informasjon digitalt. Han oppga at han ville valgt å lese skriftlig informasjon på morsmålet 

sitt, dersom en nettside har en språkvalgfunksjon, foran norsk og engelsk, noe som indikerer 

at han regner morsmålet for å være sitt «sterkeste» språk. Informant 7 skiller seg ut i 

informantutvalget fordi han har lært norsk gjennom naturlig tilegnelse, som vil si at man 

lærer språket gjennom kommunikasjon (se f.eks. Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 18; Ellis, 

1997, s. 6; Mitchell, Myles og Marsden, 2013, s. 19), mens de øvrige informantene (i tillegg) 

har lært norsk gjennom formell undervisning (se tabell 2 i kap. 3.5). Han har også både vært 

lengre i Norge enn de andre informantene, bortsett fra informant 4 (se tabell 1 i kap. 3.5), og 

begynte å lære norsk da han var yngre enn de øvrige informantene. 

Innlærerens alder er en faktor ved andrespråktilegnelse som er blitt mye studert og diskutert, 

både med hensyn til hvor raskt man lærer seg målspråket og hvilket resultat man oppnår. 

Mange andrespråkforskere er enige i at jo yngre innlæreren er, desto bedre er det for 

språklæringen på sikt (Mitchell, Myles og Marsden, 2013, s. 20). Alder er altså av stor 

betydning for andrespråktilegnelse. For eksempel viser studier av språklæring over tid at de 

som oppnår «innfødt-lik» kompetanse på målspråket, som regel er de som har startet 

innlæringen som barn (Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 279–280). Basert på informantens 

egne vurderinger av språkkompetanse i andrespråket kan man si at han, i større grad enn de 

øvrige informantene, har det Berggreen og Tenfjord (2007) kaller «et målspråksnært eller fullt 

utbygd system», som vil si at målspråket er «kraftig utbygd og et fullt tjenlig 

kommunikasjonsmiddel på mange livsområder» (s. 169).  

I intervjuet oppga informant 7 at han ikke hadde noen problemer med å forstå K-teksten, noe 

som samsvarer med at han i spørreskjemaet rapporterte at han hadde «god» forståelse av 

skriftlig informasjon på norsk. Han oppga også at det som regel er ord han kan få problemer 

med å forstå når han leser på norsk. Han rapporterte at han syntes det var noen vanskelige ord 

i K-teksten, men at det ikke forstyrret forståelsen hans av budskapet i teksten. En mulig årsak 

til at informant 7 oppnådde en god forståelse av K-teksten, tross at han rapporterte at han 

kunne «lite» om kildesortering fra før og syntes at noen av ordene var vanskelige, kan være at 

han har opparbeidet seg et målspråknært eller fullt utbygd system.  
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4.2.2 Morsmålbakgrunn påvirker språklæringen: En personsentrert 

analyse av informant 6 

Informant 6 er en mann på 40 år fra Uganda som har swahili som morsmål. Han har bodd i 

Norge i nesten syv år. I tillegg til morsmålet og norsk har han reseptive og produktive 

ferdigheter i både engelsk og fransk. Informant 6 opplevde sin forståelse av skriftlig 

informasjon på norsk som «litt dårlig», og at han hadde «noen vanskeligheter» med å forstå 

skriftlig informasjon digitalt. Informant 6 oppga at morsmålet hans ikke brukes i skriftlig 

kommunikasjon, og han oppga at han ville valgt å lese skriftlig informasjon enten på norsk 

eller engelsk dersom en nettside har en språkvalgfunksjon.  

Informant 6 vurderte sin norskkompetanse som lavere enn flere av informantene som har vært 

i Norge i kortere tid enn ham. Én mulig forklaring på dette kan være hans morsmålsbakgrunn. 

Ifølge Berggreen og Tenfjord (2007, s. 201) er morsmålets rolle for andrespråklæring et 

omdiskutert og kontroversielt problem i andrespråkforskningen, fordi det har rådet 

forskjellige syn på hvilken rolle morsmålsbakgrunn spiller for tilegnelsen av et nytt språk. 

Likevel, skriver de, «er det i dag få teorier som ser bort fra morsmålets sentrale rolle i 

tilegnelsesprosessen» (Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 201). Førstespråket kan si noe om 

hvilket utgangspunkt en har for å lære et annet språk, det vil si at man kan anta at «ulike 

førstespråk kan gi mer eller mindre gunstige startpunkt eller utgangspunkt for 

andrespråkslæring» (Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 212). For eksempel kan førstespråket gi 

utslag i læringstempoet, læringsløypen, hvilke/hvor mange feil en gjør og over- eller 

underproduksjon, eventuelt unngåelse, av enkelte strukturer i målspråket (Berggreen og 

Tenfjord, 2007, s. 212–216). Man kan finne spor av tverrspråklig innflytelse i en innlærers 

mellomspråk, det vil si spor fra innlærerens morsmål i produksjonen av målspråket 

(Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 29), men tverrspråklig innflytelse kan også virke på 

resepsjonen. Berggreen og Tenfjord (2007) siterer Ringbom (1987) som sier at: «The learner 

of another language which is closely related to his L1 can bring much more to the learning 

task: he has less to learn» (s. 217). Fordi morsmålet til informant 6, swahili (se tabell 1 i kap. 

3.5), er «fjernere» fra norsk enn morsmålene til flere av de andre informantene, kan dette 

påvirke hans forståelse av norsk på ulike språklige nivåer: I swahili og norsk er det ingen ord 

som er like, bortsett fra internasjonale lånord (Hvenekilde, 1984, s. 86), og dermed vil 

andrespråklesere som har morsmål som er «nærere» norsk ha et bedre utgangspunkt med 

hensyn til ordnivået. Dette så vi også i analysens første del, der informant 10 trakk frem at 
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kognater gjorde det enklere for henne å forstå K-teksten. Ifølge Ringbom (1987) er 

grammatisk informasjon mindre viktig for resepsjonen enn produksjonen av målspråket, men 

grammatikkunnskaper kan likevel være viktig fra starten av om man skal lære et «totalt 

ubeslektet» andrespråk (referert i Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 217). For 

andrespråkbrukere som har morsmål som er ubeslektet med norsk, som informant 6, kan 

grammatikkunnskaper derfor også være viktig for forståelsen.  

Når man leser på andrespråket, kan det være flere faktorer ved både leseren og teksten som 

spiller inn på forståelsen til leseren, som jeg har vist i analysens første del. For informant 6 

var det flere faktorer som kan ha påvirket hans noe begrensede forståelse av K-teksten: Først 

og fremst hadde informant 6 et begrenset ordforråd og begrensede bakgrunnskunnskaper om 

kildesortering. Jeg fant at informant 6 visste om kildesortering, men at han hadde begrenset 

kunnskap om temaet (jf. kapittel 4.1.2). Man kan derfor også si at andrespråklesere som ikke 

har de riktige kulturspesifikke bakgrunnskunnskapene, kan komme til å få problemer med 

forståelsen når de leser om kulturspesifikke temaer. Reichenberg (2015) mener at tekster som 

inneholder for mange kulturspesifikke ord minsker lesbarheten i en tekst (s. 5). På norsk kan 

slike ord for eksempel være ord tilknyttet årstider (sludd, hagl, tele) eller myndighetene 

(kommune, ulike komiteer, departementer o.l.). Av intervjuanalysene fant jeg også at ulike 

temaer kan være kulturspesifikke, og at bakgrunnskunnskapene til leserne kan være av større 

betydning for forståelsen av tekster i noen tilfeller, enn for eksempel ordkunnskapene. 

Informant 6 var en av informantene som belyste at kildesortering ikke er et utbredt fenomen i 

hans hjemland. 

 

4.2.3 Kognitive faktorer påvirker språklæringen: En personsentrert 

analyse av informant 5 

Informant 5 er en kvinne på 26 år fra Sveits som har italiensk som morsmål. Hun er student, 

og har bodd i Norge i to år og to måneder. I tillegg til morsmålet og norsk har hun reseptive 

og produktive ferdigheter i både engelsk, tysk, sveitsertysk og fransk, samt at hun har 

reseptive ferdigheter i spansk. Informant 5 opplevde sin forståelse av skriftlig informasjon på 

norsk som «god», tross at hun ikke hadde vært i Norge i mer enn to år, mens hun opplevde at 

hun hadde «noen vanskeligheter» med å forstå skriftlig informasjon digitalt. Informant 5 

oppga at hun ville valgt å lese skriftlig informasjon på både engelsk og morsmålet sitt foran 
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norsk, til tross for at hun oppga å ha god forståelse av norsk, noe som kan tyde på at hun 

vurderer at hun forstår engelsk og italiensk bedre enn norsk.  

Informant 5 skiller seg ut i informantutvalget både fordi hun har reseptive og produktive 

ferdigheter i flere språk enn de andre, og fordi hun vurderer sin norskkompetanse som høyere 

enn dem som har vært i Norge lengre enn henne. Andrespråklæring er en sammensatt prosess, 

og ulike kognitive og affektive trekk ved innlæreren kan ha innvirkning på denne prosessen 

(Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 26–27). Kognitive faktorer som kan påvirke dette kan være 

«intelligens, anlegg for å lære språk og språklæringsstrategier» ifølge Gardner og MacIntyre 

(1992, 1993) (referert i Berggreen og Tenfjord, 2007, s. 27). De affektive faktorene kan for 

eksempel være «holdninger til målspråket, målspråksbrukerne og læringskonteksten, 

motivasjon for å lære språk, og trygghet/uro i språkbrukssituasjoner» (Berggreen og Tenfjord, 

2007, s. 27). Informant 5 kan være et eksempel på en person som har kognitive trekk som har 

påvirket læringsprosessen. Det at informant 5 snakker fire språk i tillegg til morsmålet sitt og 

norsk, og at hun har reseptive ferdigheter i et femte språk i tillegg (se tabell 3 i kap. 3.5), kan 

tyde på at hun har «et godt språkøre», eller «anlegg for å lære språk» (se f.eks. Ellis, 1997, s. 

7374; Mitchell, Myles og Marsden, 2013, s. 21). I motsetning til informant 6 som har et 

morsmål som er ubeslektet med norsk, har informant 5 både et morsmål og flere andrespråk 

som er del av den indoeuropeiske språkfamilien, og som dermed er «nærere» norsk. Man kan 

derfor si at informant 5 hadde et annet utgangspunkt for å lære norsk, noe som også kan være 

med på å forklare hvorfor hun vurderer sin forståelse av norsk som bedre enn det informant 6 

gjør, selv om hun har bodd i Norge i kortere tid enn ham. 

