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Sammendrag 

Å lese er én av de fem grunnleggende ferdighetene, og derfor en ferdighet som skal utøves i 

alle fag. Lesing er også tema for denne oppgaven. Denne masteroppgaven har undersøkt 

hvilke utfordringer og løsninger knyttet til lesing minoritetsspråklige gutter har, og den har 

derfor følgende problemstilling: Hvilke utfordringer har et utvalg minoritetsspråklige gutter 

på Vg1 med lesing, og hvilke løsninger kan finnes på disse? For å undersøke dette har 

følgende to forskningsspørsmål blitt utformet: ”Hvilke utfordringer og løsninger knyttet til 

lesing presenterer et utvalg minoritetsspråklige gutter på Vg1?”, og ”Hvilke utfordringer og 

løsninger knyttet til minoritetsspråklige gutter og lesing presenterer et utvalg lærere?”.  

 

Minoritetsspråklige gutter er en sårbar gruppe i videregående skole, og har et høyt frafall 

sammenliknet med resten av elevgruppen. Formålet med denne masteroppgaven vil være å gi 

denne elevgruppen økt fokus og oppmerksomhet, samt å forbedre undervisningspraksis, og gi 

lærere som underviser denne gruppen nye ideer.   

 

For å besvare problemstillingen er det kvalitative forskningsintervjuet benyttet. Det er 

intervjuet fem minoritetsspråklige gutter ved én skole i Oslo, og fire lærere med ulik 

undervisningserfaring med elevgruppen. Alle intervjuene er gjort individuelt. Utvalget av 

elever er basert på at de ikke har norsk som morsmål, er gutter og at de går på 

studiespesialiserende Vg1. Lærerne er valgt fordi de har undervisningserfaring med 

elevgruppen.  

 

Resultatene tyder på at elevene som ble intervjuet, får utfordringer underveis i lesingen, fordi 

de mangler bakgrunnskunnskaper, lesemotivasjon, lesestrategier og et velutviklet ordforråd 

på andrespråket. I tillegg diskuteres det hvorvidt denne elevgruppen overvurderer egne 

ferdigheter, og det argumenteres for at dette muligens henger sammen med at de mangler 

innsikt i hva god leseforståelse innebærer. Informantene har noen ulike løsninger, men også 

noen felles. Til felles har de det at løsningene ser ut til å ligge i førlesingsfasen, og det blir 

argumentert for at det ligger et stort potensial i utviklingen av hensiktsmessige lesestrategier. 

En konklusjon er at elevene har utfordringer de ikke er klar over, og de vet heller ikke 

hvorfor de får dem, eller hvorfor de og lærerne jobber med løsninger knyttet til disse.   
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn og temaets relevans 

Minoritetsspråklige gutter er en sårbar gruppe i norsk skole. Dette blir beskrevet av Pettersen 

og Østby (2013), i en artikkel utgitt av Statistisk sentralbyrå som undersøker 

innvandrergutter. Denne gruppen har, som minoritetsspråklige, ikke norsk som morsmål. Her 

rapporteres det om at denne elevgruppen har et høyt frafall i den videregående skolen. 

Forskjellen er ikke bare stor sammenliknet med resten av elevene i norsk, men også 

sammenliknet med innvandrerjenter. Cirka 40 % av innvandrerjenter har ikke fullført 

videregående skole etter fem år, mens tallet er nesten 60 % for innvandrergutter (Pettersen & 

Østby, 2013, s. 79).  

 

I diverse PISA-undersøkelser rapporteres det at gutter gjør det svakere enn jenter når de leser. 

De leser både dårligere og mindre, og har dårligere og færre lesestrategier. De er vanskeligere 

å motivere til lesing, blant annet fordi de har et smalere interessefelt enn jenter og et større 

behov for å identifisere seg med karakterene. I tillegg til dette gjør de det svakere på 

leseoppgaver som krever refleksjon (Roe, 2013). Forskjellene blir større og tydeligere hvis 

man også deler inn i minoritetsspråklige gutter og majoritetsspråklige gutter. PISA-

undersøkelsen fra 2006, undersøkt av Hvistendahl og Roe (2009), viste signifikante 

forskjeller i minoritetsspråklige jenters favør, sammenliknet med minoritetsspråklige gutter. 

Her kommer det fram at blant de minoritetsspråklige leser guttene mindre for fornøyelsens 

skyld, og guttene er mer negativt innstilt til lesing. Videre rapporteres det at en større andel 

av jentene leser skjønnlitteratur, mens guttene leser mest tegneserier (s. 261). Samtidig som 

minoritetsspråklige gutter må forholde seg til samme læreplan som majoritetsspråklige 

elever, stiller de ofte med et dårligere utgangspunkt og svakere forutsetninger.  

 

Denne oppgaven har som formål å sette fokus på minoritetsspråklige gutter og lesing, og gi 

denne elevgruppen økt oppmerksomhet. Utfordringer og løsninger som finnes når denne 

elevgruppen skal lese, vil bli kartlagt, blant annet fordi forskning viser at de har utfordringer 

på dette området. Oppgaven har dermed også et norskdidaktisk formål, nemlig å gi lærere 

som arbeider med lesing og minoritetsspråklige gutter, nye ideer, som potensielt kan forbedre 

gjeldende undervisningspraksis.  
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Det er nødvendig for meg å presisere at jeg støtter meg til den kognitive leseteorien i denne 

studien. Denne teorien beskriver lesing som en indre prosess. Her blir bokstavene satt 

sammen til ord, som optimalt blir forstått av leseren. Derfor må leseren aktivt konsentrere seg 

for å gjøre bokstaver om til ord som blir forstått.  

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

For å undersøke det ovennevnte, nemlig hvilke utfordringer og løsninger minoritetsspråklige 

gutter har knyttet til lesing, er følgende problemstilling formulert: Hvilke utfordringer har et 

utvalg minoritetsspråklige gutter på Vg1 med lesing, og hvilke løsninger kan finnes på disse? 

 

For å besvare problemstillingen stilles det to forskningsspørsmål: ”Hvilke utfordringer og 

løsninger knyttet til lesing presenterer et utvalg minoritetsspråklige gutter på Vg1?” og 

”Hvilke utfordringer og løsninger knyttet til minoritetsspråklige gutter og lesing presenterer 

et utvalg lærere?”.   

 

1.3 Avgrensing av problemstilling 

Oppgaven begrenser seg til intervju av fem minoritetsspråklige gutter på én skole i Oslo, og 

intervju av fire lærere med ulik erfaring med undervisning av elevgruppen. Derfor bør det 

også nevnes at minoritetsspråklige gutter er en sammensatt gruppe, og at dette ikke er et 

forsøk på å generalisere. Det eneste jeg med sikkerhet kan si de hadde til felles, er at de 

hadde norsk som minimum andrespråk. Elevene hadde bakgrunn fra forskjellige steder i 

verden, og hadde alle forskjellige forutsetninger og personligheter. Lærerne jeg intervjuet, 

var også opptatt av å understreke dette, nemlig at de ikke er like.  

 

Jeg har heller ikke tatt hensyn til elevenes styrker eller svakheter som lesere, men de er 

tilfeldig plukket ut av en Vg1 studiespesialiserende klasse. Derfor er det heller ikke tatt 

hensyn til hvor lenge elevene har snakket norsk, eller hvilket morsmål de har. Lesing er i 

denne oppgaven ikke delt opp i lesing av forskjellige tekster, men heller lesing generelt.  
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2 Teori 

2.1 Leseteorier  

Det er flere forskjellige teorier som omhandler lesing. I kognitiv teori forstås lesing som en 

individuell indre prosess hvor bokstavene blir satt sammen til ord, deretter forstår man hva 

ordene betyr. Leseren må aktivt konsentrere seg for at bokstavene skal bli til ord som leseren 

forstår. De som støtter den sosiokulturelle leseteorien, hevder at lesing er en mer sosial 

aktivitet. Utviklingsorientert leseteori omhandler forskjellige lesefaser en leser går gjennom, 

og hva disse fasene kjennetegnes av (Kulbrandstad, 2003a, s. 16). Kulbrandstad (2003a) 

argumenterer for at disse teoriene kanskje ikke opptrer isolert fra hverandre, men at det heller 

er snakk om en integrering av alle teoriene, og at de må ses på som teorier som utfyller 

hverandre (s. 47). I denne oppgaven vil jeg konsentrere meg om kognitiv leseteori, fordi jeg 

mener den egner seg best til å belyse problemstillingen for denne studien, og jeg mener den 

er nyttig for å forklare de utfordringer og løsninger som elevene og lærerne presenterer i 

intervjuene jeg har utført.  

 

2.1.1 Kognitiv leseteori 

I kognitiv leseteori blir det å lese delt opp i to prosesser. Disse prosessene er å kunne forbinde 

bokstavene i et ord til lyden av ordet. Dette er forutsetningen for å kunne lese. Men det er 

ikke nok bare å kunne lese ordene, leseren må også forstå hva ordet betyr. Dette er 

forståelsessiden av lesingen. Å lese er en kombinasjon av begge disse prosessene 

(Vormeland, 1992, s. 125). Kulbrandstad (2003a) hevder at ved å utføre kun én av disse 

prosessene, vil det ikke innebære å lese. Man må kombinere begge for å bedrive aktiviteten 

lesing. Den prosessen som handler om å sette bokstavene sammen til ord og uttale dem, 

kalles den tekniske siden. Til tross for at en erfaren leser mestrer begge prosessene, vil 

leseren komme i situasjoner der han eller hun kun mestrer den tekniske siden, selv på sitt eget 

språk, for eksempel hvis leseren leser et ord han eller hun ikke forstår.  

 

Ordavkoding dreier seg om at leseren kan identifisere et ord, hente fram hvordan ordet 

uttales, og hva ordet betyr (Strømsø, 2007, s. 45). Kulbrandstad (2003a) viser til to 

forskjellige definisjoner på det å avkode et ord. På den ene siden blir avkoding definert som å 

sette bokstaver sammen til et ord man kan lese, mens den andre definisjonen hevder at det 

også vil si å forstå ordets mening. Til tross for dette skriver Kulbrandstad (2003a) at de to 
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definisjonene egentlig har samme mål, fordi når vi avkoder et ord, ønsker vi å forstå hva 

ordet betyr, med mindre ordet kommer fra et språk vi ikke forstår. På bakgrunn av dette 

bruker han derfor begrepene ”avlesing” og ”ordgjenkjenning”. ”Avlesing” vil da bety å sette 

bokstavene sammen til ord og uttale dem, uten nødvendigvis å forstå ordets betydning. 

”Ordgjenkjenning” vil bety det samme som ”avlesing”, men det vil også si at man forstår 

ordets betydning. (Kulbrandstad, 2003a, s. 20-21).  

 

Fonologisk og ortografisk strategi 

Det finnes forskjellige strategier lesere bruker for å avkode et ord. Det dreier seg da 

hovedsakelig om den fonologiske og den ortografiske strategien (Høien, 2003, s. 19). Den 

fonologiske handler om at leseren klarer å uttale ordets lyd. Ved å gjøre dette klarer leseren å 

forstå hvilket ord det dreier seg om, og han eller hun vil da forstå ordet ved å finne fram til 

det i sitt eget ordleksikon. Denne måten å lese på er langsom fordi leseren hele tiden må være 

påpasselig på alle bokstavene i ordene (Høien & Lundberg, 1989, s. 30-31). En raskere måte 

å lese på er ved å bruke den ortografiske strategien. De aller fleste lesere vil utvikle seg til å 

benytte denne metoden. Leseren vil oppdage at ord vender tilbake, og etter hvert trenger ikke 

leseren å uttale ordene for å forstå hvilket ord det dreier seg om. Dette gjør at lesingen blir 

mer flytende og uanstrengt, og leseren kan heller rette oppmerksomheten mot 

forståelsessiden av lesingen (Høien & Lundberg, 1989, s. 32).  

 

Kulbrandstad (2003a) skriver at eksperter på området mener det er usikkert hvorvidt lesere 

kun bruker én av disse strategiene, eller om det er snakk om en samtidig bruk av de to. 

Erfarne lesere kan også finne på å lese ord høyt for å forstå innholdet i en tekst: ”De ser 

ordene og utnytter en ortografisk strategi, men samtidig uttaler de ordene (fonologisk 

strategi) og får dermed hjelp til å få tak i forståelsen også via øret” (Kulbrandstad, 2003a, s. 

25). Hun påpeker at det også spiller inn at man leser saktere når man leser høyt, noe som kan 

være årsaken til at det blir enklere å forstå det man leser. 

 

Setningslesing – tre modeller 

Kulbrandstad (2003a, s. 25) viser til tre modeller for å forklare hvordan man leser setninger: 

Nedenfra-opp-, ovenfra-ned- og den interaktive modellen. Sentralt står seks aspekter ved 

lesing. Disse står i følgende rekkefølge hierarkisk fra nederst til øverst: bokstaver, morfemer, 

ord, fraser, setninger, tekst og kontekst. Disse tre modellene dreier seg om i hvilket av disse 

aspektene i hierarkiet man først retter oppmerksomheten mot når man leser. Den første 
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modellen som ble presentert, er nedenfra-opp-modellen, men av opplagte grunner ble denne 

snart forkastet, blant annet fordi det faktisk er mulig å tenke seg fram til hva som vil stå 

senere i en setning, ved hjelp av andre ting enn ved å begynne med bokstaver og morfemer. I 

ovenfra-ned-modellen står det sentralt hvilke forventninger leseren har til setningen. Derfor 

hevder denne modellen at lesingen begynner lenge før leserens øye treffer selve setningen, 

fordi leseren har en forventning om hva han eller hun skal lese. Disse forventningene blir så 

bekreftet eller avkreftet mens leseren leser. Men denne modellen ble selvfølgelig også møtt 

med kritikk, særlig fordi modellen avviser at leseren bruker informasjon fra den lavere delen 

av hierarkiet: ”Gjennom bruk av ny teknologi i studier av øyebevegelser har man kunnet 

registrere at voksne som leser en lett tekst, fikserer praktisk talt hvert innholdsord i teksten” 

(Kulbrandstad, 2003a, s. 27).  

 

Dermed står vi igjen med den siste modellen, nemlig den interaktive modellen, som er en 

slags blanding av de to nevnte. Denne modellen blander både nedenfra-opp- og ovenfra-ned-

modellen. Her menes det at grunnleggende ordavkoding, eller ordgjenkjenning, er 

avgjørende, men at også aspektene øverst i hierarkiet, som kontekst og tekst, spiller en viktig 

rolle for leseforståelsen. Alle aspektene utfyller altså hverandre (Strømsø, 2007, s. 46), og 

tolkningen av det vi leser, styres av at vi bruker alle de forskjellige aspektene i hierarkiet 

samtidig. Det er denne modellen som i dag er den mest gjeldende (Kulbrandstad, 2003a, s. 

27).   

 

Automatisering 

Lesing blir etter hvert en automatisert prosess. En automatisert prosess er når man oppfatter 

informasjon på en automatisk måte, altså uten at vi er bevisst på at vi forsøker å innhente 

informasjon. For eksempel hvis en person snur seg mot en avisoverskrift, vil han eller hun 

automatisk oppfatte hva som står skrevet. En slik prosess er umulig å avvike fra. Det motsatte 

er de kontrollerte prosessene. Her er det snakk om at mennesket må rette oppmerksomheten 

og fokus mot det han eller hun vil innhente av informasjon, og konsentrere seg for å 

muliggjøre innhentingen. Som jeg har vært inne på tidligere, består lesing i kognitiv teori av å 

lese og forstå ord. Lesere som har lite erfaring, vil bruke mer tid på å lese ord, fordi de ikke 

har gjort lesingen til en automatisk prosess, og de vil dermed miste mye av forståelsen av hva 

de leser på veien. Dermed har erfarne lesere en fordel fordi de leser på en automatisk måte, 

og de kan konsentrere seg ytterligere om forståelsen av hva de leser (Kulbrandstad, 2003a, s. 

28). En slik automatisert ordgjenkjenning vil ta tid å bygge opp, men hver gang leseren møter 
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det samme ordet, vil han eller hun styrke gjenkjennelsen av det. Når leseren så har styrket 

minnet av ordet, kan den kognitive kapasiteten heller brukes på forståelsessiden av lesingen 

(Høien, 2003, s. 17).  Ifølge Kulbrandstad (2003a) kan mangel på automatisering av 

leseprosessen være en forklaring på hvorfor minoritetsspråklige elever ikke forstår hva de 

leser, til tross for at selve avkodingen er god (s. 29).   

 

Skjemateori og bakgrunnskunnskap 

Å lese uten å forstå hva man leser, er en mer eller mindre meningsløs aktivitet. Leseforståelse 

handler om å forstå det man leser. Men det er ikke nok bare å kunne forstå ordene eller 

setningene man leser, man må også forstå eller tolke seg fram til meningen som er ment å 

oppstå av det man leser. Samtidig begynner lesingen med at man forstår hva ord betyr. Derfor 

er både avlesingen og ordgjenkjenningen viktige prosesser som overlapper hverandre. 

Kulbrandstad (2003a) skriver at skjemateorien er opptatt av at leseren selv må bidra aktivt for 

å danne mening av og forstå teksten. Når en tekst handler om konkrete fenomener eller tema, 

vil leserens evne til å forstå teksten være avhengig av hvorvidt han eller hun klarer å 

aktivisere et skjema. Dette skjemaet inneholder informasjon som kan forklare fenomenet eller 

temaet i teksten (Strømsø, 2007, s. 30). Leseren kan da bruke informasjonen i teksten og sine 

egne bakgrunnskunnskaper til å forstå teksten. Denne bakgrunnskunnskapen består av for 

eksempel ord og bokstaver, og er noe leseren bygger opp i løpet av hele sin lesekarriere og 

lagrer i såkalte skjema. Men bakgrunnskunnskapen består ikke bare av ord, det kan også 

dreie seg om hvordan vi tolker meningen av det vi leser. Derfor inneholder denne 

bakgrunnskunnskapen også kunnskap om for eksempel samfunnet man lever i, mennesket og 

egentlig alle aspekter man kan tenke seg man kan bruke for å tolke en tekst. Ifølge 

Kulbrandstad (2003a) brukes derfor bakgrunnskunnskapen også til å lese mellom linjene (s. 

31). Skjemateori er altså nært knyttet til kulturelle sammenhenger, og leserens skjema er 

avhengig av leserens kulturelle bakgrunn (Strømsø, 2007, s. 38).   

 

Kunsten å forstå at man ikke forstår 

Innenfor kognitiv leseteori er noe av det viktigste at man er seg bevisst den forståelsen som 

skapes mens man leser. Derfor er det også avgjørende at man oppdager at man ikke forstår, 

altså at forståelsen avbrytes fordi man for eksempel ikke forstår et ord, setningsstrukturen er 

ukjent eller man mangler bakgrunnskunnskap (Austad, 2003, s. 43). Et kjennetegn ved svake 

lesere er åpenbart at de ikke forstår det de leser. En sak er at de ikke forstår, verre er det at de 

ikke forstår at de ikke forstår. Dette gjør at de ikke foretar seg noe for å forstå teksten, og de 



 7 

fortsetter videre, og meningen med det hele forsvinner. Bedre er det om de forstår at de ikke 

forstår det de leser, fordi de da vil gjøre noe for å forstå det. Det avgjørende her er altså at 

leseren når denne erkjennelsen, og dette krever i god kognitiv ånd at leseren er aktiv under 

selve leseprosessen (Kulbrandstad, 2003a, s. 32-33).  

 

Kintsch (1998) skriver at lesing er en blanding av flere mentale prosesser som skjer samtidig. 

Mens lesingen foregår, er det flere elementer som spiller sammen og danner en forståelse av 

teksten. Disse elementene kan være for eksempel bakgrunnskunnskap, målet med lesingen, 

oppfatninger av det som leses, og til og med leserens tilstand. I Kintschs (1998) teori om 

leseforståelse danner alle disse elementene et samspill underveis i leseforståelsen, og ut ifra 

dette samspillet danner det seg en leseforståelse hos leseren, altså den forståelsen leseren 

sitter igjen med etter lesingen. Hovedpoenget med denne teorien, er at leseren kun aktiverer 

de elementene han eller hun forstår eller gir mening i den sammenheng lesingen foregår, og 

deaktiverer de som ikke forstås, til og med uten å vite om det selv. Graden av forståelse er 

avhengig av om vesentlige deler av teksten, for eksempel ord, begreper eller 

bakgrunnskunnskaper, er forstått godt nok. I verste fall kan leseren sitte igjen med en falsk 

forståelse, fordi mange vesentlige elementer ikke er aktivert i den mentale 

forståelsesprosessen (Kintsch, 1998, s. 3-5).   

 

2.2 Hva er leseforståelse?  

Roe (2008) skriver at leseforståelse dreier seg om å skape mening av en tekst. Dermed er 

også leseforståelse det viktigste for å innhente kunnskap, informasjon eller opplevelse når 

man møter forskjellige tekster. Hun skriver at mens lesingen skjer, foregår det et kontinuerlig 

samspill mellom leseren og teksten. Dette samspillet er preget av at leseren må kunne tolke, 

resonnere og trekke slutninger mens han eller hun leser. Hvis leseren klarer dette, vil han 

eller hun få fullt utbytte av det de leser. Men for å få dette utbyttet, kreves det at leseren 

foretar flere avanserte tankeprosesser. Disse tankeprosessene er konsentrasjon, 

oppmerksomhet og hukommelse. Hvis konsentrasjonen og oppmerksomheten ikke er til stede 

under lesingen, vil leseren ha utfordringer med å få med seg det som leses.  I tillegg må 

leseren også ha gode lesestrategier og relevante bakgrunnskunnskaper (Roe, 2008, s. 24).  

 

Det er flere faktorer som kan påvirke leseforståelsen, og tre som har særlig betydning er 

motivasjon, lesestrategier og bakgrunnskunnskaper. Anmarkrud (2010) gjentar at hos de gode 
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leserne er lesing en aktiv prosess. Han skriver at på veien mot å bli en god leser vil leserens 

lesestrategier, bakgrunnskunnskaper og motivasjon være avgjørende. Dette gjelder både for 

hvor langt leseren kan nå, og hvor hurtig han eller hun utvikler seg (s. 9).   

 

Lesemotivasjon 

Imsen (2014) skriver at motivasjon er nært beslektet med blant annet læring. Motivasjon er et 

begrep som brukes når man skal forklare hvorfor og hvordan et individ utfører en aktivitet, 

og mangel på motivasjon blir ofte trukket fram i uønskede sammenhenger, for eksempel hvis 

elever ikke gjør det de skal på skolen. I slike tilfeller blir gjerne motivasjon brukt som en 

forklaring (Imsen, 2014, s. 294). Begrepet kan deles opp i indre og ytre motivasjon. Ytre 

motivasjon er når vi motiveres av noe utenfor oss selv. For eksempel kan karakterer eller 

belønninger være ytre motivasjoner som kan være tellende for at en skoleelev skal lese en 

tekst om 2. verdenskrig, mens indre motivasjon kommer fra vårt indre. Det kan være 

avhengig av hva vi er interessert i, og hva vi vil. For eksempel kan en elev være svært 

interessert i å lese om 2. verdenskrig, og han eller hun vil da være drevet av indre motivasjon 

når teksten skal leses (Imsen, 2014, s. 295). Roe (2008) skriver at motivasjon for å lese kan 

deles opp i lyst og nød. Lyst handler åpenbart om at man har lyst til å lese, mens nød handler 

om at man leser kun fordi man må (s. 39).  