 

4.2.4 Oppsummering 

Basert på de personsentrerte analysene kan man si at det er ulike faktorer som påvirker 

hvilken forståelse andrespråklesere oppnår når de leser tekster på andrespråket. Jeg har tatt 

utgangspunkt i tre faktorer, det vil si alder, morsmålsbakgrunn og kognitive trekk, og vist 

hvordan slike trekk ved innlæreren kan påvirke hvilket nivå man kan oppnå på andrespråket, 

og hvor raskt man lærer et nytt språk. I de personsentrerte analysene har jeg fokusert på ett 

trekk ved hver av informantene som kan forklare hvilket utgangspunkt de har for å lære og 

forstå norsk. Likevel vil jeg poengtere at andre faktorer også kan spille inn på forståelsen, og 

at det ikke behøver å være én enkelt faktor ved hver leser som er avgjørende for hvor effektivt 
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og godt man kan lære et nytt språk. For eksempel kan også eksterne sosiale faktorer knyttet til 

for eksempel arbeid eller sosiale nettverk påvirke språklæringen, mens interne sosiale 

faktorer ved innlæreren, som kommunikasjonsstrategier, kan påvirke hvilket utgangspunkt 

innlærere har for å lære norsk (Ellis, 1997, s.4–6). 

I analysen av datamaterialet fant jeg at andrespråklesere kan ha ulike behov for å oppnå 

forståelse av informerende tekster på norsk, og at det er ulike årsaker til at de har de behovene 

de har. Faktorer ved leserne som påvirker deres forståelse av en tekst er hovedsakelig: 

 Språkkompetanse i andrespråket 

 Kunnskaper om og erfaringer med ulike tema 

Hvilken språkkompetanse man oppnår i andrespråket, eller hvilke kunnskaper og erfaringer 

man har med ulike temaer, kan variere fra person til person, og det er ikke nødvendigvis noen 

sammenheng mellom botid, alder, morsmålsbakgrunn eller lignende og språkkompetanse eller 

kunnskaper og erfaringer.  

Når man skal utforme tekster som er ment til en målgruppe som (også) består av 

andrespråklesere, kan man verken forutsi hvilken språkkompetanse de har eller hvilke temaer 

de har kunnskaper om eller erfaringer med. Likevel kan resultatene av min undersøkelse tyde 

på at det som regel er ordforrådet som oppleves som vanskelig i informerende tekster, og at 

bakgrunnskunnskapene er av betydning for forståelsen.  

Jeg fant også at noen av andrespråkleserne i undersøkelsen hadde utviklet lesestrategier på 

andrespråket, og at disse strategiene gjorde dem i stand til å skille ut hvilken informasjon som 

er av betydning for seg, lese effektivt og til å styre oppmerksomheten mot viktig informasjon, 

og at de var bevisste på sin egen leseforståelse. I spørreskjemaene oppga de fleste 

informantene at de enten ber om hjelp fra venner, familie, kolleger eller andre eller slår opp i 

ordbok, på internett eller annet når de ikke forstår en tekst (se tabell 6), og i intervjuene sa 

flere at det ikke er noe problem hvis de ikke forstår noe, enten fordi de forsto hovedbudskapet 

i teksten, eller at de kan finne ut av det de ikke forstår på egenhånd. 

Resultatene av min undersøkelse kan tyde på at andrespråklesere utgjør en heterogen gruppe 

med ulike bakgrunner, kunnskaper og erfaringer, og at de derfor har ulike behov for å forstå 

skriftlig informasjon. Metoden som jeg har benyttet i denne studien, viser at statistikk og faste 

parametere ikke kan legges til grunn for å plassere individer i en bestemt «lesergruppe», men 
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derimot at hvert individ besitter ulike kunnskaper og erfaringer som gjør at de har ulike 

forutsetninger for å lese og forstå skriftlig informasjon. Resultatene av min studie tyder derfor 

på at man ikke kan behandle andrespråklesere som én «lesergruppe», men at 

andrespråklesere, i likhet med andre lesere, har individuelle forutsetninger for å forstå tekster.  
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5 Konklusjon og videre forskning 

I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i forskningsspørsmålene: 

 Hvem er andrespråkleseren?  

 Hvilke behov har han i møte med tekster på andrespråket? 

 Hvordan kan man møte behovene til denne gruppen i skriftlig kommunikasjon? 

For å besvare disse spørsmålene, har jeg utviklet og utført en kvalitativ undersøkelse og 

samlet inn data om hvordan voksne andrespråkbrukere opplever det å forstå informerende 

tekster på norsk.  

I tidligere studier av lesing på andrespråk er det spesielt to faktorer som anses som sentrale for 

leseforståelsen: Språkbeherskelsen på andrespråket og bakgrunnskunnskapene til leseren (se 

f.eks. Kulbrandstad, 2003). Dette er også et av hovedfunnene i min undersøkelse, og jeg har 

vist at svært begrensede, eller manglende, bakgrunnskunnskaper, kombinert med begrensede 

ordkunnskaper, kan føre til at leseren ikke forstår tekstens budskap. Likevel fant jeg at 

andrespråkleserne i min undersøkelse ikke hadde behov for å vite hva alle ordene i K-teksten 

betydde for å forstå tekstens budskap, og at de ikke mente at manglende ordkunnskaper 

nødvendigvis var en hindring for å forstå hovedbudskapet i teksten. 

Tidligere studier av lesing på andrespråk viser at forenklede tekster kan føre til at leseren ikke 

klarer å følge resonnementet i teksten, dersom det i forenklingsprosessen utelates strukturer 

som er viktige for forståelsen (se f.eks. Reichenberg, 2007). Derfor hjelper det ikke 

nødvendigvis å forkorte tekster for å øke forståelsen hos andrespråklesere. Samtidig må man 

forholde seg til ulike tekster for å orientere seg på ulike arenaer daglig, og hvis man til 

stadighet møter for lange og krevende tekster, kan man ikke forvente at leserne skal ta seg tid 

til å lese og sette seg inn i all skriftlig, offentlig informasjon. I min studie syntes flertallet at 

K-teksten var for lang, og flere sa at de ble utålmodige eller at de mistet konsentrasjonen av å 

lese den, og at teksten var kjedelig. Dersom målet er at alle skal lese, sette seg inn i og 

respondere på offentlig gitt informasjon, må man finne en balanse slik at tekstene ikke blir for 

korte til at de utelater strukturer som er viktige for forståelsen, men samtidig at de ikke blir for 

lange, slik at leserne mister interessen og konsentrasjonen når de leser. 
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5.1 Oppsummering av funn fra undersøkelsen 

Andrespråklesere er, i likhet med andre lesere, utålmodige lesere. Når man skriver en tekst 

som er ment for alle borgere, bør man også ta hensyn til at det er ekstra tidkrevende å lese og 

forstå en tekst når man leser på andrespråket. I kapittel 2 gjorde jeg rede for hvordan man 

ifølge PLAIN kan skrive en tekst som er relevant for leseren, klar og konsis, konverserende 

og direkte, og som er designet for å være innbydende og for å hjelpe lesere med å finne viktig 

informasjon (PLAIN, udatert, b). For å gjøre dette best mulig, bør man ta hensyn til de 

følgende punktene: målgruppe og formål, struktur, design og uttrykk (PLAIN, udatert, a). 

Basert på disse punktene kan jeg gruppere funnene fra min undersøkelse, og dermed gi en 

oversikt over hvordan man kan skrive klarspråk i et andrespråkperspektiv:  

1. Målgruppe og formål 

Når man skriver en tekst i klarspråk myntet på andrespråklesere, er det flere ting man bør ta 

hensyn til for å lette lesingen og forståelsen til denne lesergruppen: 

 Andrespråklesere er en stor og heterogen gruppe med lesere som kan ha andre 

bakgrunnskunnskaper og andre kulturspesifikke bakgrunnskunnskaper enn 

førstespråklesere. Skribenten bør derfor tenke gjennom hva leserne allerede kan, og 

hva de kan trenge mer informasjon om for å kunne gjøre seg nytte av teksten. Det kan 

dermed være nødvendig å gi bakgrunnsinformasjon om tekstens tema eller forklare 

kulturfenomener. 

 Å lese kan være en tidkrevende prosess for noen som har språklige utfordringer. For å 

spare leseren for tid bør man komme raskt til saken og unngå for detaljerte tekster. 

 Andrespråklesere kan ha problemer med å forstå budskapet i en tekst, det vil si hva 

teksten oppfordrer leseren til å gjøre eller hva som er viktig informasjon for leseren. 

For å gi leseren et godt utgangspunkt for videre lesing kan man derfor gjøre tydelig 

rede for formålet. Dette kan man for eksempel gjøre ved å gjøre det klart hvem teksten 

er ment for, hvorfor leseren skal/bør/må lese teksten, og hva det er ment at leseren 

skal/kan oppnå med å lese teksten. 

2. Struktur 

Andrespråklesere har gjerne utviklet lesestrategier som de bruker når de leser på andrespråket. 

Skribenten kan spille på disse for å hjelpe leseren med å lese strategisk: 
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 Ved å bruke tydelige overskrifter kan leserne enklere finne ut hvilken informasjon 

som er viktigst, og navigere seg frem til hvilken informasjon de finner hvor. 

 En punktliste kan gjøre det lettere å lese for andrespråklesere, fordi informasjonen blir 

mer synlig, og fordi det blir enklere å følge med når det blir mindre tekst. Likevel kan 

en punktliste med ett og ett ord bli mer eller mindre intetsigende hvis ordene er 

ukjente for leseren. Dermed kan det, særlig for andrespråklesere som har vært i Norge 

og lært norsk i relativt kort tid, være nødvendig å skrive punktene i hele setninger for å 

gi leseren støtte i konteksten. 

3. Uttrykk 

De aller fleste andrespråklesere har et mindre ordforråd enn førstespråklesere, og de mener 

ord er den fremste årsaken til at de kan få problemer med å forstå en tekst når de leser på 

andrespråket. Innholdsord, spesielt lavfrekvente substantiv og substantivsammensetninger, 

kan være vanskelige ord for andrespråklesere. Ord og uttrykk som man regner med at tilhører 

det allmenne ordforrådet, kan by på problemer for andrespråklesere, fordi de ikke har de 

samme bakgrunnskunnskapene og erfaringene som førstespråklesere. Når man skal skrive en 

tekst i klarspråk for andrespråklesere, bør man derfor tenke over ordvalget spesielt: 

 Man bør unngå å bruke et spesialisert vokabular eller sjargong, og heller bruke 

høyfrekvente, vanlige og hverdagslige ord. 