 

Roe (2008) skriver videre at lesemotivasjon henger sammen med selvoppfattelsen. Hun 

skriver at en elev som har stor tro på å mestre teksten, også vil klare nettopp dette, og dette 

gjelder helt uavhengig av de ferdighetene elevene besitter. Dermed er det viktig at elevene 

har troen på at de vil mestre teksten før de begynner lesingen. De elevene med liten tro på 

egne ferdigheter vil ikke mestre teksten. Dette vil føre til at lesing blir oppfattet som en straff, 

fordi resultatene av lesingen aldri vil være positive, og jo lenger ut i skoleløpet de kommer, jo 

vanskeligere vil tekstene være, og jo lavere vil troen på egne ferdigheter være (Roe, 2008, s. 

41).  

 

Lesestrategier 

Selv teknisk gode lesere med tilstrekkelige bakgrunnskunnskaper kan få lite utbytte av en 

tekst dersom de ikke har gode nok lesestrategier, mener Roe (2006, s. 73). De leserne som er 

gode lesere, tilegner seg lesestrategier helt av seg selv. Svake lesere, derimot, trenger hjelp til 

å utvikle gode lesestrategier. Gode lesere vil i denne delen av oppgaven være lesere som 

innehar og bruker hensiktsmessige lesestrategier. Disse leserne er innforstått med at en tekst 
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kan leses på flere ulike måter, og måten de leser på, er avhengig av hva de skal lese, og hva i 

teksten de er ute etter. De har et helt bevisst mål med hva lesingen skal føre til, de forholder 

seg aktive til teksten mens de leser og overvåker sin egen leseprosess. Mens de leser, stiller 

de seg selv spørsmål, og de forsøker å finne ut hvordan deler av teksten henger sammen. 

Etter at de har lest, oppsummerer og vurderer de det de har lest (Roe, 2006, s. 73). 

 

Det er vanlig å dele bruken av lesestrategier inn i tre faser: før lesing, under lesing og etter 

lesing. Førlesingsfasen er særlig viktig, for det er her bevisstgjøringen og den kognitive 

forberedelsen begynner. Forskjellige lesestrategier som kan brukes her, er for eksempel å 

aktivisere bakgrunnskunnskaper, snakke om tekstens tema, hensikt eller forfatterens 

intensjon. Det kan også være nyttig å bla i teksten, samt å reflektere over bilder i den. Det 

påpekes at det er viktig at leseren blir kjent med én av strategiene før en ny presenteres. 

Strategier som kan brukes under lesingen, er å ta notater, markere aspekter i teksten, lage 

tankekart eller formulere spørsmål til teksten. Etter lesingen kan det være nyttig å skrive et 

referat av teksten ved å gjenfortelle innholdet med egne ord, lage spørsmål, samtale om 

teksten eller lage tankekart. Det er viktig at arbeidet med lesestrategier ikke blir repeterende. 

Derfor kan det være nyttig at elevene jobber sammen om strategiene, og at de forstår hvorfor 

arbeidet med lesestrategier er viktig (Mortensen-Buan, 2006, s. 181-182).   

 

Bakgrunnskunnskaper 

Bokstaver og ord blir tillagt mening avhengig av hvem som leser. Før leseren begynner å lese 

en tekst, er det viktig at han eller hun har en forståelse av den verden som blir presentert i den 

(Høien & Lundberg, 1989, s. 42). Måten vi forstår og tolker en tekst på, er avhengig av hvem 

vi er og hva vi vet. Tidligere kunnskaper og erfaringer har avgjørende betydning for 

forståelsen av en tekst. To lesere kan ha forskjellige oppfatninger av hva en tekst handler om, 

fordi de tolker mening på forskjellige måter. En leser kan ha bedre forutsetninger for å forstå 

en tekst enn en annen, uavhengig av hvor gode lesere de er, eller hvor gode lesestrategier de 

besitter. For eksempel vil en norskfødt elev av norske foreldre mest sannsynlig lettere forstå 

en tekst om norsk påskeferie enn en elev som er født i et annet land enn Norge. Disse 

bakgrunnskunnskapene trenger ikke nødvendigvis å være kunnskaper om det grammatiske 

eller ordenes betydning, men det kan også dreie seg om tekstens tema og innhold (Roe, 2008, 

s. 30). For uerfarne lesere er det viktig at de får bakgrunnsinformasjon om teksten fordi dette 

kan minske risikoen for at forståelsen går tapt (Høien & Lundberg, 1989, s. 43).  
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Lesekompetanse og PISA-undersøkelsen – Hva gjør de gode leserne? 

Mye av forskningen som er gjort om god leseforståelse, er basert på hva gode lesere gjør. Det 

viser seg at de som er gode lesere, er aktive under lesingen, og de har konkrete strategier for 

lesingen. Når det gjelder svake lesere, har de fellestrekkene, at de fortsetter å lese videre selv 

om de ikke forstår, og de kan dermed ikke forklare hvorfor de ikke forstod det de leste. De er 

på ingen måte strategiske, og har derfor ingen plan med hvordan de skal lese (Roe, 2008, s. 

45).  

 

Roe (2008) peker på fem punkter som gjør at gode lesere er nettopp gode lesere. Det første 

punktet (1) er at de er aktive under lesingen, og at de har oversikt over egne tankeprosesser. 

Hvis de plutselig ikke forstår teksten, vil de hurtig kunne stoppe opp for å finne ut hvor i 

teksten de slapp. Dermed kan de begynne lesingen på nytt med bedre konsentrasjon. Slike 

lesere har også et rikt repertoar av lesestrategier (2) som de kan bruke når behovet oppstår. 

Før lesingen begynner, vet de hva slags tekst de skal lese, og hva målet med å lese den er. 

Hvis teksten er avansert, vet de at de må lese sakte. Men er teksten enkel, leser de heller 

hurtig. Disse leserne vet alltid hva slags strategier de skal bruke for å forstå teksten. Det 

tredje punktet (3) disse leserne innehar, er at de vet om de skal lese for fornøyelsens eller 

nyttens skyld. Leser de for å lære, må de konsentrere seg om informasjonen som oppstår ut 

fra lesingen, og de må tenke på hvordan de skal huske det de har lært. Denne gruppen lesere 

har også kunnskaper om tekstens form og oppbygging (4), som de bruker for å organisere 

lesingen. De bruker bakgrunnskunnskaper og tidligere leseerfaringer for å forstå det de leser 

nå. Samtidig stiller de automatisk spørsmål hvis det er noe de ikke forstår i teksten. Det siste 

punktet (5) dreier seg om at gode lesere på egen hånd finner løsninger når problemer oppstår, 

og de forstår ikke minst hvorfor problemene oppstår. Det kan være på grunn av 

kunnskapsløshet om temaet, vanskelige ord, begreper og uttrykk, eller fordi teksten er 

strukturert på en ukjent måte (Roe, 2008, s. 45-46).  

 

PISA-undersøkelsen er en undersøkelse som blir foretatt i en rekke ulike land for å studere 

skolesystemene. I denne undersøkelsen måler man 15-åringers prestasjoner i blant annet 

lesing. Undersøkelsen blir foretatt hvert tredje år, der ett fag er hovedfokus hver gang. Første 

gangen PISA-undersøkelsen ble gjennomført, var i 2000 (Kjærnslie & Roe, 2010, s. 13). I 

2009 var lesing hovedfokus for PISA-undersøkelsen. PISA (PISA, 2013) skriver at 

lesekompetanse innebærer at leseren kan forstå og bruke tekster, samt at han eller kun kan 

reflektere over dem. Dette gjøres for at leseren kan nå sine mål, utvikle ens kunnskap og sitt 
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potensial, og for å kunne delta i samfunnet (PISA, 2013, s. 9). Det er denne definisjonen på 

lesekompetanse jeg vil bruke i denne studien.  

 

2.3 Gutter og lesing 

Hvorfor leser gutter mindre og dårligere? 

Det er forsøkt å gi flere forskjellige forklaringer på hvorfor gutter leser både mindre og 

dårligere. Roe (2013) deler disse forklaringene inn i biologiske, psykologiske og 

sosiokulturelle forklaringer. De biologiske forklaringene peker blant annet på at gutters 

hjerner utvikles tregere enn jenters, og dette fører til at jenter på et tidligere tidspunkt i livet 

vil være i stand til å konsentrere seg og motta kompleks informasjon (Gurian, ref. i Roe, 

2013, s. 26). Slomkowski referert i Roe (2013) peker på psykologiske forklaringer som 

temperament, og hevder at gutter er mer aktive enn jenter. Dette fører til at det oppstår 

forskjeller i lek, og dermed også i hvordan språket brukes (Slomkowski ref. i Roe, 2013, s. 

26).  

 

I nyere forskning legges det ikke lenger så mye vekt på biologiske og psykologiske 

forklaringer, men man retter heller fokuset på sosiokulturelle faktorer som påvirker 

forventninger til gutter og jenter. Jenter er forventet å være rolige og fornuftige, mens gutter 

forventes å være mer urolige, aktive og maskuline. I vårt samfunn i dag er ikke lesing en 

maskulin aktivitet som passer i vår tids bilde av gutter (Roe, 2013, s. 26). Det kan hende dette 

skremmer gutter bort fra lesing, fordi de er redde for å bli oppfattet som nerdete eller 

feminine.  

 

2.4 Minoritetsspråklige gutter og lesing 

I denne oppgaven vil jeg bruke Utdanningsdirektoratets (Udir, 2016) definisjon på 

minoritetsspråklige: ”Med minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen forstår vi barn, 

unge og voksne som har et annet morsmål enn norsk eller samisk” (Udir, 2016). Når det 

gjelder morsmål, bruker jeg denne definisjonen: ”Morsmål, det språk man har lært som barn” 

(Gundersen, 2009), altså det første språket man lærer.  

 

Å lese en tekst på andrespråket kan være vanskelig for mange, blant annet fordi det finnes 

flere faktorer elevene må forholde seg til: 
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De må avkode og forstå ukjente og halvkjente ord, ikke bare fagord, men også andre 

norske ord som elevene med norsk som morsmål allerede kan. I tillegg må de forholde 

seg til nye faktakunnskaper og kanskje nye sosiale og kulturelle kontekster. Når alt 

dette kommer på en gang, er det lett å miste oversikten (Alver, 2004, s. 153).  

 

I det følgende vil jeg presentere noen av faktorene som har særlig betydning for 

utfordringene ved å lese på andrespråket.  

 

Bakgrunnskunnskap 

Som jeg har vært inne på, er det avgjørende at leseren har noen bakgrunnskunnskaper for å 

forstå helheten i en tekst. Denne bakgrunnskunnskapen trenger ikke bare å dreie seg om 

sosial eller kulturell kunnskap, men det kan også være kunnskap om temaet i teksten. Hvis 

leseren har nok språklige, sosiale og samfunnsfaglige bakgrunnskunnskaper i møtet med en 

tekst, kan han eller hun konstruere sin egen forståelse av innholdet. Problemet oppstår når 

denne kunnskapen mangler. Da vil leseren som mangler nødvendige og relevante erfaringer 

og forutsetninger, få problemer med forståelsen av teksten som helhet. Det er også viktig å ha 

disse bakgrunnskunnskapene fordi det kan gjøre at leseren er i stand til å bruke gode 

lesestrategier for å forstå teksten (Alver, 2004, s. 152).   

 

Hauge (2008) skriver at lesing uten de rette bakgrunnskunnskapene kan oppleves som 

meningsløs av leseren, og tekstens budskap kan oppfattes feil. Hun skriver at en måte å rette 

dette på kan være ved å gi elevene en forståelse av innholdet før lesingen begynner. Blant 

annet kan man knytte teksten til elevenes egne erfaringer. På denne måten kan man gjøre 

tekstens innhold kjent for elevene (Hauge, 2008, s. 96).  

 

Lesestrategier 

Minoritetsspråklige elever kommer ofte fra kulturer som er svært forskjellige fra den norske. 