 Hvis man ikke kan unngå å bruke begreper som ikke tilhører det allmenne ordforrådet, 

bør man gi en kort forklaring eller definisjon av disse. 

4. Design 

I noen tekster kan det være en utfordring å unngå å bruke et spesialisert vokabular, og teksten 

kan bli oppstykket og miste flyten hvis man må forklare mange begreper. Digitale tekster eller 

brosjyrer har likevel mange muligheter til å gi en visuell forklaring i tillegg til teksten: 

 Bilder kan brukes til å hjelpe leseren med å visualisere ordene eller konseptet i en 

tekst, men også for å hjelpe lesere med å huske teksten bedre og for å gjøre teksten 

mer innbydende for leserne. 
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5.2 Metodiske vurderinger 

I kapittel 3.10 påpekte jeg at utfordringer ved metoden jeg valgte å bruke er at man i stor grad 

stoler på egenrapporterte data. Dette innebærer at validiteten er betinget av om informantene 

svarer ærlig eller ikke (jf. kapittel 3.3), og dataene jeg innhentet, gir derfor ikke et fullgodt 

grunnlag for å si noe om informantene oppnådde forståelse av K-teksten eller ikke. Samtidig 

var ikke målet med undersøkelsen å teste informantenes forståelse av K-teksten, men å finne 

ut hvordan andrespråklesere opplever egen forståelse av skriftlig informasjon. Dermed 

vurderte jeg det dithen at egenrapporterte data om subjektiv forståelse gir nok grunnlag for å 

kunne si noe om hvordan K-teksten fungerte for andrespråklesere, ettersom subjektiv 

forståelse kan være vel så viktig for selvfølelsen og motivasjonen til å lese som faktisk 

forståelse.  

Metoden jeg valgte å bruke, med både spørreskjema og intervju, fungerte til mitt formål. Ved 

å bruke spørreskjema ga jeg informantene blant annet mulighet til å vurdere egen 

leseforståelse og problemområder tilknyttet lesing selv. Gjennom spørreskjemaene fikk jeg 

også opplysninger om hva informantene generelt opplever å ha problemer med når de leser på 

norsk, slik at jeg kunne sammenligne om dataene fra spørreskjemaene samsvarte med 

intervjudataene.  

Til tross for at dataene mine består av egenrapportering, og at jeg dermed ikke har grunnlag 

for å si om informantene forsto K-teksten eller ikke, har likevel metoden jeg brukte, noe ved 

seg. For eksempel belyste jeg et tilsynelatende paradoks; flere av informantene mente at K-

teksten inneholdt en del vanskelige ord, men de mente likevel at språket var klart på 

ordplanet. Flere av informantene mente at det ikke var ordene i K-teksten som var vanskelige, 

men, derimot, at problemet var at de ikke kunne ordene. Dermed kan det argumenteres for at 

egenrapportering er en interessant metode for å undersøke andrespråkleseres forståelse, fordi 

det gir innblikk i informantenes egen opplevelse av forståelse, og gir dem mulighet til å 

vurdere selv hva som kan være problematisk; det får man ikke nødvendigvis frem i en 

forståelsestest. 

En annen fordel ved å samle inn egenrapporterte data, er at det også ga informantene mulighet 

til å vurdere viktigheten av de ulike elementene de pekte ut. For eksempel påpekte flere av 

informantene at de syntes det var mange vanskelige ord i K-teksten, men samtidig fikk de 
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mulighet til å vurdere i hvilken grad vanskelige ord påvirket deres helhetlige forståelse av 

teksten. 

 

5.3 Fremtidig forskning 

Avslutningsvis vil jeg peke på muligheter for fremtidig forskning på klarspråk i et 

andrespråkperspektiv. Jeg har argumentert for at metodevalget har vært hensiktsmessig for 

min undersøkelse, fordi det har gitt ny innsikt i og forståelse av hvordan andrespråkbrukere 

leser, og hva som skal til for at de oppnår forståelse av skriftlig informasjon på norsk. Likevel 

har studien vært begrenset til én tekst, og en åpenbar mulighet for fremtidig forskning vil 

kunne være å undersøke andre typer informerende tekster som stiller andre krav til 

mottakerne. Informantutvalget utgjør en heterogen gruppe på flere områder, men samtidig er 

det begrenset på andre områder. For eksempel hadde ingen av informantene noen spesielle 

utfordringer tilknyttet lesing og/eller skriving, som for eksempel dysleksi. Derfor ville det 

være interessant å gjøre en lignende undersøkelse med andre typer andrespråklesere, inkludert 

analfabeter. I min undersøkelse har jeg også fokusert på enkeltindivider, og en annen 

mulighet kan derfor være å gjøre en undersøkelse i en større skala, der informantutvalget 

inndeles i grupper og sammenlignes på tvers av interne og eksterne faktorer som påvirker 

språklæringen. En annen mulighet for fremtidig forskning er å utforme en eller flere tekster 

basert på funnene fra min undersøkelse og teste ut hvorvidt den eller de fungerer i praksis.  

I kapittel 2.5 påpekte jeg at samfunnsutviklingen og digitaliseringen som pågår, kan tyde på at 

det er behov for nye forskning, både på nye mottakergrupper og nye teksttyper. I 

undersøkelsen min samlet jeg også inn data som tyder på at digitale tekster krever andre 

leseferdigheter; Flere av informantene oppga at det var vanskeligere å lese digitale tekster, 

både på morsmålet og andrespråket, og flere av informantene antydet at språklige minoriteter 

også kan ha utfordringer med å lese digitale tekster på grunn av begrensede dataferdigheter. 

En interessant studie vil derfor kunne være å undersøke språklige minoriteters digitale 

leseferdigheter og/eller om de finner frem til den skriftlige informasjonen de trenger. I 

kapittel 2.5 diskuterte jeg også mulige innfallsvinkler til klarspråk i et andrespråkperspektiv. 

Jeg argumenterte for at en mulig vei videre for klarspråkforskningen kan være å kombinere 

etablerte fagfelt, og at andrespråkforskningen kan bidra med nye teoretiske kunnskaper om 

andrespråkbrukere som mottakergruppe.  
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Vedlegg 1: Spørreskjema 

Bakgrunnsspørsmål 

 

Kjønn:  Alder:   Nasjonalitet:      

Hva regner du som ditt/dine morsmål:        

Yrke:             

Hvor lenge har du vært i Norge?         

 

Hvordan har du lært norsk?  

(sett kryss ved alle relevante alternativer) 

Norskkurs 

I skolen 

Voksenopplæring 

Universitet/høyskole 

Kommunikasjon med venner, familie, partner, andre 

Selvlært (gjennom bøker, internett, annet) 

Annet:            

 

Hvilke andre språk kan du?  

 

Kan snakke:           

             

 

Kan lytte og forstå:          

             

 

Kan skrive:           

             

 

Kan lese og forstå:          
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De neste spørsmålene du skal svare på handler om lesing og hvordan du selv opplever at du 

forstår skriftlig informasjon. 

 

1. Har du noen spesielle utfordringer tilknyttet lesing og/eller skriving? 

             

 

2. Hvor godt forstår du skriftlig informasjon på ditt morsmål?  

(sett strek under alternativet som du synes passer best) 

Godt - nokså godt - litt dårlig – dårlig - vet ikke 

 

3. Hvor godt forstår du skriftlig informasjon på norsk?  

(sett strek under alternativet som du synes passer best) 

Godt - nokså godt - litt dårlig – dårlig - vet ikke 

 

4. Hvordan synes du det er å lese brev/informasjon på data på ditt morsmål, f.eks e-post, 

informative nettsider?  

(sett strek under alternativet som du synes passer best) 

Problemfritt - noen vanskeligheter – vanskelig - uforståelig 

 

5. Hvordan synes du det er å lese brev/informasjon på data på norsk, f.eks. e-post, 

nettsidene til NAV, Oslo kommune etc.?  

(sett strek under alternativet som du synes passer best) 

Problemfritt - noen vanskeligheter – vanskelig - uforståelig 

 

6. Når du leser en tekst som du har problemer med å forstå, hva er det du som regel får 

problemer med:  

(sett kryss ved alle relevante alternativer) 

Ord 

Setninger 

Budskapet (hva teksten vil at du skal gjøre/hva som er relevant informasjon for deg) 

Finne det du leter etter 

Annet (hva?)           
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7. Hva gjør du dersom du ikke forstår en tekst? 

Ber om hjelp fra venner, familie, kolleger, andre 

Slår opp i ordbok, på internett, annet 

Ringer oppgitt kontaktinformasjon på nettsidene, i brevet, etc. 

Overser det 

Annet (hva?)           

 

8. Hvis nettsiden har en språkvalgfunksjon, hvilket språk velger du?  

(nummerer valgene dine med 1-4, der 1. er førstevalget ditt, 2. er andrevalget ditt, osv.) 

  Norsk 

  Engelsk 

  Morsmålet mitt 

  Et annet språk jeg behersker 

 

9. Har du noen forslag til hvordan skriftlig informasjon kunne blitt gjort mer forståelig 

for deg? 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

 

1. Kan du noe om det du leste fra før av? 

2. Etter å ha lest teksten, forstår du hva teksten ber deg om å gjøre? 

3. Synes du det er noen vanskelige ord i teksten? 

4. Hva synes du om lengden på teksten? 

5. Synes du all informasjonen i teksten er relevant? 

6. Hadde du noen problemer med å forstå det du leste? 

a. Hvor oppstår problemet for første gang? 

b. Hva tror du det er som gjør at teksten fungerer bra for deg? 

7. Synes du formålet/meningen med informasjonen var klar? (Dvs. at du enkelt finner 

konklusjonen) 

8. Synes du strukturen er klar? (Dvs. at stoffet er logisk inndelt, har informative 

overskrifter) 

9. Synes du språket var klart på setningsplanet? (Dvs. at det ikke var for lange eller 

vanskelige setninger, upersonlige setninger, substantivtunge setninger) 

10. Synes du språket var klart på ordplanet? (Dvs. at det ikke er mange faguttrykk, vage 

og upresise ord, intern sjargong, vanlige ord som blir brukt i fagspesifikk betydning) 

11. Kan du peke ut hvilke ord eller uttrykk som eventuelt var utfordrende for deg å forstå? 

12. Er det noen deler av teksten som er enklere å forstå enn andre? 

13. Tror du den som har skrevet teksten tar hensyn til at mange lesere har norsk som 

andrespråk? Hvorfor? 

14. Etter å ha lest teksten, har du noen forslag til hvordan den skriftlige informasjonen 

kunne blitt gjort mer forståelig? 
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Vedlegg 3: Svar på intervjuene 

Informant Spørsmål 1: Kan du noe om det du leste fra før av? 

1 ja 

2 ja. kulturknyttet 

3 ja littegranne kunne jeg det sånn generell ting som lære fra barndom 

4 mm. det kan jeg 

5 eh ja litt ja vi kildesorterer i huset så. med grønn og blå pose eh og restavfall det 

kunne jeg 

6 kan du noen ting om det du leste fra før av?  

kan jeg fortelle deg?  

nei om du kunne noen ting om kildesortering før du leste teksten?  

ja det. jeg har lærte mye fra her. ja  

men du kunne ikke så mye før du leste teksten? (pause) sånn. pleie du å 

kildesortere hjemme? eller har sett reklame om det før eller har du lest om 

det før?  

har jeg leste den før?  

ja  

ja ja. men eh ikke alt informasjon også. jeg har ikke også. hm. det er brosjyr 

kommer i. i boksen. men eh jeg har ikke eh. tok tid også lese ja. eh ja fordi jeg 

vet jeg venner litt om hva jeg kan gjør også jeg har ikke mye ting å levere og 

kaste. derfor men ja. mm. men det er mye jeg (uforståelig) jeg har ikke lest den 

før 

7 lite 

okei. du kunne lite om kildesortering? 

eh ja jeg vet at man kildesorterer liksom eh på grunn av miljøet 

8 ehm ja. det var. hm. informasjon om hvordan skal vi kaste ut eh ting som vi 

trenger ikke for eksempel skrotter teposer eller aviser eller tekstil   

9 hm. ja ja tror det. eh det er veldig relevant fordi æ bor på [sted] og vi har bare 

fått en mail at mennesker ikke kaster eh avfall i den riktige plassen så ja det e 

ganske (ler) ikke sant 

10 eh så. jeg bare sier til deg nå som jeg har lært? eh så vi fått en e-post fra sio som 

sa noen om dette eh de som bor med sio ikke kilde ehm ikke gjøre kildesortering 

eh også det er et problem (ler) så jeg har lest litt om dette før  

 

Informant Spørsmål 2: Etter å ha lest teksten, forstår du hva teksten ber deg om å 

gjøre? 

1 ja 

2 det er for å sortere. eh å sortere søppel 

3 å sortere søppel. å være miljøvennlig 

4 mm. det forstår jeg 

5 ja. ja mhm 

6 ja ja jeg forstår 

7 ja det gjør jeg 

8 eh. ja 

9 hm. ja ja eh ja 

10 eh ja jeg tror ja 
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Informant Spørsmål 3: Synes du det er noen vanskelige ord i teksten? 

1 mm ja det er eh. det er bare ett par ord som jeg ikke er helt sikkert hva de betyr. 

men eh. det er bare enkelte ord så det er ganske lett å finne hva de betyr egentlig 

hvis man. ser. bruker ordbok 

2 eh nei jeg tror alle ordene er like. det er ikke nødvendig å vite hva de betyr fordi 

hovedpoenget er å vite hvilke poser skal du bruke. altså hvilken material. glass 

og metall så det kan. eh. du kan finne det ut. ja det var mange (ler) mange nye 

ord 

ja okei så det va mange ord som du ikke kjente fra før?  

ja bare substantiv så (uforståelig)  

3 nei det synes jeg ikke. faktisk det er enkle hverdagsbrukte ord da 

4 - 

5 ja det er det. det er veldig mye. sånn for eksempel. (leser opp) skrell skrotter 

grut (.) jeg vet ikke helt hva forskjellen er på disse. det er veldig mange sånne 

lister med ord som jeg eh kan mange av de men ikke alle 

6 eh det er noe. men eh ja. det er veldig (uforståelig) eh. du hvis du forstår noe her 

og da den du kan lese her den du forstår men det er noen ord at jeg kan ikke 

forstå. men jeg ja. ikke ikke mye 

7 ja 

8 ja det var eh kanskje ikke så vanskelig men det var eh ord som jeg ikke forstår 

ehm. til eksempel skrell eller. ehm. bølgepapp. hm. ja ord slik som jeg vet ikke 

hva de mener   

9 ja (ler) 

10 eh nei bare de sier emballasje mye ganger men hva betyr det? 

 

Informant Spørsmål 4: Hva synes du om lengden på teksten? 

1 mm det er helt. eh helt okei. ikke eh jeg synes det er bra ikke for langt eller ikke 

for kort 

2 hm. det var ok eh men jeg tror litt lang (ler) 

3 synes litt for langt 

4 - 

5 det er hvert ehm. avsnitt er ikke lange egentlig. men hvis du leser gjennom alt så 

er den ganske eh ganske lang så til slutt så blir det litt sånn åh nå må. hadde det 

vært fint om det hadde vært litt kortere (ler) mm 

6 åja åh den er kort. men eh. hvis du forstår ikke språk. det tar tid å forstå. ja men 

eh ja det er ikke mye å lese 

7 synes den var litt lang. jeg begynte å bli litt ukonsentrert eh på slutten 

8 ikke så lang men ikke så kort (ler) middels 

9 veldig veldig langt (ler) ja det er ganske. litt lang ja mm 

10 lang nok (ler) nei det er praktisk informasjon 

 

Informant Spørsmål 5: Synes du all informasjonen i teksten er relevant? 

1 hm ja 

2 eh ja for eh ja jeg tror det er 
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3 hm. ja det er det. det synes jeg 

4 - 

5 ja det gjør jeg mm ja 

6 relevant?  

ja at alt e viktig viktig informasjon  

ja det er viktig informasjon og ja jeg har den lest den viktige informasjonen 

hvordan jeg må kaste hvordan jeg må tenke om miljø. ja ja 

7 hm. synes kanskje det blir litt. litt for detaljert 

8 ja det er veldig relevant hvis du bor i norge (ler)   

9 ja det er veldig spesifikt. eh ja. veldig detaljert   

10 Se spørsmål 4 

 

Informant Spørsmål 6: Hadde du noen problemer med å forstå det du leste? 

1 nei. bare noen enkelte ord 

2 eh nei det var alt eh. enkelt og rett slett eh. synlig så ja 

3 nei fordi jeg har lest gjennom før. jeg er kjent med sånn 

4 eh. altså eh stort sett ikke. unntatt det siste ordet som handler om EE-avfall det 

var det jeg skjønner ikke helt hva det var 

5 det ja det er noen (uforståelig) det er noen ord som jeg ikke eh som jeg ikke kan 

men egentlig så er resten ganske klart 

6 ja jeg hadde det ja ja mm 

7 eh nei 

8 hm nei fordi jeg forstår generell informasjon   

9 mm ja noen ganger noe vokabular som e veldig spesielt så spesielt slag søppel 

du kan kaste der men ikke der ja. æ har ikke sett dem før så eh ja det e veldig 

vanskelig   

10 nei det var veldig lett og de har ehm titles head lines som gjorde dem lettere 

Informant 1, 6 og 9 oppga at de hadde noen problemer med å forstå, og dermed fikk de 

spørsmål om hvor problemet oppstår for første gang. Resten av informantene fikk spørsmål 

om hva de tror det er som gjør at teksten fungerer godt for dem. 

Informant Spørsmål 6.a: Hvor oppstår problemet for første gang? 

1 ja eh. (pause) det er sånn (leser opp) grønne poser skal inneholde skrell skrotter 

(.) det er bare at jeg ikke husker helt hva et betyr men jeg forstår at. eh det er 

hva det kan være i forhold til de andre ordene. så eh. eh ja det var ikke så stort 

problem også avskårne blomster det er bare at. avskårne er jeg ikke helt sikker 

hva det betyr men du kan jeg kan godt. tenke meg  

mm. så du forstår det ut fra konteksten?  

ja ut fra konteksten. ehm. ja også det var bare sånn men det var ikke noe som 

var problematisk egentlig  

6 det er første gang men hvis jeg leser eh for eksempel hvis jeg får en tekst om 

informasjon at (uforståelig) jeg tror er viktig for meg eh jeg prøver å lese på 

norsk også hvis jeg får noe jeg har noe å. at jeg kan spørre men noen ganger jeg 

bruker jeg går på nett 

ja også søke du opp?  

ja. ja mm  
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9 første gang eh skrell skrotter eh bleie ja så bare litt småord som æ bare har ikke 

sett før 

men du forstår helheten i teksten?   

ja for det meste   

 

Informant Spørsmål 6.b: Hva tror du det er som gjør at teksten fungerer bra for deg? 

2 ja fordi jeg bare eh. leser hoved eh titlene her. også den her okei. (leser opp) 

kildsortering (.) så. okei vi har liksom grønn poser hva skal vi bruke grønn poser 

til. jeg- jeg leser ikke hele h. jeg bare leser gjennom så grønn pose skal innholde 

(uforståelig) disse som viktig i første linje også hvor kan vi hente det. også sånn 

så jeg bare eh jeg ser på eh verbene også. hva de skal. hvilken informasjon de 

skal gi også eh. fordi det er en substantiv phrase noun phrase. men de noun 

phrase det er bare så jeg får. så jeg bare ser på okei. ehm på verb også hva 

informasjon skal gi meg hvor kan jeg hente eh. for eksempel blå poser. eh. hva 

kan være i blå poser så jeg bare eh jeg prøver å finne. relevante informasjon 

også hopper fra en linje til den andre også. ja. så. da blir det fortere også jeg får. 

de viktige informasjon som står her 

3 den er detaljert. og. detaljert og ikke altfor mye langt ikke altfor mange 

vanskelige ord og 

4 eh. for det første så så så ble informasjonen ramset opp etter ulike hm kategorie 

som gjør at det er veldig lett for meg å. på en måte få med meg informasjonen. 

og lett å huske og i tillegg så så er det et tema som jeg er veldig interessert i. og 

jeg driver på med sortering av kilde (ler) kildesortering selv så så dette er ikke 

et nytt tema det er noe som jeg har lest har jobbet med fra før 

5 ehm. det eh det er veldig fint med sånne titler med. at man ser hvilken avsnitt 

man leser og hva man leser om også er det ofte noen eh. lister eller sånne 

prikker som. som eh skiller 

sånn punktliste?  

ja. sånn at du vet at det er forskjellige kategorier og du har det sånn visuell- 

visuselt at det at det er forskjellige ting du må passe på  

da mener du spesielt med punktlista eller?  

ja jeg tror den ser veldig oversiktlig ut. at man eh. hvis man leter etter noe så 

kan man se det veldig lett. finne det veldig lett  

7 altså jeg eh. jeg forstår jo de fleste ordene og jeg synes det er ganske ok 

formulert også. det er ikke sånn veldig teknisk og tett og. eh ja så det er veldig 

leservennlig sånn sett også er det sånn at eh de orda jeg ikke forsto da eh selv 

om jeg kanskje ikke forsto dem isolert sett så forsto jeg jo konteksten så da 

klarer jeg på en måte å tenke meg frem til noe da. så om man har man har 

liksom forstått hovedbudskapet man trenger ikke å forstå hvert eneste ord 

8 hm. vet ikke (ler) 

10 Se spørsmål 6 

 

Informant Spørsmål 7: Synes du formålet/meningen med informasjonen var klar? 