I disse kulturene kan lesepraksisene være milevis fra de som er gjeldende i norsk skole. På 

bakgrunn av dette er det særs viktig å tematisere og diskutere bruk av lesestrategier 

(Kulbrandstad, 2003a, s. 230). En del minoritetsspråklige elever har utfordringer med å 

utvikle seg til å bli strategiske og kritiske lesere, fordi det i enkelte kulturer er slik at en tekst 

er en autoritet som skal læres utenat, og elevene skal ikke stille spørsmål til teksten eller ha 

egne meninger om den. Derfor vil det for noen minoritetsspråklige elever virke meningsløst å 
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vurdere eller forholde seg kritisk til teksten: ”Noen minoritetselever kan være preget av et 

slikt syn på tekster, og dette kan også føre til at de nærmer seg tekstene på andre måter enn vi 

forventer i den norske skolen” (Golden & Kulbrandstad, 2007, s. 41).  

 

Ord og begreper 

Å ha et rikt nok ordforråd til å lese er avgjørende og en forutsetning for lesingens kvalitet. 

Hvis en elev ikke forstår ett ord i en setning, kan dette være nok til at forståelsen av det hele 

går tapt. Når leseren møter et nytt ord, holder det ikke bare å kunne uttale det og bruke det 

riktig grammatisk, leseren må, som jeg har vært inne på tidligere, også lære ordets betydning. 

I det følgende vil jeg bruke Wold (2008) for å beskrive dette nærmere. Til tross for at hun 

skriver om barn, mener jeg at dette også kan overføres til ungdommene jeg har intervjuet. 

Den minoritetsspråklige leseren vil ha større utfordringer med å lese enn majoritetseleven 

fordi han eller hun må utvikle et nytt ordforråd på andrespråket sitt. Undersøkelser har vist at 

minoritetsspråklige barn har et mindre ordforråd enn majoritetsbarna. På bakgrunn av dette 

må man forvente at minoritetsspråklige elever har svakere forutsetninger for å lese enn 

majoritetsspråklige har. Derfor er det også viktig å regne med at elevene ikke kan helt 

dagligdagse og enkle ord. Dette er én utfordring minoritetselever har i tilknytning til 

ordforråd: ”Elevene fra språklige minoriteter skal ikke bare lære de ordene som like gamle 

barn med norsk som morsmål kan. De skal også holde tritt med dem i deres videre utvikling” 

(Wold, 2008, s. 207). Denne mangelen på ordforråd kan føre til det Alver (2004) skriver om 

ord, nemlig at andrespråkslesere fokuserer for mye på ord, fordi de er opptatt av å forstå dem. 

Dette fører også til at de leser tregere. Spesielt gjelder dette når elevene skal lese fagtekster. 

Dette kan være svært alvorlig, fordi elevene kan miste lysten på lesing, fordi de rett og slett 

ikke forstår hva de leser (Alver, 2004, s. 152).  

 

For å utvikle ordforrådet kan man bedrive undervisning i det. Golden (2014) deler denne 

undervisningen inn i to typer: spontan ordundervisning og planlagt ordundervisning. Den 

spontane ordundervisningen oppstår plutselig underveis i en annen type undervisning, og kan 

for eksempel ta form av at en elev rekker opp hånden for å spørre om betydningen av et ord. 

Planlagt ordundervisning går ut på at læreren vurderer hvilke ord som er nyttige at elevene 

forstår, for eksempel hvis klassen skal lese en tekst. Her er ordene valgt ut på forhånd og 

forberedt. Læreren kan også oppmuntre elevene til å undervise seg selv i ordundervisning. 

Han eller hun kan trene eleven opp til å rette fokus mot nye ord, for så å gi eleven ulike 

strategier for å forstå eller huske ordet. Disse strategiene kan være for eksempel å notere 
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ordet ned, slik at man senere kan gå tilbake i teksten for å utforske ordet (Golden, 2014, s. 

190).  

 

2.5 Tidligere forskning 

Fordi det finnes lite forskning om minoritetsspråklige gutter og lesing, vil jeg også vise til 

studier av gutter og lesing generelt. Det er viktig å påpeke at den elevgruppen jeg studerer, 

potensielt har helt egne utfordringer som ikke gjelder majoritetsspråklige gutter.  

 

2.5.1 Gutter og lesing 

Fordi lesing var hovedfokus i PISA-undersøkelsen fra 2009, er det denne undersøkelsen jeg 

vil referere fra. Et bekymringsfullt signal fra undersøkelsen er den store forskjellen mellom 

gutter og jenter når det gjelder lesekompetanse. I undersøkelsen er det 101 oppgaver. Av 

disse 101 er det kun på to oppgaver guttene gjør det bedre enn jentene. De oppgavene hvor 

forskjellene er mindre, er de oppgavene som domineres av tabeller, lister, grafer og korte 

tekster. Blant disse oppgavene er det også to tekster som formidler kunnskap. Den ene 

handler om en forskers oppdagelser om et dyr i Afrika, mens den andre handler om en 

polferd (Roe & Vagle, 2010, s. 86-87). Det er spesielt på sammenhengende og 

skjønnlitterære tekster jentene gjør det bedre enn guttene, men også på oppgaver som krever 

refleksjon og lange svar, er jentene foran guttene. Guttene er også svakere enn jentene på 

oppgaver som er skrevet på et akademisk språk, og som er kunnskapsformidlende, samt 

oppgaver som krever mer avansert språk- og tekstkompetanse (Roe & Vagle, 2010, s. 90). 

Roe og Vagle (2010) oppsummerer det hele på følgende måte:  

 

Det kan altså virke som om jentene som gruppe betraktet har en bredere skriftspråklig 

tekstkompetanse enn guttene. Disse tendensene er tydeligere i Norge enn i OECD 

totalt, noe som fører til at spennet i kjønnsforskjeller mellom de ulike tekstene og 

oppgavene er større i Norge enn i OECD totalt (s. 90).  

 

I tillegg til selve lesekompetansen viser undersøkelsen også at jenter har et helt annet forhold 

til lesing enn gutter. Gutter leser mindre enn jenter, men det viser seg at de også er mindre 

positivt innstilt til lesing og de leser mindre for fornøyelsens skyld. Det kommer også fram at 

de leser mindre skjønnlitteratur enn jenter, mer tegneserier og cirka like mye faktabøker, 

mens begge leser relativt mye aviser. Undersøkelsen viser også at det er en korrelasjon 
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mellom lesekompetanse og lesing, men at dette kommer best fram når det gjelder lesing av 

skjønnlitteratur. Lesing av tegneserier, aviser og faktabøker gir bare en liten økning i 

lesekompetanse (Roe, 2010).  

Som vist over er kjønnsforskjellene store i jentenes favør når det gjelder lesing av 

skjønnlitteratur, men forskjellene blir mindre hvis teksten handler om en gutt, enn når den 

handler om jenter eller voksne karakterer. Jenter har også et bredere interessefelt når det 

gjelder lesestoff, mens guttene er mer avhengig av at det er interessant for at de skal lese 

(Roe, 2013, s. 25-26).  

Gutter er også svakere enn jentene på å velge hvilke lesestrategier som er gode, og hvilke 

som ikke er det. Mens jentene tydeligere skiller mellom de gode og de svake lesestrategiene, 

synes heller guttene at alle lesestrategiene er middels gode (Hopfenbeck & Roe, 2010, s. 124-

125). 

 

Gutter og lesemotivasjon 

Bratheim, Buvik, Finvold, Heddejord og Høy (2013) forsøkte å finne ut hvordan gutter kan 

bli motivert til å lese. Deres konklusjon var at om gutter blir interessert, vil de også få 

leselyst. Men for at guttene skal bli interessert, må de engasjeres, og for å få til dette må de 

bli presentert for lesestoff som fenger deres oppmerksomhet. Løsningen for å forstå hva 

guttene vil lese, er enkel: Lærerne må spørre dem. Samtidig påpeker Bratheim et al. (2013) at 

det ikke alltid er slik at guttene vet selv hva de vil lese, fordi de ikke har så mye leseerfaring. 

Derfor er lærerens rolle viktig, fordi han eller hun kan hjelpe dem med å finne tekster som 

kan passe (Bratheim et al., 2013, s. 243).  

 

Hvordan øke gutters lesemotivasjon? 

Josephine Young og William Brozo (2001) forsøker å finne et svar på dette spørsmålet i en 

dialog de har sammen. Young mener at gutter skal få lese det de er interessert i, og at skolen 

bør hjelpe elevene til å finne slik litteratur, for eksempel det noen vil kalle maskulin litteratur 

(Young & Brozo, 2001, s. 323). Brozo derimot mener at skolen må skape et miljø hvor elever 

og lærere kan samarbeide for å gjøre litteratur interessant, engasjerende og ikke minst slik at 

det å lese ikke blir sett på som en feminin aktivitet. For å få dette til er det viktig at elevene 

leser forskjellige bøker, ikke bare slik at gutter leser guttebøker. Brozo vil heller altså at 

skolen skal bidra til å ta et oppgjør med synet om at lesing er for jenter (Young & Brozo, 

2001, s. 324).  
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Et annet råd som har blitt trukket fram, er at gutter trenger mannlige forbilder. Ved å ha 

mannlige forbilder skal dette stimulere guttenes leselyst. Problemet er bare at det har vært og 

er flere kvinnelige lærere enn mannlige. Da Freedmon (2003) undersøkte gutter som var 

svake lesere, fant hun ut at slike forbilder ikke nødvendigvis må være lærere: 

 

We also seek out males as good role models for reading since the information 

gathered in our focus groups concluded that a component to success for interested 

male readers is having an older brother or father who enjoys reading (s. 8).  

 

Videre peker Freedmon (2003) på at mange bøker som disse guttene leste, ikke engasjerte 

dem. De fant ut at det guttene så på som lesing, kun var den lesingen de gjorde på skolen. 

Denne lesingen syntes de var uinteressant, og derfor leste de heller ikke hjemme. Det kunne 

også være hensiktsmessig at guttene leste ved hjelp av teknologi, fordi dette var noe guttene 

var interessert i (Freedmon, 2003, s. 8).    

 

At gutter trenger mannlige leseforbilder, kommer også fram av en ekspertgruppe satt ned av 

EU. (EU, 2012). Et av formålene her, er å utjevne forskjellene mellom gutters og jenters 

leseferdigheter. De mener at motivasjon er et av stikkordene. Skolen sitter med nøkkelen for 

å gjøre gutter til bedre lesere. Den litteraturen gutter leser på skolen, må være bedre tilpasset 

dem og ta høyde for deres interesser. Det er også viktig at elevene selv kan få velge hva de 

vil lese. De skriver at det i tillegg er avgjørende at mannlige rollemodeller kan vise at lesing 

også kan være en maskulin aktivitet, fordi de fleste lærere er kvinner (EU, 2012, s. 48).  

 

2.5.2 Minoritetsspråklige gutter og lesing 

Mens guttene presterer dårligere enn jenter i PISA, presterer minoritetsspråklige gutter enda 

svakere (Roe & Vagle, 2010, s. 76). Hvistendahl og Roe (2009) har undersøkt PISA-

undersøkelsen fra 2000 og 2006 med hovedfokus på minoritetsspråklige elever. 

Undersøkelsen fra 2006 viste signifikante forskjeller i minoritetsspråklige jenters favør, altså 

leser minoritetsspråklige gutter dårligere enn minoritetsspråklige jenter (Hvistendahl & Roe, 

2009, s. 255). I tillegg leste minoritetsspråklige gutter mindre for fornøyelsens skyld enn 

minoritetsspråklige jenter. Dette kan vi lese i følgende tabell (Hvistendahl & Roe, 2009, s. 

257):  
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Tabell 1: Prosentandel minoritetsspråklige elever som ikke leser for fornøyelsen. 

  

Den største sammenhengen mellom leseskår på PISA-prøven og hvor mye eleven leser, 

finner man hvis man ser på de elevene som oppgir at de leser, og de som oppgir at de ikke 

leser. Som vi kan se av tabell 1, er det en høyere prosentandel gutter enn jenter som oppgir at 

de ikke leser for fornøyelsens skyld, og den gruppen som ikke leser, skårer vesentlig lavere 

enn den andre (Hvistendahl & Roe, 2009, s. 256).  