(Dvs. at du enkelt finner konklusjonen) 

1 ja ja 

2 eh. ja ja men bare eh den. papir eh hva var det metall og. jeg var litt eh fordi det 

var s- spray (leser opp) blå poser til plast (.) også ja farlig avfall det var farlig 
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avfall her også det var. ja det var her. det var litt eh. som var litt- nesten samme 

resten av uvanlig. det var her eh. skal vi se. skal vi se. ja det var her også fordi 

det står eh. bokser fra (uforståelig) løsemidler også det var også her. så det var. 

okei beger skal. beger kan. være i de forskjellige poser. eh (pause) jeg tror var. 

ok ja 

3 ja. det finner jeg ut. alt ja 

4 mm mm 

5 ja det gjør jeg. prøver å gjør- å forklare hva som en må kildesortere også hvor 

6 *mm. ehm. ja. synes du det e enkelt å finne konklusjonen i teksten? altså du 

finn det viktigste enkelt i teksten  

ja ja ja. det er sterke ordene her. hvis du kan kanskje det kan eh. også ha tenk 

om oss. at du kan ikke få (uforståelig) det er ikke god på norsk også bruke. men 

det er vanskelig. fordi den er. hva betyr på norsk. (uforståelig) det er konseptere 

at eh kanskje jeg vet ikke hvis du kan også skrive bruke det den norsk at det 

(uforståelig) ikke veldig veldig sterk jeg vet ikke ja. men eh det er. det er sterke 

ordene her ja 

7 ja eh litt kort kanskje men ja 

8 ja ja hm det er ikke spesielt tekst som har eh spesiell innledning eller konklusjon 

det er bare informasjon i avsnitter så det er lettere å forstå hva de mener her   

9 ja (ler) eh det er ikke klart hva de må sortere men ja det er klart i å sortere 

søppelet ja   

10 ja klar 

*Informant 6 fikk spørsmål om han enkelt finner det viktigste i teksten, og altså ikke med 

ordlyden om han synes formålet/meningen med informasjonen var klar slik som de andre 

informantene fikk. 

 

Informant Spørsmål 8: Synes du strukturen er klar? (Dvs. at stoffet er logisk inndelt, 

har informative overskrifter) 

1 hm ja 

2 ja fordi du har løsemidler her også farlig også du har løsemidler her. så jeg bare 

okei hvilken er det. løsemidler 

åh ja  

også du har løsemidler farlig. om det er farlig hvorfor det. det er i glass og. 

metall  

ja okei   

så. så jeg bare okei. ja ja men hva sa du?  

eh. ja om du synes stoffet e logisk inndelt med sånne logiske overskrifte og 

sånn?  

ja tror det er fordi det er eh. de har. grønn poser blå poser. papir. forskjellige 

kategorier så det er jeg tror det ganske logisk  

3 ja det synes jeg 

4 mm mm veldig 

mm mm oversiktlig og informasjonen blir sortert da. etter ulike kategorier 

5 - 

6 jeg vet ikke det  

nei for æ tenke på de som har tjukk skrift. så står det for eksempel 
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restavfall i vanlig handleposa. større typa avfall til gjenbruksstasjona. 

tekstila. synes du de gjør det enkelt å forstå?  

ja det er enkelt ja den er enkelt ja. men også du må tenke (ler) for meg jeg kan 

se det. det er enkelte. fordi jeg har noen nivå. jeg kan bruke nettet. men jeg tror 

jeg tror jeg vet ikke hvis det er feil men jeg tror det er mange minoriteter her i 

Norge at kan ikke bruke nettet. derfor det er vanskelig. også. det. jeg tror det. 

det. det stort eh mennesker det er mange mennesker at eh. for eksempel eh 

kulturen i. noe mannlige minoriteter det er i kultur at det er kvinner også barn de 

tar ut den. det. passer på. de kaster ut den. det er ikke mange mannen at de gjøre 

det. jeg tror det jeg tror det  

at det e mange kvinne som gjør detta?  

jeg tror det. det er noe kultur fra for eksempel i Afrika at mange mennesker 

mange mann tror at ja. han kommer hjemme også. men. jeg tror at han kan. 

(pause) glem det fordi du tenker som. jeg vet ikke jeg vil ikke tenke som 

afrikanske menn. jeg må tenke som norske mann ja mm men jeg tror ja. kanskje 

det er problemer med hvordan vi forstår hvordan og hvordan barna og 

menneskene vi bor med passer på miljø tenker om miljø ja. ja mm jeg tror jeg 

trodd vi snakker ikke mye om miljø. it depend. eh jeg vet ikke men eh jeg tror 

jeg tror sånn jeg tenker sånn    

ja du tenke på at i Afrika så e det ikke så mye kultur for å tenke på miljø 

eller?  

ja for eksempel ja ja for eksempel i eh det. det er ikke mange landet i Afrika 

som tenker om hvordan du kan kaste og du kan kaste og. ja fordi de kastet i ut 

som (uforståelig) også det er ikke det er veldig veldig. eh ikke mange landet at 

det tenker om miljø som as a policy. ja for eksempel i mitt land det vi har en del 

store problemer fordi mennesker kaster noe. (uforståelig) veien. tror jeg ja men 

det jeg tror det er mange mange mennesker du kommer fra Afrika også tenker 

du om det. men også men når vi kommer hit vi bor i Norge. vi tror jeg tror at 

fordi mennesker er ikke. nei har ikke. de har ikke de forstår ikke norsk også de 

har ikke.(pause)    

tenke du at de ikke har det med fra sin kultur?  

nei de har ikke mye informasjon om de lærer ikke om sånn. jeg tror det kan de 

kan ikke lære også de bare tar noe og kaster det du må kaste noe ting men du må 

jeg tror. jeg tror mange mennesker de kanskje de tenker om at du må. hvis du 

har papir også du har noe glass noe også. det er vanskelig på norsk  

men æ tror æ forstår ka du mene  

kan jeg bruke engelsk? litt engelsk. yes i think that many minorities because 

they don’t understand not because they don’t understand (uforståelig) they don’t 

understand the environment as a problem. they also don’t have that culture. they 

have never been told. i believe in Norway it was part of culture that other people 

studied and  

ja vi lære det på skola eller?  

ja dere lærer det på skole. but then you’re like your mother your grandmother. 

she never perhaps went to school. during that period. but as time goes on people 

get education they. local authorities educate the people. and they send out 

information and they can read. but minorities because of the language problem. i 

don’t think not because they don’t want to learn but. they don’t learn because 

they cannot read  

7 ja jeg synes det er oversiktlig 
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8 ja strukturen er klar fordi vi har flere avsnitter som har egne kontekster og vi 

kan forstå hvilke avsnitt tilhører informasjon som vi trenger å vite til eksempel 

grønne poser til matavfall eller om tekstiler som er til slutt (ler) 

9 hmm det e litt. det er struktur men. det er ikke så eh. er ikke helt på norsk. det er 

ikke inspirerte meg og kanskje det var litt vanskelig å konsentrere å lese og det 

va litt. det ser litt eh. skrekkelig e ikke det riktige ord men skjønner du hva æ 

mener? ja det ser litt. kjedelig og særlig når det er bare en liste av ting og de 

leser det og du. det er vanskeligere å få konsentrasjon særlig hvis det er på norsk 

når du trenger mer konsentrasjon uansett på å lese men det er bare liste og det er 

sånn ja ja ja og du har ikke lest det men ja 

det blir mye oppramsing? 

mm ja 

10 ja 

 

Informant Spørsmål 9: Synes du språket var klart på setningsplanet? (Dvs. at det ikke 

var for lange eller vanskelige setninger, upersonlige setninger, 

substantivtunge setninger) 

1 ja 

2 eh. nei det er veldig sånn. instruksjon. språk når du kjøper for eksempel 

oppvaskmaskin det er sånn. enkelt språk nei det er. det er greit ja 

3 kanskje noen er for lange men i helt generelt så. helt greit ikke for lange 

4 ja ja det passer veldig godt til eh. ehm. de som. altså for meg så er det helt 

utmerket jeg har ikke mye tid å sitte å bla gjennom for å finne informasjon. så 

det å. det alt som hjelper meg å komme fram fort til informasjonen. det er det 

som er viktig 

5 nei jeg tror det er ganske det er egentlig ganske korte setninger med. med 

masse eh. ord. sånn med- med komma 

6 *ja okei. ehm skal vi se. nu må æ stille de spørsmålan. synes du at det e 

noen setninge i teksten som e lang eller vanskelig?  

ja det er. det er ikke lang. også. men det er vanskelig for det er sterke ordene. 

ja. men som her jeg sier at for meg det er vanskelig hvis jeg ser det sånn men 

jeg har andre options. jeg kan gå på nettet også men det er mange minoriteter 

de har ikke den kapasitet. ja men for meg jeg tror det ikke er store problemer 

7 ja 

8 hm ja fordi det er ikke så vanskelige setninger som. som til eksempel i 

akademiske tekster som har mange subjunksjoner og konjunksjoner (ler) det er 

lettere å forstå det   

9 ja det er ikke dårlig setning eller struktur ikke for mitt grammatikk   

10 eh ja 

*Informant 6 fikk stilt dette spørsmålet med en litt annen ordlyd enn de andre informantene. 

 

Informant  Spørsmål 10: Synes du språket var klart på ordplanet? (Dvs. at det ikke er 

mange faguttrykk, vage og upresise ord, intern sjargong, vanlige ord som 

blir brukt i fagspesifikk betydning) 
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1 mm 

2 ja de ordene er eh. de er ganske (uforståelig). fordi for eksempel det er mange 

ord som jeg. vet ikke hva de betyr men eh jeg kan se det er en typ sopp (ler) 

men ellers man kan finne ut eh. i samhengighet med teksten at det betyr for 

eksempel bokser fra filmer. kaffe. kapsler. (uforståelig) det er. det er ikke så. 

løsemidler. det er ikke eh. de er ikke så ille men eh. ja men det er eh. det er godt 

skrevet 

3 ja vanskelige ord ja. eh. nei jeg synes det er enkle kjempeenkle ord 

4 ja det er veldig mange vanskelige ord og med en som ikke kan så mye norsk så 

kan de slite litt tenker jeg 

5 - 

6 mm. og synes du det e mange faguttrykk eller sånne ord som ikke blir 

brukt til vanlig?  

ja. ja fordi den eh det er for miljøet  

ja så det e ord som man ikke bruke?  

ja ja ja. vi bruker ikke den hver dag  

7 mm mm 

8 ja 

men du sa også noen ord som va litt vanskelig  

ja fordi jeg har ikke kunnskap for ord som  

du har ikke lært ordet før?  

ja og det er problemet og ikke som det er vanskelig (ler) 

9 du sa at det e noen ord som du ikke forstår som du nevnte allerede eh også 

ja du har allerede sagt noen ord som du synes va vanskelig men da va det 

mest sånn substantiv som du ikke kjenne  

ja ja kanskje hvis jeg hadde noe eller ser på det hva det var de kan finne det der 

men kanskje ja det går bra   

10 ja jeg tror det eh jeg bare så emballasje fordi jeg vet at jeg hørte det før men jeg 

vet ikke hva egentlig det betyr 

*Informant 6 fikk stilt dette spørsmålet med en litt annen ordlyd enn de andre informantene. 

 

Informant Spørsmål 11: Kan du peke ut hvilke ord eller uttrykk som eventuelt var 

utfordrende for deg å forstå? 

1 skrotter også var det avskråne. ehm 

hm (pause) kanskje næringsrik biogjødsel (pause) begre vet jeg ikke hva det 

betyr 

mm (blar i teksten) hm ja jeg tror nesten det var (blar videre) 

2 * hm (pause) det er ikke noe. som var vanskelig kanskje kattsand. nei. det var 

ikke noe uttrykk altså var veldig. et sent- en setning med en verb. var eh. sånn. 

lang substantiver. reklamebrosjyrer. kartong det er alt substantiv. ja så det er 

enkelt. kanskje om de de har skrevet dem sånn det var mye bedre 

ja i punktliste?  

ja i punktliste. det mye det var det var synligere enn det  

3 - 

4 for eksempel riveavfall. hva er det for noe? for de som ikke kan. eh også er det. 

eh ord som lysstoffrør. hva er det for noe? (ler) eh også er for de som ikke 
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drikker kaffe for eksempel så vet de ikke hva kaffekapsler er eh det kan være 

vanskelig. de som ikke er interessert i oppussing av hus eller ja ulike t- altså 

sånne ting så vet de ikke hva løsemidler er. for eksempel. ehm. ehm og de som 

ikke er så veldig eh er veldig interessert i husmor eh aktiviteter som det jeg gjør 

(ler) så vet de heller ikke. vet de heller ikke hva konserveringsglass er for 

eksempel. så det er bare noen eksempler på ting som kan eh. skape problemer 

for folk å skjønne da. eh så heldigvis så er jeg en som er interessert i de fleste av 

de tingene her (ler) og jeg har vært husmor i 20 år så jeg kan alt dette her. men 

jeg har også problemer med å forstå ordet bongen hva er det for noe? eh også 

også når jeg se ordet ordet ekstrasekkbong også også forstår jeg ekstrasekk og 

da tenkte jeg okei sikkert det er en rull med. avfallssekker er det riktig? jeg vet 

ikke. kan det være det? ja 

5 - 

6 hvis du ser okei for eksempel (leser opp) ildfast glass farges* eh (uforståelig) 

lysstoffrør. ja 

ja det e ord som man ikke kjenne  

ja det er ord at du kan ikke se hver dag. ja. men eh hvis du du lærer du 

(uforståelig) det er ting du ser det er ting du bruker hver dag. ja  

7 eh altså altså navn på ting da eh. for eksempel da hva betyr liksom bong? jeg 

klarer liksom ikke å visualisere det ordet. så var det skrotter eller noe sånt det 

hadde jeg aldri vært borti. eh. så det var ett par sånne. skrotter ja. grut 

(uforståelig) det var jeg tror det var de tre 

8 Se spørsmål 3 

9 Se spørsmål 6.a 

10 ehm. ildafast. jeg vet ikke hva det betyr (ler) eller eh. riveavfall isopor jeg vet 

ikke (ler)  

*Informant 2 svarer delvis på neste spørsmål, om det er noen deler av teksten som er enklere å 

forstå enn andre. 

 

Informant Spørsmål 12: Er det noen deler av teksten som er enklere å forstå enn 

andre? 

1 hmm. nei jeg synes alle er sånn. like. enkle å forstå 

2 ja altså det er første eh. ja delen er litt lett lettere enn 

med grønne og blå posa og sånn?  

ja (ler)  

3 eh kanskje de mest populære. det som er grønne blå begynnelsen 

det som kan være med- det som gjør med avfallet. avfall. det som kanskje er litt 

mindre brukt i kvardagen det er kanskje litt mer vanskelig men. 

4 hm. stort sett så går det veldig bra men eh. altså selvfølgelig hvor de ramser opp 

ting 

i punktliste?  

i punktlisten er okei er litt lettere å følge med. også det er litt mere krevende 

hvis man må lese instruksjonen eh i setninger og ikke sant altså det er sikkert 

noe med at eh. altså jeg leser jo og jeg forstår men eh. og det det går bra fordi 

det er korte tekster og det er veldig viktig (ler) man har ikke tid til å på en måte 
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lese veldig mye. eh. lange instruksjoner om hvordan du skal sortere da  

5 hmm. (pause) ja kanskje det med. fordi her så ved farlig avfall så er det ikke 

noen i de- de første punktene så er det bare. en oppramsing av ord så det er ikke 

setninger og det er det er lettere å forstå 

6 ja det er. (pause) det er ikke det er noe men for meg for meg det er veldig det er 

ikke veldig vanskelig fordi hvis det er vanskelig jeg forstår ikke noe jeg går på 

jeg bruker ordbok eller jeg går på nett. for meg for meg det er ikke men eh hvis 

du. hvis jeg tenker om. generelt minoriteter jeg tror det de har (uforståelig) de 

kan ikke forstå noe 

men tror du for eksempel når du ser at her e det sånne punkta sånn. tror 

du det e enklere eller vanskeligere enn når det e sånn tekst?  

det er ikke enklere. det er sterke ord også. ja men eh  

at det blir for mange ord på rad uten noen (uforståelig) tekst?  

mm men du har ikke andre veien du kan skrive den. for meg jeg tror det du. det 

er kort også det er punkter derfor du. når jeg ser på noe at vi leser det er det er 

enklere (uforståelig)    

tror du den som har skrevet den her teksten tenke på at mange som skal 

lese teksten har norsk som andrespråk?  

hva sa du?  

tror du at den som har skrevet teksten tar hensyn til at 

andrespråksbrukera? at de har prøvd å skrive teksten sånn at den skal 

være forståelig for alle?  

ja ja ja ja den er bedre. det er bedre. fordi punkter det er bedre noen forstår åh 

hva er det? men hvis noen skriver teksten det er litt vanskeligere tror jeg. ja 

mm. men hvis du (uforståelig) her sier papir og drikkekartong følgende skal 

kastes i papir og papp da betyr du har hvis du leser åh du vet fordi det. men hvis 

det er teksten jeg tror det er vanskeligere. men eh ja hvis du kan skrive brosjyrer 

som sånn jeg tror det er bedre  

7 hm. husker ikke vet du (blar i teksten). eh det var liksom ikke. eh. deler av 

teksten jeg fant vanskelig å forstå da så da var det liksom samme nivå gjennom 

hele teksten 

det æ tenke på e liksom litt også det med utforminga altså om det enklere 

utforma et sted enn andre steda? 

jeg vet ikke men når du bare lager en sånn eh liste eh med masse punkter så. eh 

blir det jo veldig lett å forstå da (leser opp) følgende skal ikke (.) også. også er 

det sånn at det at man eh. fremhever «ikke» synes det hjelper. for noen ganger 

kan det være fort at man glemmer det eller ikke ser det helt så. så da skjønner 

man at det skal man ikke gjøre og da har man på en måte et klart bilde av hva 

man ikke skal gjøre 

8 eh ja hm det siste avsnitt jeg tror. var det enkelte. som var om hm for mye 

restavfall ekstrasekkbong og om tekstiler det var lettere å forstå   

koffer synes du det e enklere?   

ja som det var informasjon hvordan skal vi kaste ut tekstiler (ler) klær og 

tekstiler som er ødelagte eller utslitte kastes i resteavfallsposen   

du synes det e enklere enn det som står lengre opp? 

ja (ler)   

koffer synes du det e enklere? 

hm det er enklere fordi jeg forstår jeg forstår ikke ord som står her (peker på 

punktlistene) eh. lysstoffrør for eksempel løsemidler  og plast (uforståelig) jeg 
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vet ikke hva det er   

ja så når det e ord du ikke kjenne i ei liste så blir det vanskeligere?   

ja ja dette forstår jeg fordi det er lettere (peker på avsnittet om tekstiler) 

9 titlene. det er ganske lett å forstå for det er bare si hva det skal følge hva skal 

følge. så ja det var veldig lett å forstå. og ja. her restavfall i vanlige handleposer 

når det var ikke bare ord men de hadde konteksten så så selv om kanskje det var 

rare ord som jeg ikke forstå kan jeg ha en god ide og gjette lettere så ja 

10 ja bare det som jeg har hørt før og ord som ser ut som et engelsk ord (ler)  

 

Informant Spørsmål 13: Tror du den som har skrevet teksten tar hensyn til at mange 

lesere har norsk som andrespråk? Hvorfor? 