 

Elevene skulle i undersøkelsen også si seg enige eller uenige i en rekke utsagn om lesing. 

Disse utsagnene var enten positive eller negative. Her kommer det fram at en betraktelig 

større andel av guttene er enige i de negative utsagnene om lesing, mens en mye større andel 

av jentene er enige i de positive utsagnene (Hvistendahl & Roe, 2008, s. 258). Det kommer 

også fram at en større andel jenter enn gutter leser skjønnlitteratur, men guttene leser mer 

tegneserier enn jentene (Hvistendahl & Roe, 2009, s. 261)  

 

Lesing på andrespråket kontra morsmålet 

Kulbrandstad (2003a) undersøkte fire minoritetsungdommer som leste på andrespråket, altså 

norsk i dette tilfellet. Hun fant ut at det som gjorde lesing på andrespråket utfordrende, var at 

elevene behersket språket dårligere enn majoritetselevene. En av faktorene som gjør 

ferdighetene svakere, er mangelen på et velutviklet ordforråd. Dette gjorde at elevene blant 

annet ikke forstod sentrale ord, noe som igjen gjorde at de gikk glipp av forståelsen av 

teksten. Dette kunne være for eksempel et ord som ”kvikksølv”. Det var kun de norske 

elevene som visste at kvikksølv var farlig. Det samme gjaldt en teksts tittel, ”Medaljens 

bakside”. De norske elevene forstod den overførte betydningen, mens de minoritetsspråklige 

tenkte at det handlet om en medalje. I tillegg til ordforrådet var de minoritetsspråklige 

elevene i overkant opptatt av ord. En av elevene hun undersøkte, var for eksempel svært 

opptatt av det han omtalte som ”vanskelige ord” (Kulbrandstad, 2003a, s. 227-228).  

 

Det blir konkludert med at lærere som arbeider med slike elever, må ha innsikt i teorier om 

tospråklighet og andrespråkslæring. Denne elevgruppen må forberedes før lesingen begynner, 
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altså er det viktig å legge mye vekt på førlesingsfasen. De viktigste utfordringene 

oppsummert ved andrespråkslesing er ifølge Kulbrandstad (2003a) språklige forutsetninger, 

innsikt i egen lesing, innsikt i hva leseforståelse innebærer og mangel på lesestrategier og 

bakgrunnskunnskaper (Kulbrandstad, 2003a, s. 229).  

 

Minoritetsspråkliges leseforståelse 

I 2014 publiserte Melby-Lervåg og Lervåg (2014) en undersøkelse hvor de sammenliknet 

leseforståelsen og andre faktorer som påvirker leseforståelsen til første- og andrespråkslesere 

ved å undersøke 82 forskjellige studier. De fant flere kritiske forskjeller mellom de to type 

leserne, blant annet at førstespråkslesere har en bedre leseforståelse enn andrespråkslesere. 

Gode språk- og avkodingsferdigheter hang nøye sammen med god leseforståelse. Videre fant 

de ut at utvikling av språkforståelse påvirket leseforståelsen jo lengre tid som gikk (Melby-

Lervåg & Lervåg, 2014, s. 425). 

 

I leseundersøkelsen tidligere omtalt, av Kulbrandstad (2003a), pekes det på at en av elevene 

hun undersøkte manglet innsikt i av hva det vil si å forstå en tekst. Denne eleven leste først 

gjennom hele teksten, før han leste om igjen for å forsøke å huske hele innholdet. Eleven 

ville huske alt, men foretok ingen prioriteringer med tanke hva i teksten som var mest 

vesentlig. Dette førte til at eleven kun kunne svare på det som står først i teksten, og ikke om 

det som er vesentlig i teksten. Eleven blir ingen god tekstforståer, fordi han ikke har noen god 

innsikt i hva det faktisk vil si å forstå en tekst (Kulbrandstad, 2003b, s. 104).  

 

Overvurdering av egne ferdigheter 

I tillegg til at PISA-undersøkelsen måler elevenes kompetanse, fyller elevene også ut et 

spørreskjema som kartlegger bakgrunnsfaktorer som kan påvirke prestasjonene. I PISA-

undersøkelsen fra 2000 ble også et slikt spørreskjema utformet. Spørsmålene her varierte fra 

elevenes kjønn, nasjonalitet og alder til spørsmål om undervisning og andre aspekter 

tilknyttet skolen. Utvalget bestod av cirka 4000 elever, og det ble særlig gitt oppmerksomhet 

til språklige minoritetsgrupper bestående av skoler i Oslo (Lie, Kjærnsli, Roe & Turmo, 

2001, s. 14-15). Fordi teori og tidligere forskning, blant annet av Kulbrandstad (2003b), har 

pekt på at minoritetsspråklige gutter overvurderer egne ferdigheter, og vi mistenkte at dette 

var en utfordring, analyserte jeg og min veileder, Jostein Andresen Ryen, en del av svarene i 

spørsmålsskjemaet. Vi så nærmere på spørsmål som uttrykker og belyser elevenes syn på 

egen kompetanse og egne ferdigheter. I PISA-undersøkelsen fra 2000 peker ikke Lie et al. 
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(2001) eksplisitt på minoritetsspråklige gutter, men de oppgir at minoritetsspråklige elever 

skårte vesentlig svakere enn majoritetsspråklige, og at kjønnsforskjellene blant de 

majoritetsspråklige er i favør av jentene (Lie et al. 2001). På bakgrunn av dette er det naturlig 

å forvente at de minoritetsspråklige guttene skårte dårligere enn de minoritetsspråklige 

jentene. Allikevel oppga de minoritetsspråklige guttene en større tiltro til egne ferdigheter 

enn de majoritetsspråklige guttene. Forskjellen er størst i svarene fra påstand 18 (”Jeg er 

trygg på at jeg gjør en utmerket jobb på oppgaver og prøver”) og 24 (”Hvis jeg vil lære noe 

ordentlig, klarer jeg det?”). Til disse påstandene kunne elevene svare ”nesten aldri” (1), ”av 

og til” (2), ”ofte” (3) og ”nesten alltid” (4). På spørsmål 18 er gjennomsnittsskåren for de 

majoritetsspråklige guttene 2,69, mens de minoritetsspråklige guttene har et snitt på 2,78. På 

påstand 24 er samme tall for de majoritetsspråklige guttene 3, mens de minoritetsspråklige 

guttene svarer 3,09. På fem andre påstander i spørreskjemaet som omhandler tro på egen 

kompetanse og egne ferdigheter, svarer de minoritetsspråklige guttene at de har større tiltro 

til egne ferdigheter enn de majoritetsspråklige guttene, til tross for at de sannsynligvis skårer 

vesentlig dårligere på selve leseprøven. Dette kan tyde på at denne elevgruppen overvurderer 

egne ferdigheter.  

 

Kulbrandstad (2003b) peker også på en liknende utfordring, men henviser til det som en 

metakognitiv utfordring: ”...blant annet manglende innsikt i hva lesing er, og manglende evne 

til å vurdere egen lesing” (s. 103). I eksemplet til Kulbrandstad (2003b) om eleven som ikke 

hadde innsikt i hva god leseforståelse innebar, viser hun til at denne eleven selv blir 

overbevist om at han har skjønt det han har lest, og på den måten overvurderer egen lesing. 

Denne eleven oppgir også selv at han har gode leseferdigheter, og dette er ikke så merkverdig 

fordi eleven leser i et høyt tempo og forstår de fleste ordene: ”Men hvis vi med en god leser 

først og fremst tenker på en som er dyktig til å forstå tekster, så er Daud (Eleven) altså ikke 

det, og det er dette han heller ikke har noen innsikt i selv” (Kulbrandstad, 2003b, s. 104). 

Kulbrandstad (1998) skriver videre at to av de fire elevene hun undersøkte, overvurderte egne 

leseferdigheter. Disse elevenes vurdering av tekstenes vanskelighetsgrader stemte lite 

overens med det de faktisk forstod av tekstene (s. 454).  

 

Lesestrategier for minoritetsspråklige 

Alver (2004) viser til hvordan hun vil lese en fagtekst med minoritetsspråklige elever. Hun 

deler lesingen opp i førlesings-, tekstlesings- og etterarbeidsfasen. Selv om dette dreier seg 

om en fagtekst, kan det også relateres til skjønnlitterære tekster. Utgangspunktet er at elevene 
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skal lese en tekst om vulkaner. I førlesingsfasen er det viktig å fokusere på temaet vulkaner. 

Læreren kan her vise fram for eksempel et bilde av vulkanen, slik at elevene kan assosiere 

rundt bildet. Dette kan gi elevene økt kunnskap om temaet, og det kan også tilføre kunnskap. 

I denne fasen er det viktig at læreren definerer og forklarer ord de kommer til å møte på i 

teksten, og at elevene lager eller får en ordliste. Etter dette setter elevene seg sammen to og to 

for å skrive en tekst til bildet, og når de er ferdig med dette, leser de tekstene for hverandre. 

Før de begynner lesingen, kan læreren forklare selve sjangeren de skal lese. Siste punkt før de 

leser, er å stille spørsmål til teksten. Her kan elevene lage hypoteser om hva de tror teksten 

vil handle om, eller bare stille forskjellige spørsmål til teksten. Dette gjør at elevene blir 

nysgjerrige på teksten (Alver, 2004, s. 156-157).  

 

Elevene begynner tekstlesingsfasen med å lese stille og alene, men læreren har gitt elevene en 

problemstilling, slik at lesingen blir konsentrert og målrettet. Dette vil gjøre at elevene kan gå 

fram og tilbake i teksten for å skape forståelse: ”Dersom de gjør dette, bruker de en god 

strategi som er nyttig i all lesing” (Alver, 2004, s. 157). Elevene får all den tid de trenger for 

å lese, og det er ingen som avbryter dem. Når alle er ferdige med lesingen, leser læreren 

teksten høyt, slik at alle forstår hvordan ordene skal uttales. Det påpekes også at de 

vanskelige ordene kan bli enklere å forstå hvis man ser dem samtidig som man hører dem 

(Alver, 2004, s. 157-158).  

 

I etterarbeidsfasen begynner klassen med å diskutere og snakke rundt problemstillingen de 

fikk før lesingen begynte. Etter dette får elevene i oppgave å lage underoverskrifter til de 

forskjellige delene i teksten. Etter en skriveoppgave, som ikke er aktuell for min oppgave, 

samtaler elevene nok en gang om teksten. Her snakker de om hvorvidt de likte teksten, 

hvordan de leste, hvilke nye ord de har lært osv. (Alver, 2004, s. 158).   
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3 Metode 

3.1 Kvalitativ forskning 

Ifølge Johannessen, Tufte og Christoffersen (2010) er det problemstillingen som avgjør 

hvorvidt man velger kvalitativ eller kvantitativ metode. Formålet med denne oppgaven var å 

undersøke temaet ”Minoritetsspråklige gutter og lesing” på et grundigere nivå. Johannessen 

et al. (2010) skriver at kvalitativ metode dermed kan være hensiktsmessig, fordi studien sier 

noe om kvalitet eller spesielle kjennetegn ved fenomenet som undersøkes (s. 32). Jeg ville 

ikke bare undersøke utfordringene og løsningene som gjaldt blant denne gruppen på et 

overfladisk nivå, men jeg ville høre lærernes og elevenes erfaringer med nettopp disse 

aspektene på et mer detaljert nivå. En kvalitativ metode ville gi lærerne og elevene 

muligheten til potensielt å gi mer utdypende og informative svar, og det ville også gi meg 

muligheten til å følge opp med oppfølgingsspørsmål. Johannessen et al. (2010) skriver at 

kvalitativ metode vil gi forskeren muligheten til å få et mer detaljert og nyansert bilde av 

fenomenet som undersøkes. Tjora (2012) påpeker at mens den kvantitative metoden kun 

fanger opp hvilken holdning man har til et fenomen, vil den kvalitative si mer om hvorfor 

man har en slik holdning. Ifølge Tjora (2012) vil kvalitativ metode bidra til at informantene 

selv får utdypet hvordan de redegjør for sin holdning (s. 24). I tillegg var også tidsaspektet 

viktig i dette valget. En kvalitativ tilnærming vil i mange tilfeller ta kortere tid og kreve 

mindre ressurser enn en kvantitativ tilnærming, blant annet fordi man trenger færre 

informanter.    