1 kanskje det for eh. føler at. set. det er ikke så mye tekst egentlig. det er sånn 

beskrivelse av eh. hva som skal kastes hvor og det er bare noen få setninger som 

er ganske korte. og. ganske eh. ja ganske lett å forstå 

2 eh. jeg tror det er skrevet eh. ikke for de som snakker norsk som andrespråk 

men det er skrevet for eh. minimum eh. for eksempel syv klass syv for eksempel 

ja sånn syvendeklassenivå?  

syvende klasse ja nivå. så jeg tror de har sånne nivå. eh. men ikke just ikke bare 

for de som prater norsk som andrespråk men det er for eh de som har ikke så 

mye utdanning eller kan ikke kanskje lese eller så det er på det er ikke bare. de 

som. norsk. for de. for norsk som andrespråk men eh syvende klasse. nivå  

3 hm. ja faktisk 

4 tror ikke det (ler) 

nei koffer ikke? (ler)  

igjen da går vi tilbake til eh ehm  

dissa uttrykkan du nevnte?  

ja ikke sant også til eh. altså dette har eh (uforståelig) nei de har tatt 

utgangspunktet i at folk kan lese språket eh. også har de heller ikke tatt eh ehm 

hensyn til eh la oss si en eh ung person som ikke har så mye erfaring med ehm 

voksne liv. som har ikke kommet så langt med å gå gjennom alle disse tingene 

da det er det er sånn som mine barn. de ville ikke eh. de ville ha kanskje selv om 

de har en del av disse på altså som en del av undervisnings på skolen men så når 

vi kommer til ord og uttrykk som er spesielle. eh så er det ikke sikkert at de kan 

det. og eh. norsk som andrespråk eh eller språklige minoriteter ville ha. et annet 

forhold i forhold til alt disse husholdnings eh avfall ehm. altså de har andre 

forhold til det enn nordmenn tror jeg. eh og kanskje en. annen måte å tenke på 

når det når det gjelder kildesortering. kanskje det ikke er viktig i det hele tatt  

der de kommer fra mene du?  

ja. det er kanskje ikke eh tenkt på det i det hele tatt så hva er hensikten med den 

teksten her og for hvem det gjelder. så er det eh  

5 (pause) det er litt. fordi det er mange ord som. helt sikkert ikke alle kan. men det 

er også veldig tekniske ord som du ikke kan skrive om i en.  

på en anna måte liksom?  

ja. eller så velger du bilder kanskje. det hadde vært fint med noen ting med- med 

bilder sånn at du vet okei det skal jeg ikke putte det der  

6 - 

7 hm. eh. så jeg noen steder at man skrev. jo for eksempel ikke sant man ser jo at 

man bruker «eller» som man eh. bruker liksom to ord for å beskrive det samme 
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da og det. kan jo være en sånn greie som hjelper når det er sånne rare 

sammensatte norske ord eh man kanskje ikke forstår 

hadde du et eksempel på det? 
skal vi se. jo jeg så. var det gjenbruksstasjon? hm. eh (uforståelig) ja det er 

kanskje forskjellige ting eh blå og grønne poser eller i restavfallsposene er ikke 

det et eksempel på det? 

ja at det e to- 

altså blå og grønne poser er også restavfallsposene eller er det ikke det? eller er 

det to forskjellige? 

restavfallsposan e vel de der vanlige handleposan 

åja okei da ja nei men da har jeg misforstått 

okei 
men det var noe var det ikke noe med gjenbruks-. eh. men det der er litt 

vanskelig å si fordi. det er jo så mange forskjellige språk å forholde seg til så 

hvis jeg skal tenke på mitt språk så. eh. altså jeg klarer liksom ikke å se noe som 

tyder på at man. her har man tatt hensyn liksom det. eh. men hvis man skulle 

gjøre det hva som hadde gjort det i så fall det (ler) er jo et annet spørsmål (ler) 

8 eh hvis vi tenker at eh i Oslo er det flerkulturelt samfunn eh når du skriver eh i 

Oslo kommune du må tenke om det fordi det er mange innvandrere som bor i 

Norge men det er det er offisiell informasjon og hvis du bor i Norge du må 

snakke norsk og hvis du ønsker å forstå informasjon om Oslo kommune du må 

ha norske kunnskap fordi jeg tenker at det er det samme for innvandrere som 

bor i Norge og folk som er etnisk norsk det skal være det samme for dem fordi 

det er offisiell webside Oslo kommune og alle må snakke norsk som og forstår 

det 

tror du de gjør noe spesielt for at andrespråksbrukera skal kunne forstå? 

hm nei fordi det er generell informasjon ikke så spesifikke eh hvordan kan jeg si 

eh fagtekster det er ikke fagtekst som trenger spesiell ord og spesielle 

setningsstruktur og det er lettere å forstå for innvandrere og folk som har norsk 

som andrespråk hvis de kjenner eh generell ordbok for norsk hvordan å snakke 

9 ah kanskje kanskje det er veldig det er ikke. det er veldig enkelt det er bare en 

list og det er ikke for komplisert men. ja kanskje kanskje det e. kanskje det e 

skrevet av nordmenn for nordmenn så det skal være enklere for nordmenn å 

forstå men det skal alltid være litt mer vanskelig for de som lære norsk særlig de 

som ikke e flytende på norsk som jeg (ler) men ja det må være litt vanskelig for 

å gjøre men kanskje de vil bare skrive det på engelsk igjen så det e ikke noe 

behov for å gjøre det så enkelt som norsk fordi de kan bare skrive det på norsk 

på en andre siden kanskje det så ja 

10 ja det er mulig men eh og fordi det er en. hvordan sier du government?  

tja et styre kanskje? 

ja nettsiden kommer fra Oslo kommune også kanskje de vil hjelpe de som ikke 

snakker norsk som eh det morsspråk  

 

Informant Spørsmål 14: Etter å ha lest teksten, har du noen forslag til hvordan den 

skriftlige informasjonen kunne blitt gjort mer forståelig? 

1 hm nei for det var eh. ganske forståelig for meg. ehm. men eh. det som jeg 

(uforståelig) og kanskje de har det. Oslo kommune er bilder av hva som kastes 

hvor. da er det veldig lett å få assosisjon mellom ordene og bildet slik at. ehm. 
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lesere som ikke kan så mye norsk for det er sånn mange ord du må ha ganske 

bred vokabular for å forstå alt dette og det er ikke alle som har det men hvis de 

ser bilder så blir det blir det veldig lett å forstå hva de skal kaste hvor. ja 

2 eh en som jeg har sagt at eh om det kan presenteres med punkter. men ja det blir 

litt lengre men. altså fordi. fordi vanligvis når det er sånn jeg leser ikke det. eh 

(ler) bare leser verbene også går det. etter hvert okei blablabla men når det er 

sånn jeg må lese (ler) 

ja okei. at denne eh tvinge dæ til å lese?  

ja ja så eh. så gjerne vanligvis. eh pleier å lese disse men og pleier å hoppe over 

disse for det er blablabla  

ja du hoppe over når det e løpende tekst?  

ja jeg hopper over hvis eh. okei (uforståelig) også kommer å finne det andre. jeg 

prøver å finne det andre setningen. det har ingenting så ja (ler) så ja  

3 hm nei faktisk ikke nei 

4 eh jeg. ville. altså altså. jeg ville ha en ekstra side. hvor eh. hvor eh bilder kan 

bli tas i bruk. så at de som ikke kan språket godt nok vet hva det handler om for 

eksempel. bildeillustrasjon. 

en blå pose ikke sant og pose kan være litt for enkelt eksempel men la oss si eh. 

maling lak lakk malinglakk lim sparkel og andre oppussingsartikler hva er det? 

rengjøringsmidler hva er det? det er ikke sikkert at eh. ikke sant altså. det fins 

tusenvis av forskjellige rengjøringsmidler men om man kan bare sånn ha noen 

bilder. eh som illustrerer hva man mene. jeg har ikke noe problemer med å lese 

dette her men jeg kan tenke meg at mine kursdeltakere for det første så må de 

finne ut hva rengjøringsmidler betyr og så må de prøve å tenke ut hva slags 

rengjøringsmidler som eksisterer. eh og det. spørs om man gidder å bruke tid til 

på det. eh når man har mange andre ting man må tenke på (ler) ja det var det. 

mm det er eneste ting jeg kommer med det er bilder mm 

5 ja  

men da foreslår du bilda for eksempel?  

ja jeg tror det med bilder eller eh. men finnes det på engelsk også eller?  

hm nei  

nei okei. eller kanskje å ta i eh. paranteser? et engelsk ord eller noe sånt. at fordi 

eh  

sånn oversetterfunksjon?  

ja kanskje det. men det med bilder er en (uforståelig) det hadde hjulpet veldig 

mye  

6 ja okei. fordi siste spørsmål det e om du har noen forslag til kordan den 

skriftlige informasjonen kunne blitt gjort mer forståelig? men da sa du det 

med sånn eh punktliste  
ja det er punkter ja det er bedre den er bedre. ja  

har du andre forslag som kan gjøre en tekst enklere å forstå?  

for meg jeg tror den er best det er best. mm  

mm ja    

ja fordi eh hvis for eksempel jeg tar den papir også. også tar på. det betyr med 

barna eller noe kan lese du sier åh kan du se her den er. den betyr den. og så du 

kan også ta den også hvis barna også noe sier den må kaste der. så den må passe 

der. da den er veldig veldig vanlig hos ja  

ja. men da tenke du nesten som et bilde? at hvis du hadde et bilde av papir  
åh ja ja    
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eller av lysstoffrør eller sånne ting?  

den også ja veldig veldig bra ja. ja fordi hvis du hadde du har eh bilde også vist 

meg hva er grønn pose hva er blå pose ja. det er bedre veldig veldig bedre  

ja. okei bra. æ kan vise dæ en ting fordi de har oslo kommune holde på å 

endre nettsiden sine sånn at de skal bli lettere å forstå. også har æ en 

gammel versjon av teksten her. og da ser du da e det ingen sånne punkta 

da e det liksom bare tekst sånn  

åh nei ja. det er (uforståelig) jeg sier du kan se her. den. den er for noen at 

forstår språk. to  det er for noe kan lære eh veldig bra språk. men eh hvis det er 

punkter det er veldig veldig vennlig det er vanskelig for noen å lese det. det 

betyr ja. den  

det blir på en måte lettere å skille ut et ord? sånn som her når det står 

sånn?  
ja ja se det er samme men du kan se hvis du tar punkt (uforståelig) men hvis 

noen leser den de trenger noe ha kapasitet å forstå hva skriver her ja. for 

eksempel ja. jeg og deg vi kan lese her og eh gir sammendrag det punkter som 

sammendrag oss to. det betyr du kan se okei i denne tekst hva hvilken punkter 

du kan skrive her. det er samme som der. da betyr hvis du tenker om minoriteter 

og mennesker ikke kan forstå norsk bra det er bedre at du bruker den  

den lista sånn?  

den lista ja  

7 ja si det. det er vanskelig ass. vet ikke om eh. det er sikkert ikke det du tenker 

på men hvis man på en måte kunne bruke bilder og tegn og sånne ting så. blir 

det kanskje. gjort ting lettere fordi. for mange som har norsk som andrespråk så 

er jo deler av det er litt vanskelig å visualisere ikke sant så det er masse. mange. 

ord man kanskje ikke har noe forhold til eller noe erfaring med så. ehm. eh hvis 

jeg kan gå tilbake på at det du vet formålet. eh. der kunne man kanskje skrevet 

litt mer om det eller det kunne kommet litt klarere frem. (leser opp) kildesortere 

avfall rett for et bedre miljø (.) den gjemmer seg litt i teksten der eh. om man 

hadde liksom gjort det litt større og kanskje skrevet litt mer om det 

altså mere at du får en forklaring på koffør du skal- 

ja du skal gjøre det ja. da har du liksom bakgrunnsinformasjon før du liksom 

leser videre og. hva var det andre jeg tenkte på. eh. jeg vet ikke altså om man 

kan bruke det her men at man på en måte skrive sånne. at man bruker eksempler 

men jeg vet ikke om det er-. for ofte så sånn folk da ikke sant i mange 

kommunikasjonssammenhenger så føler jeg at sånne konkrete eksempel ofte- 

ofte hjelper. eh jeg vet ikke om man har om det er noe bruk for det her da men 

nei men tenke du det du sa med et bilde for eksempel det kan være et 

konkret bilde av det de mene da? 

ja nettopp. ikke sant også eksempelsvis man kaster ikke det i den posen eller ett 

eller annet med i bildet så så har man på en måte. for det er det jeg ofte føler at 

eh at folk sliter med er at du har liksom mange løse ord man forstår kanskje 

mange av orda hver for seg men man klarer liksom ikke å tegne et bilde eller 

forstå konteksten. eh. og da og hvis du litt på en måte til å begynne med ikke 

har forstått konteksten så blir det bare en oppramsing av mange løse ord liksom 

der du tenker okei hva er det det er snakk om her? så. 