 

3.1.1 Det kvalitative forskningsintervju 

Fordi problemstillingen min var Hvilke utfordringer har et utvalg minoritetsspråklige gutter 

på Vg1 med lesing, og hvilke løsninger kan finnes på disse? og Johannessen et al. (2010) 

hevder at nettopp problemstillingen avgjør metodevalget, valgte jeg det kvalitative 

forskningsintervjuet som metode. Målet med en slik problemstilling var selvfølgelig at 

nettopp denne gruppen og lærerne som underviser dem, skulle besvare den. Derfor er det 

ifølge Kvale og Brinkmann (2015) fruktbart å velge intervju, fordi det gir intervjupersonene 

mulighet til å beskrive verden sett fra sitt ståsted, og fordi det kan beskrive betydningen av 

folks erfaringer (s. 20).  

 



 22 

Ved å intervjue elever og lærere håpet jeg at de kunne fortelle om sine erfaringer, slik at jeg 

kunne finne ut hvilke utfordringer og løsninger som fantes når minoritetsspråklige gutter 

leste. Som Kvale og Brinkmann (2015) skriver, er intervjupersonen subjektet som kan skape 

mening og forståelse om et bestemt emne (s.20). Som jeg argumenterte for i delen om 

kvalitativ metode, ville jeg på en grundig måte undersøke informantenes erfaringer med 

lesing. Johannessen et al. (2010) skriver at intervju er en god metode således, fordi det kan gi 

fyldigere og detaljerte beskrivelser (s. 135).  

 

Også fordi jeg intervjuet ungdom, mente jeg at intervjuet ville være nyttig, fordi de ofte kan 

trenge litt mer hjelp til å besvare og forstå spørsmål. Johannessen et al. (2010) forklarer at 

intervjuet er nyttig fordi det gir informantene stor frihet til uttrykke seg (s. 136). Fordi jeg på 

forhånd ikke visste hva disse utfordringene og løsningene var, kunne jeg ikke lage et stramt 

spørreskjema med allerede oppgitte utfordringer og løsninger. Jeg ønsket at informantene 

selv skulle oppgi disse. Ifølge Johannessen et al. (2010) kommer menneskers erfaringer og 

oppfatninger best fram når informanten selv kan være med på å avgjøre hva som tas opp i 

intervjuet (s. 136). Enkelte fenomener er også komplekse, slik Johannessen et al. (2010) 

argumenterer for, derfor egner intervjuet seg, fordi intervjuet har den egenskapen at det kan 

få fram kompleksitet og nyanser som et spørreskjema ikke kan. I tillegg begrenser et 

spørreskjema mulighetene for å avdekke andre ting underveis i intervjuet, fordi forskeren på 

forhånd allerede har gjort antakelser om hva han eller hun vil spørre om (Johannessen et al., 

2010, s. 137).  

 

Videre valgte jeg det semistrukturerte intervjuet. Som nevnt visste jeg ikke på forhånd hva 

informantene ville ta opp, og derfor var spørsmålene svært åpne, slik at informantene selv 

kunne presentere sine utfordringer og løsninger knyttet til lesing. I en intervjusituasjon 

forsøker man alltid å få informantene til selv å presentere informasjon, men ved enkelte 

tilfeller må forskeren stille mer konkrete og lukkede spørsmål. Videre er det ikke nødvendig å 

ha spørsmålene i en streng rekkefølge i intervjuene, fordi informantene kan besvare spørsmål 

som forskeren skal stille senere i intervjuet. I tillegg kan det komme ny informasjon som ikke 

blir spurt etter, men som kan være svært viktig å få med. Johannessen et al. (2010) peker på 

at det semistrukturerte intervjuet gir forskeren muligheten til å ha en overordnet intervjuguide 

som et utgangspunkt, men at spørsmål, rekkefølge og tema kan variere. På den måten kan 

forskeren bevege seg fram og tilbake i intervjusituasjonen (Johannessen et al., 2010, s. 137).   
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I forkant av intervjuet fant jeg en skisse på en intervjuguide hentet fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi, 2010). Ut i fra denne designet jeg min egen. Jeg hadde en 

intervjuguide for elever og en for lærere. Intervjuguidene var delt opp i fire faser: 

Rammesetting, erfaringer, fokusering og tilbakeblikk. Denne likner på den Johannessen et al. 

(2010) presenterer (s. 141), som også inneholder en innledning, erfaringsspørsmål, 

nøkkelspørsmål og en avslutning med repetisjon. Rammesettingen begynte med uformell prat 

og informasjon om masteroppgaven, samt redegjøring av begreper og samtykkeerklæringen. 

Etter dette startet jeg opptaket. Jeg begynte med erfaringsdelen, der jeg spurte lærerne om 

hvilken erfaring de hadde med undervisning av denne gruppen. Når det gjaldt elevene, spurte 

jeg hvilken erfaring de hadde med lesing. Over i fokuseringsfasen stilte jeg 

nøkkelspørsmålene, altså de viktigste spørsmålene, som var svært åpne og brede. I samme 

fase stilte jeg også tilleggsspørsmål i tilfelle det var noe informantene ikke tok opp selv. Siste 

fase var tilbakeblikksfasen. I denne fasen repeterte jeg svarene informantene hadde gitt, og 

spurte om de ville legge til noe mer. Etter at opptaket var avsluttet, repeterte jeg til 

informantene at de kunne kontakte meg hvis de hadde noen spørsmål, eller hvis de ville legge 

til eller trekke tilbake informasjon. Jeg spurte også informantene om de ville se over 

transkripsjonen, og om jeg kunne kontakte dem hvis jeg hadde noen flere spørsmål, eller hvis 

noe var uklart.  

 

3.2 Utvalget 

Jeg valgte å intervjue fire lærere og fem elever. Ifølge Kvale og Brinkmann (2015, s. 148) 

avhenger antall informanter av hva man skal undersøke, og det vanlige er å intervjue 15 +/- 

10. Kvale og Brinkmann (2015) hevder det er en misforståelse å mene at jo flere en 

intervjuer, jo mer tyngde vil undersøkelsen ha, og de trekker her inn ”loven om fallende 

utbytte” (s. 148). Denne loven tilsier at for mange informanter vil på et punkt tilføre stadig 

mindre kunnskap til det som allerede er gitt. I tillegg var tids- og ressursaspektet viktig. 

Videre skriver Kvale og Brinkmann (2010) at det nå er vanligere å ha færre informanter, og 

at det er et generelt inntrykk fra nyere intervjuundersøkelser at det er viktigere å bruke tid på 

forberede og analysere intervjuene (s. 148). Cohen, Manion og Morrison (2011) skriver at 

kvalitative studier ikke har som mål å generalisere, slik som kvantitative studier har, men 

heller at kvalitative studier bør finne informanter som passer inn i undersøkelsen: ”... there 

are no clear rules on the size of the sample in qualitative research; size is informed by `fitness 

for purpose´” (Cohen et al., 2011, s. 161).   
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To av lærerne jeg intervjuet, jobbet på samme videregående skole i Oslo, og på denne skolen 

gikk også de fem elevene jeg intervjuet. De fem elevene var elever under læreren som i denne 

undersøkelsen blir kalt Knut. Den tredje læreren, som for øvrig var den eneste kvinnen, 

jobbet på en videregående skole i Akershus, mens den fjerde og siste læreren jobbet på en 

videregående skole i Oslo.   

Alle informantene ble valgt ut som følge av det Johannessen et al. (2010) kaller ”strategisk 

utvelgelse”. Det vil si at det ikke er tilfeldig hvilke informanter som velges, de må passe inn i 

målgruppen forskeren søker for å svare på problemstillingen. Elevene var et såkalt homogent 

utvalg, altså at det var ”personer med svært liten variasjon ut fra sentrale kjennetegn for å 

avdekke mulige felles og ulike erfaringer innenfor en relativt homogen gruppe” (Johannessen 

et al., 2010, s. 108). Vanlig i slike tilfeller er det å bruke demografiske kjennetegn, og i dette 

tilfellet var dette kjennetegnet språk.  

Kriteriene til lærerne var at de enten måtte ha erfaring med å undervise minoritetsspråklige 

gutter i lesing, eller at de for øyeblikket underviste denne gruppen og hadde en viss erfaring 

med det. Kriteriene for elevene var at de gikk på videregående skole, var minoritetsspråklige 

gutter, og at de gikk vanlig studiespesialiserende.  

 

3.3 Gjennomføring av det kvalitative forskningsintervjuet 

Etter å ha oppnådd kontakt med lærerne og avtalt et tidspunkt sendte jeg dem 

samtykkeerklæringen de måtte underskrive på, dette for at de skulle få tid til å lese gjennom 

før jeg kom. Alle intervjuene ble utført på informantenes arbeidssted, og alle ble utført på 

forskjellige dager. Derfor varierte det hvor jeg intervjuet, men alle intervjuene fant sted på et 

lukket rom hvor ingen andre var til stede. Intervjuet ble tatt opp med en lydopptaker. Jeg tok 

notater for å stille oppfølgingsspørsmål. Før intervjuet begynte, gikk jeg gjennom 

samtykkeerklæringen med den enkelte lærer før han eller hun skrev under på denne. Alle 

intervjuene varte i ca. 60 minutter.  

 

Elevene jeg intervjuet, var elever under lærer Knut. Jeg avtalte med Knut at han kunne ta opp 

dette i klassen uken før jeg kom, for å høre om noen var interessert i å delta i intervjuet. Da 

jeg kom uken etter, ble én og én av disse elevene tatt ut av timen for å bli intervjuet av meg 

på et lukket grupperom. Når det gjaldt elevene, brukte jeg litt lengre tid på å gå gjennom 
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samtykkeerklæringen, info om masteroppgaven og det faktum at de kunne svare helt ærlig, 

og at læreren deres ikke ville få noe informasjon om hva de sa.  

 

3.4 Transkribering av intervjuene 

Transkriberingen av intervjuene ble utført nokså hurtig etter at intervjuene ble fullført. Når 

det gjaldt transkripsjonen, var det et spørsmål om hvorvidt den skulle gjøres svært detaljert 

og ordrett eller mer overfladisk. Fordi dette ikke var en samtaleanalyse, men heller et intervju 

hvor informasjon skulle innhentes, valgte jeg å gjøre det på en mer overfladisk måte. Sagt på 

en enkel måte: Det handlet om hva som ble sagt, ikke hvordan det ble sagt. Kvale og 

Brinkmann (2015) skriver at dette avhenger av hva transkripsjonen skal brukes til, er det 

snakk om en detaljert språklig analyse eller en lettlest utgivelse av intervjupersonenes 

historier (s. 208). I mitt tilfelle er det snakk om det siste.  

 

3.5 Oversikt over informanter 

Det ble oppgitt til informantene at all informasjon var anonym, og hvis de gav noe 

informasjon under intervjuet som kunne lede tilbake til dem, ville denne informasjonen bli 

anonymisert. Fordi Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) definerer språk som 

etnisitet og etnisitet som en sensitiv personopplysning, ble studien meldt inn og godkjent. 

Alle navn på lærerne er anonymisert, mens elevene kun har fått et nummer.  

 

Informant: 

Frank, Lærer 

Knut, Lærer 

Arne, Lærer 

Mona, Lærer 

Elev 1 

Elev 2 

Elev 3 

Elev 4 

Elev 5 
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3.6 Reliabilitet og validitet 

3.6.1 Reliabilitet 

Kort fortalt kan man si at reliabilitet har med studiens pålitelighet å gjøre: ”Reliabilitet 

behandles ofte i sammenheng med spørsmålet om hvorvidt et resultat kan reproduseres på 

andre tidspunkter av andre forskere” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). Det er omdiskutert 

hvorvidt dette kan måles i kvalitative studier sammenliknet med kvantitative. For eksempel 

skriver Cohen et al. (2011) at to forskere kan forske på samme sak og finne ut forskjellige 

ting, men studien kan fortsatt være reliabel. Dette er fordi en kvalitativ studie er mer en 

tolkende studie enn det den kvantitative studien er. Samtidig påpeker Cohen et al. (2011) at 

”this is not to say that qualitative research need not to strive for replication in generating” (s. 