8 jeg kan si at jeg har ikke forslag om det fordi eh fordi alt som er skrevet her er 

veldig viktig og eh det er veldig forståelig hvis du leser alt fordi det er alt som 

du skal gjøre og ikke gjøre og det er det trenger ikke å forbedre (ler) jeg tror det 
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men du sa at det va noen ord som du ikke kjenne. kordan kunne man gjøre 

det mer forståelig? 

kanskje ikke mer enkle ord men eh til eksempel eh noen bilder som vil være 

knyttet til ord som står her så man får informasjon om hva er det fordi du leser 

her du leser og jeg vet bein og matrester generell men det er ord som jeg vet 

ikke det må være sammen bilde alt som er skrevet her den her eller (ler) ja fordi 

når du leser og det er bilder du forstår bedre og du husker bedre hva de snakker 

om 

9 hm bilder (ler) ja. eh ja kanskje bilder. ikkje bare av poser men hva de kan 

legge inn i posen og eksemple. og kanskje det skal se litt penere ut og (ler) mer 

fargefull ja og litt mer eh inviterende å lese mm kanskje det 

10 de kunne ha bilde ved siden av ordene kanskje 
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Vedlegg 4: Kildesorteringstekst nummer 1 
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Vedlegg 5: Kildesorteringstekst nummer 2
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Vedlegg 6: Informasjonsskriv 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 Klarspråk i et andrespråkperspektiv 
 

Bakgrunn og formål 

Dette prosjektet er en masterstudie ved Universitetet i Oslo av Viktoria Holund. Formålet med 

prosjektet er å forske på andrespråkbrukeres lesing og forståelse av skriftlig informasjon på 

norsk fra offentlige institusjoner. Problemstillingen for prosjektet er «Hvem er 

andrespråkleseren, hvilke behov har han/hun i møtet med offentlige tekster, og hvordan kan vi 

møte behovene til denne brukergruppen i skriftlig kommunikasjon?».  

 

Med klarspråk menes korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige.  

 

Personer som har norsk som andrespråk inviteres til å delta på en undersøkelse om lesing og 

forståelse av tekster på norsk. Totalt beregner jeg at utfylling av spørreskjema, lesing og 

intervju tar 10-15 minutter. Dersom du bare ønsker å fylle ut spørreskjema, tar dette omtrent 5 

minutter. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer at du skal svare på et spørreskjema, der det er noen spørsmål 

om bakgrunn (dvs. kjønn, alder, yrke, nasjonalitet, morsmål, språkkompetanse, hvordan du 

har lært norsk) og noen spørsmål om lesing og hvordan du selv oppfatter at du forstår tekster. 

 

Dersom du også vil delta på intervju, vil jeg be deg om å lese en tekst etter du har svart på 

spørsmålene i spørreskjemaet. Når du har lest teksten vil jeg intervjue deg om hva du synes 

om teksten. Jeg vil ikke sjekke om du har forstått teksten med kontrollspørsmål, jeg er bare 

interessert i dine meninger om den og hva du synes om tekstens leservennlighet. Intervjuet vil 

tas opp på lydopptak. Grunnen til det, er at det skal transkriberes (dvs. jeg skal skrive ned det 

som blir sagt) og legges ved masteroppgaven. Lydopptakene skal kun høres av meg og 

eventuelt min veileder for oppgaven. 

 

Transkripsjonene som legges ved oppgaven vil bli anonymisert. Det vil si at det du opplyser 

om bakgrunn vil bli publisert, men ingen direkte personidentifiserende opplysninger (som 

navn eller lignende) skal publiseres. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Dine svar på spørreskjemaet vil kun 

være tilgjengelig for meg og min veileder for prosjektet. Personopplysninger og opptak lagres 

på en låst datamaskin ved Universitetet i Oslo. Hver deltaker får et informantnummer, og vil 

ikke navngis i publikasjonen.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.05.16. Datamaterialet skal anonymiseres ved 

prosjektslutt, 15.05.16.  
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med: 

Viktoria Holund, tlf. 932 19 332, e-post: viktoriaholund@gmail.com 

 

Veileder for prosjektet er Toril Opsahl, tlf. 976 51 358 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

             

(Navn på prosjektdeltaker, dato) 

 

Kryss ut hva du ønsker å delta på: 

Jeg samtykker til å fylle ut spørreskjema.

Jeg samtykker til å delta i intervju. 

 

For å delta i studien, må du samtykke følgende: 

    Jeg samtykker til at anonymiserte personopplysninger kan publiseres/lagres etter 

prosjektslutt. 

Jeg samtykker til at mine bakgrunnsopplysninger kan publiseres (dvs. opplysninger om 

kjønn, alder, yrke, nasjonalitet, morsmål, språkkompetanse, hvordan jeg har lært norsk) 
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Vedlegg 7: E-post fra SiO, «Kildesortering i alle SiOs boliger / Waste sorting in 

all SiOs housing» 

 

Kildesortering 

Vi har fått en henvendelse fra Oslo Kommune, Renholdsetaten fordi våre beboere ikke 

kildesorterer avfallet før det kastes.  De går faktisk så langt som å si at dersom dette ikke 

bedrer seg, vil de ikke tømme avfall i våre hus. En slik situasjon er det ingen som ønsker. Vi 

ber derfor at du som beboer setter deg inn i reglene for Kildesortering i Oslo.  

 

Som du kan lese på sio.no, skal avfall kildesorteres før det kastes i søppelkasser eller moloker. 

Nedenfor kan du lese mer om hvordan avfallet skal sorteres. 

 

Matavfall (grønn pose, fås gratis i alle matbutikker) 

• Matrester  

• Kaffegrut, kaffefilter og teposer 

• Tørkepapir med matrester 

• Snus 

 

Plastemballasje (blå pose, fås gratis i alle matbutikker) 

• Ren og tørr plastemballasje (skyll eller tørk godt av med serviett) 

 

Restavfall (vanlig handlepose) 

• Avfall som blir igjen etter at du har kildesortert  

• Emballasje med matrester 

• Porselen, keramikk, drikkeglass 

• Kaffebeger av papp 

 

Alle posene knytes godt igjen før de kastes i samme  søppelcontainer eller molok. 

 

Papir og papp (egne beholdere i tilknytning til bygget) 

• Aviser, blader og brosjyrer  

• Papp, kartong- og papiremballasje 

• Skriveblokker (også spiralblokker) og pocketbøker 

• Kontorpapir og konvolutter 
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Glass- og metallemballasje (egne kommunale returpunkt) 

• Tomme glassflasker og glassemballasje (skyll med vann) 

• Tomme hermetikkbokser (skyll med vann) 

• Aluminiumsformer og -folie, lokk og korker 

 

Elektrisk og elektronisk avfall (nærmeste gjenbruksstasjon) 

• Elektriske og elektroniske apparater (datautstyr, TV-er, radioer, mobiltelefoner, 

husholdningsapparater) 

• Komponenter til elektriske/elektroniske apparater (ledninger) 

• Sparepærer og lysstoffrør 

• Batterier 

 

Dette er en ”No reply” e-postadresse og det er ikke mulig å svare på denne henvendelsen. 

Vennligst ta kontakt med oss her eller via SiOsenteret dersom du har spørsmål. 

− 

 

To tenants in SiO Housing 

 

Waste sorting 

We have received an inquiry from the Oslo Municipality, Department for waste handling, 

because our residents do not sort the waste in separate bags prior to disposal. They actually 

take as far as to say that if this does not improve, they will not empty the waste in the rubbish 

bins and molochs in our houses. Such a situation is not desirable to anyone. We therefore ask 

that you as a resident familiarize yourself with policies for waste sorting in Oslo. 

 

As you can read at www.sio.no waste shall be sorted before being disposed of in rubbish bins 

or molochs. Below you can read more about how the waste shall be sorted. 

 

Food waste (green bag, for free in all grocery stores) 

• Food scraps 

• Coffee grounds, filter paper and teabags 

• Food-soiled tissue paper 

• Snus 
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Plastic packaging (blue bag, for free in all grocery stores) 

• Clean and dry plastic packaging (rinse-off or clean thoroughly with napkin) 

 

Other waste (common bag, e.g the type you get in any shop) 

• Non-recyclable waste 

• Packaging with food residue 

• Porcelain, ceramics, drinking glasses 

• Disposable coffee cups 

 

All bags must be tied tightly before disposal in the box or Moloch. All three types shall be 

thrown in the same box. 

 

Paper and cardboard (separate containers related to the building) 

 Newspapers, magazines and flyers   

 Cardboard and cartons 

 Notepads and soft-covered books 

 Office paper and envelopes 

 

Glass and metal (local separate municipal collection points) 

• Empty glass bottles and jars (rinse with water) 

• Empty metal cans (rinse with water) 

• Aluminum trays and foil, lids and caps 

 

Electrical and electronic devices (local recycling station) 

 Electrical and electronic devices (computers, TVs, radios, mobile phones, 

household appliances) 

 Components for electrical / electronic appliances (wires) 

 Energy saving light bulbs and fluorescent tubes 

 Batteries 

 

Please note that this is a “No reply” e-mail address and it is not possible to reply to this e-

mail. If you have any questions, please contact us here or through the SiO Centre. 

 