202).  

 

Kvale og Brinkmann (2015) påpeker at reliabilitet er viktigst under intervjuet. Her forsøkte 

jeg å forholde meg så nøytralt jeg kunne til det informantene svarte, stille åpne spørsmål og 

unngå ledende spørsmål. Ledende spørsmål kan være den faktoren som forandrer et svar 

avhengig av hvem som spør. Jeg har forsøkt så godt kan jeg ikke å stille ledende spørsmål, 

men jeg kan bare anta at informantene ikke føler seg ledet. Særlig var det en utfordring å ikke 

gjøre dette da jeg intervjuet elever, fordi jeg måtte ”dra” ting ut av dem. Kvale og Brinkmann 

(2015) hevder at det kan til tider være nødvendig at ledende spørsmål bevisst kan stilles fordi 

man mistenker at informasjon holdes tilbake (s. 201). Samtidig påpekes det at fordelen med 

det kvalitative intervjuet er at informantene ikke er låst til faste svar, men heller kan 

formulere egne (Kvale & Brinkmann, 2015). Et annet aspekt som styrker studiens reliabilitet, 

er å være så åpen man kan om hele forskningsprosessen, noe jeg håper dette kapitlet bidrar 

til.  

 

Videre kan trusler mot reliabiliteten også oppstå under transkripsjon av intervjuet og i 

analysene. Under transkripsjonen kan en trussel være at man ikke hører hvordan spørsmålene 

blir stilt, eller hvordan svarene blir besvart. Hvilke ord som intervjueren legger vekt på, kan 

være av avgjørende betydning. Som jeg tidligere har argument for, mener jeg at det i denne 

sammenhengen ikke er viktig, fordi det er informasjonen informantene gav som betyr noe, 

ikke hvordan de gav den, eller hvordan jeg etterspurte den.  
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3.6.2 Validitet 

Mens reliabilitet måler om studien er pålitelig, måler validitet om studien er troverdig. Ifølge 

Cohen et al. (2011) er validitet ekstremt viktig. De hevder det er så viktig at hvis studien ikke 

er valid, er den verdiløs (s. 179). Kvale og Brinkmann (2015) skriver at validitet i 

samfunnsvitenskapen handler om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det den skal 

undersøke, og i en bredere tolkning ”har validitet å gjøre med i hvilken grad en metode 

undersøker det den er ment å undersøke” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). Det finnes flere 

former for validitet, blant annet indre og ytre validitet.   

 

3.6.3 Indre validitet 

Johannessen et al. (2010) skriver at indre validitet handler om hvorvidt studien undersøker 

det den vil måle. Validitet i kvalitative undersøkelser søker å undersøke om forskerens 

framgangsmåter og resultater på en korrekt måte reflekterer formålet med undersøkelsen, og 

at den representerer virkeligheten (Johannessen et al., 2010, s. 230). Maxwell (2013) peker på 

særlig to ting som kan true den indre validiteten: ”Researcher bias” og ”Reactivity”. 

”Researcher bias” er tilfeller hvor forskeren er forutinntatt om hva han eller hun vil finne ut. 

Dette kan gjøre at forskeren leter etter svar som svarer til hans eller hennes forventninger, 

noe som vil føre til en skjevhet. Maxwell (2013) skriver at det er umulig å unngå slike 

forventninger, og at man heller i studien må redegjøre for sine forventninger og hypoteser. 

Før jeg undersøkte hvilke utfordringer og løsninger som fantes når det gjaldt 

minoritetsspråklige gutter og lesing, hadde jeg åpenbart forventninger og antagelser om hva 

jeg trodde disse skulle være, men jeg hadde aldri hatt noen undervisningserfaring med denne 

gruppen. Min hypotese var at disse elevene muligens ville være svakere enn 

majoritetsspråklige i norsk, og at de derfor ville ha større utfordringer når det gjaldt for 

eksempel ord og vanskelige begreper. Løsningene som lærerne, og til dels elevene, kom med, 

hadde jeg likevel ingen særlige antakelser om, men jeg mistenkte selvfølgelig at en løsning 

ville være å bruke ekstra mye tid på nettopp ord og begreper. At jeg hadde disse 

forventingene før jeg begynte intervjuene, hadde ingen negative effekter for studiens 

validitet, fordi jeg forsøkte å ha svært åpne spørsmål, og svarene jeg fikk, gikk utover det jeg 

på forhånd hadde mistenkt. Videre tør jeg påstå at det er en styrke for den indre validiteten at 

jeg ikke har noe undervisningserfaring med denne gruppen, fordi det ikke gir meg noen 

forutsetninger for å anta eller forvente noe om den. 
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”Reactivity” dreier seg om hvordan forskeren kan påvirke informantene: ”how far the 

research alters the situation being researched or the participants in the research” (Cohen et al., 

2011, s. 185). Jeg intervjuet ungdommer, men jeg mener at det Kvale og Brinkmann (2015) 

skriver om å intervju barn, også kan overføres til min studie. De skriver at det er viktig at 

intervjueren ikke blir assosiert med en lærer, fordi dette kan få barnet til å tro at det kun 

finnes ett riktig svar (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 175). Også her forsøkte jeg å motvirke 

dette ved å stille så åpne spørsmål jeg kunne, samt ved å oppføre meg nøytralt til det 

informantene fortalte meg. Særlig når det gjaldt elevene, understreket jeg flere ganger at 

læreren deres ikke ville få vite hva de sa, og at det de sa, ikke ville få noen konsekvenser for 

deres karakterer. Videre skriver Kvale og Brinkmann (2015) at lange og komplekse spørsmål 

kan virke forvirrende for unge (s. 175). Derfor forsøkte jeg å gjøre spørsmålene så klare og 

korte som mulig for å motvirke dette.  

 

3.6.4 Ytre validitet 

Ytre validitet handler om hvorvidt en studie er generaliserbar, altså om studien kan overføres 

til liknende studier: ”External validity refers to the degree to which the results can be 

generalized to the wider population” (Cohen, et al., 2011, s. 186). Men generalisering er ikke 

like aktuelt i kvalitativ forskning som i kvantitativ. Johannessen et al. (2010) påpeker at i 

kvalitativ forskning snakker man heller om overføring av kunnskap i stedet for generalisering 

(s. 231). Mitt håp med denne studien er selvfølgelig at den skal kunne overføres til eller 

sammenliknes videre med liknende fenomener, men etter å ha intervjuet fire lærere og fem 

elever kan jeg ikke påstå at dette kan generaliseres til hele populasjonen minoritetsspråklige 

gutter. Men jeg kan påstå at alle lærere kan overføre kunnskapen som kommer fram i denne 

studien, til sin egen undervisningspraksis.  

 

3.7 Etiske sider 

Kvale og Brinkmann (2015) peker på fire usikkerhetsområder som forskeren under hele 

forskningsprosessen må forholde seg til. Dette er ikke problemer forskeren må løse, men 

heller ”et område der det ofte er viktigere å forbli åpen overfor de dilemmaer, ambivalenser, 

og konflikter som med sikkerhet vil oppstå i løpet av forskningsprosessen” (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 102-103). Disse områdene er informert samtykke, konfidensialitet, 

konsekvenser og forskerens rolle.  
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Alle informantene måtte skrive under på en samtykkeerklæring. Her sto det at informanten 

fram til prosjektslutt 1. juni 2016 kunne trekke tilbake så mye informasjon han eller hun ville, 

at informanten deltok frivillig, bakgrunn og formålet med prosjektet, hva deltakelse i studien 

ville innebære, og hva som skjedde med informasjonen de gav. Denne samtykkeerklæringen 

ble godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.  

 

Konfidensialitet dreier seg ofte om at informasjon som muligens kan identifisere deltakerne, 

ikke avsløres (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 106). Denne delen ble også dekket i 

samtykkeerklæringen. Her kommer det fram at ingen personopplysninger vil bli lagret eller 

skrevet ned, og at all informasjon som kan spores tilbake til deltakeren, vil bli anonymisert. 

Dette gjorde jeg ved å forandre navnet til informantene og ved å forandre navn og stedsnavn 

de selv gav under intervjuet. Et usikkerhetsmoment ved dette er at det kan gi forskeren 

mulighet til å tolke utsagn slik han eller hun selv vil, fordi forskeren ikke vil bli motsagt av 

informanten som er anonym.  

 

Konsekvenser omhandler at informanten ikke skal lide skade av å være med i undersøkelsen. 

Dette har jeg forsøkt å motvirke ved å anonymisere alt som kan lede tilbake til informanten. 

Samtidig mener jeg at det å delta i min studie ikke er veldig risikofylt for noen parter. Likevel 

er det viktig å være klar over det Kvale og Brinkmann (2015) skriver, nemlig at det ikke 

alltid er informanten som skades, men det kan også være gruppen de representerer: ”Det er 

forbundet med forskerens ansvar å reflektere over mulige konsekvenser” (s. 107). Dette var 

noe jeg måtte ha i bakhodet underveis i prosessen, fordi jeg undersøkte gruppen 

minoritetsspråklige gutter.  

 

Forskerens rolle handler ifølge Kvale og Brinkmann (2015) om forskerens moralske 

integritet, og betydningen av integriteten ”øker i forbindelse med intervju, fordi intervjueren 

selv er det viktigste redskapet til innhenting av kunnskap” (s. 108). Blant annet innebærer 

dette at offentliggjøringen av resultater og funn blir gjort så nøyaktig som mulig. Videre 

skriver Kvale og Brinkmann (2015) at det er svært avgjørende at resultatene blir kontrollert 

og validert så mye som mulig, og at forskningsprosessen er gjennomsiktig (s. 108), noe dette 

kapitlet har som formål å bidra til.  
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4 Analyse 

I det følgende vil jeg vise resultatene som kom ut av mine intervjuer med minoritetsspråklige 

gutter, og lærere som enten underviser dem nå, eller har erfaring med en slik elevgruppe. De 

to forskningsspørsmålene ”Hvilke utfordringer og løsninger knyttet til lesing presenterer et 

utvalg minoritetsspråklige gutter på Vg1?” og ”Hvilke utfordringer og løsninger knyttet til 

minoritetsspråklige gutter og lesing presenterer et utvalg lærere?” vil bli besvart, og dermed 

også problemstillingen Hvilke utfordringer har et utvalg minoritetsspråklige gutter på Vg1 

med lesing, og hvilke løsninger kan finnes på disse?. Resultatene som blir presentert, er 

basert på transkripsjoner av lydopptakene som ble tatt opp da informantene ble intervjuet.  

 

Jeg vil begynne med å presentere utfordringene, først av elevene, så av lærerne. Etter dette 

følger løsningene på samme måte. Elevene har fått navnene elev 1, elev 2, elev 3, elev 4 og 

elev 5. Lærerne derimot, har fått pseudonymer, fordi den ene av lærerne er kvinnelig.  

 

4.1 Utfordringer 

De fem utfordringene jeg har identifisert gjennom analysen av intervjuene er ord og begreper, 

lesestrategier, bakgrunnskunnskaper, overvurdering av egne ferdigheter og vegring for å be 

om hjelp, og mangel på lesemotivasjon.  

 

Elevene presenterer ikke selv bakgrunnskunnskaper som en utfordring. Dette blir kun 

beskrevet av lærerne.  

 

4.1.1 Elevene 

Ord og begreper 

Alle fem elevene oppgir at vanskelige ord og begreper er utfordrende ved å lese norske 

tekster. Elev 1 svarer på spørsmål om hva som er utfordrende ved å lese, at hvis det er noe i 

teksten han ikke forstår, leser han det om igjen. På spørsmål om hva det kan være, svarer han 

ord eller uttrykk. Han presiserer at han leser videre selv om han ikke forstår et ord eller 

uttrykk, med mindre det er snakk om en oppgave, da søker han opp ordet. Når eleven blir 

spurt om hvordan han leser, svarer han at han alltid leter etter vanskelige ord. Jeg spurte også 
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eleven om han noen gang har lest en tekst uten å forstå hva han hadde lest etterpå. På dette 

svarte han at det kom an på hvorvidt teksten hadde mange vanskelige ord.  

 

Elev 2 svarer ”fagbegreper”, når han blir spurt om hva som kan være vanskelig med å lese 

tekster, og forteller at han vil at læreren skal gå gjennom slike begreper etter at teksten er 

ferdig lest. Det samme gjelder elev 3. Denne eleven må stoppe i teksten fordi han møter på 

vanskelige ord, men han fortsetter å lese hvis han ikke forstår dem. Dermed viser han 

hvordan et tynt ordforråd forstyrrer flyten og forståelsen i lesingen:  

 

I: Hva kan være vanskelig? 

E3: Det er sånn vanskelig ord, da. For eksempel når jeg først leser et vanskelig ord, så 

må jeg tenkte på hva det betyr, da, og så ... Jo flere vanskelige ord der, jo vanskeligere 

blir det å lese.  

I: Men hender det du leser en tekst med mange vanskelige ord, og så bare leser du 

gjennom uten å stoppe? 

E3: Jeg leser en setning, så er det et vanskelig ord der, så forstår jeg ikke hva som er 

ment der. Da stopper jeg jo opp, skriver det ned og tenker på hva det betyr. Hvis jeg 

ikke finner ut av det, hopper jeg jo over, og fortsetter, og så spør jeg andre om hva det 

betyr og sånt.  

I: Så når du leser, går du ikke videre før du finner ut av ordet? 

E3: Jo, jo! Hvis jeg ikke finner ut av det, da bare fortsetter jeg videre.  

 

Elev 3 peker også på at læreren kan forklare vanskelige ord, når jeg spør hva læreren kan 

gjøre for å gjøre lesing av fagtekster enklere. Han vil gjerne at læreren skal stoppe opp 

underveis i lesingen for å spørre klassen om det er noen vanskelige ord i det de leste. Da jeg 

spurte eleven om prosessorientert lesing, svarte han at læreren også måtte gjennomgå 

vanskelige ord etter lesingen.  

 

Elev 4 svarer også at fagtekster kan være utfordrende hvis de inneholder vanskelige ord. Det 

samme gjelder Elev 5, som ble spurt om han syntes det var vanskelige eller enkelt å lese 

norske tekster: ”Jeg synes det er enkelt, men det kan være noen ord som er uforståelige”.   
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Denne eleven oppgir også at han stanser lesingen ved alle vanskelige ord, for å undersøke 

hva de betyr, og han forteller at han gjerne vil at lærerne skal gå gjennom vanskelige ord før 

klassen begynner å lese.   

 

Lesestrategier 

Da elevene ble spurt om lesestrategier, var det to ting som utpekte seg: 

- Med mindre jeg spurte eksplisitt etter lesestrategier, oppga elevene kun å spørre 

læreren som løsning hvis de ikke forstod noe i teksten.  

- Med mindre jeg spurte eksplisitt etter lesestrategier, virket det som elevene kun brukte 

disse for å finne vanskelige ord. Når det gjaldt selve forståelsen av teksten, snakket de 

svært lite om dette med mindre jeg spurte om det.  

 

Som jeg var inne på under delen om ord og begreper, oppgir Elev 1 at han ikke bryr seg noe 

særlig om vanskelige ord i en tekst, med mindre det er en oppgave som skal utføres. Hvis han 

møter på et slikt ord, leser han bare videre. Denne eleven oppgir også at han leser hele teksten 

på én gang, uten å stoppe opp underveis. Eleven sier han helst vil at læreren leser høyt for 

klassen, fordi da slipper han å være aktiv under lesingen, og bruker dermed heller ikke noen 

lesestrategier: 

 

 E1: Jeg synes at det er bedre at læreren leser, for da trenger jeg ikke å anstrenge meg. 

I: Hvis læreren leser og du får teksten på et ark, følger du med i arket da, eller sitter du 

bare og lytter? 

E1: Jeg sitter bare og lytter.  

I: Hvorfor liker du det best? 

E1: Fordi jeg liker ikke å holde orden eller følge med. Da kan jeg bare slappe av.  

 

Eleven forteller at han ikke vil prate om en tekst før de begynner å lese, men at han heller 

bare vil lese teksten med én gang.  

 

I teoridelen skrev jeg at de sterke leserne har tilgang på lesestrategier som gjør at de kan rette 

opp forståelsen hvis den svikter under lesingen. Et flertall av elevene jeg intervjuet, oppgir at 

de spør læreren hvis det er noe de ikke forstår. Det er for så vidt bra at de spør når de ikke 

forstår, men det er ingen lesestrategi de kan bruke når de leser alene. Elev 2 forteller at han 
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spør læreren hvis det er noe han ikke forstår, men svarer det følgende når lesingen dreier seg 

om det han leser hjemme alene: 

 

 I: Hvis du hadde lest om et tema du ikke var så kjent med, da? 

 E2: Da hadde jeg jo lest den, men jeg hadde ikke likt den liksom. 

 I: Nei, men hadde du bare begynt på toppen og lest den helt ferdig uten å stoppe? 

 E2: Ja.  

 I: Du hadde ikke stoppa opp underveis? 

 E2: Hvis jeg ikke hadde skjønt noe, hadde jeg bare spurt.  

 I: Du hadde spurt læreren? 

 E2: Ja.  

 

Eleven forteller at han ved slike tilfeller må vente til neste gang han kommer på skolen for å 

få svar på det han ikke forstod. Han begrunnet også senere at han ikke likte å stoppe 

underveis i lesingen fordi det virket forstyrrende på ham, og det kunne hende han ikke husket 

hvor de var når de fortsatte lesingen.  

 

Elev 4 oppgir også å spørre læreren som eneste løsning hvis det er noe han ikke forstår, og 

han forklarer at han ikke har noen spesielle strategier han bruker når han leser: 

 

E: Da spør jeg læreren: ”Jeg forstod ikke hva jeg leste”, og så spør han/hun meg: 

”Hva forstod du ikke?”, så peker jeg hvor jeg ikke forstod, så forklarer læreren på en 

lettere måte.  

I: Men hvis læreren kommer til deg med et ark som du skal lese, hvordan leser du det 

da? 

E4: Leser.  

I: Ja. Men starter du bare på toppen og stopper når du kommer til bånn? 

E4: Ja.  

I: Hva hvis det er noe du ikke forstår? 

E4: Da rekker jeg opp hånda og spør.   

  

Elev 3 forteller at hvis han møter på et uforståelig ord, vil han stoppe opp for å finne ut hva 

det betyr, noe som kjennetegner sterke lesere. Men han oppgir også at hvis han ikke finner ut 

hva ordet betyr, vil han bare fortsette å lese videre. Elev 5 svarte at han syntes vanskelige ord 
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kunne være utfordrende med lesing. Derfor spurte jeg hvordan han hadde lest en slik tekst, 

men heller ikke han hadde noen klar plan for hvordan han skulle møtt en slik tekst, og la 

veldig vekt på at det eneste med den teksten som hadde vært vanskelig, ville vært ordene: 

 

E5: Hvis det var vanskelige ord, så hadde jeg sett ”setningsbygget” og hva det går ut 

på, så hadde jeg prøvd å forstå ordet.  

I: Men hadde du lest hele teksten, så sjekka ordene, eller hadde du sjekka ordene før 

du begynte å lese, eller hadde du stoppa opp underveis? 

E5: Jeg hadde sett hvilken sammenheng ordet var i. Hvis jeg ikke hadde forstått ordet 

eller sammenhengen, hadde jeg slått det opp.  

 

Selv når jeg spurte hva denne eleven hadde ønsket at lærerne skulle gjort hvis de skulle lest 

teksten sammen, presenterte han ikke noen gode lesestrategier: 

 

I: Ok. Hvis du skulle lest en sakprosatekst om et tema du ikke kunne om i klassen, 

hvordan hadde du villet at læreren skulle gjort det? 

 E5: Jeg vil at han/hun skulle lest det, og så forklare det han/hun har lest.  

I: At læreren forklarer hva han/hun har lest? 

E5: Ja, sånn at vi skjønner liksom hva det går ut på.  

 

Lesemotivasjon 

Kun én av de fem elevene svarte ”ja” på spørsmålet om de liker å lese, mens alle de andre 

svarte enten ”nei” eller at det kom an på hva slags lesestoff det var snakk om. Elev 1 sa han 

kunne lese lenge hvis det var en bok han likte. Eleven forklarer at han ikke syntes den 

lesingen som foregikk på skolen, var så spennende:  

 

I: Den skjønnlitteraturen deres leser her på skolen, for eksempel romaner, noveller, 

dikt, fortellinger, eventyr og så videre, synes du det er interessant? 

 E1: Ikke så veldig.  

I: Hvorfor ikke det? 

E1: Det er visse bøker, noveller og sånn, som kan være spennende, men jeg pleier 

ikke å lese så mye bøker. Jeg pleier å gjøre andre ting enn å lese en bok.  

I: Hvis du må lese en på skolen, da? 

E1: Da kan jeg lese en novelle eller en fortelling.  
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I: Ja. Men hvis du har lest en av disse novellene, fortellingene eller romanene, hva er 

det du ikke synes er interessant med dem? 

E1: Jeg synes at for eksempel en novelle... Det er jo over en kort tidsperiode, det er 

ikke så mange hovedpersoner og jeg liker at det er flere historier i en fortelling.  

I: Hva med det det handler om, da? Det kan jo være forskjellige tema, for eksempel 

kjærlighet, krig, fotball og så videre. Hva synes du om det dere leser her på skolen, 

da? 

E1: Vi leser som oftest noe som ikke er så veldig spennende.  

I: Hva kan det være? 

E1: For eksempel en bok læreren liker som resten av klassen kanskje ikke liker, så 

følger de ikke så godt med.  

 

Alle elevene svarte at hvis de leste hjemme, hadde de lest i gjennomsnitt cirka 20 minutter 

hver. Elev 1 forklarer et eksempel på dette, og han peker dermed også på mangelen på 

lesemotivasjonen: 

 

I: Hvis du hadde sittet hjemme med en bok nå, hvor lenge hadde du lest av gangen, 

tror du?  

E1: 15-20 minutter.  

I: Hvorfor ikke lenger? 

E1: Fordi jeg har flere ting som jeg har lyst til å gjøre i løpet av en dag, så jeg tror 

ikke jeg hadde lest mer enn det.  

 

Elev 2 svarte noe av det samme som elev 1, men var enda mer direkte og omtalte lesing som 

kjedelig: 

 

I: Men synes du det kan være vanskelig å konsentrere deg når du leser, sammenlikna 

med andre ting? 

E2: Det er lettere å ha gym enn å lese, liksom.  

I: Synes du det kan være kjedelig å lese? 

E2: Noen ganger.  

I: Hvis du skal lese en bok hjemme, hvor lenge leser du av gangen, da? 

E2: Tjue minutter.  

I: Hvorfor slutter du da? 
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E2: Da vil jeg heller spille eller gjøre noe gøy.  

I: Slutter du fordi det ikke er så spennende lenger, eller fordi du kjeder deg? 

E2: Kjedelig.  

 

Elev 3 peker også på at det fort blir kjedelig å lese etter ca. 20 minutter, og at han ofte kan bli 

sliten. Han forteller at det er kjedelig å sitte i et klasserom og bare lese, men når jeg spør ham 

om hva med tekstene som er kjedelig, svarer han at han ikke har tenkt så mye på akkurat det. 

Til tross for at han svarer at det er kjedelig å lese på skolen, vil han heller lese der, fordi 

hjemme kan han fort bli umotivert: ”Jeg vil plutselig spille litt, se på TV eller sove litt. Det er 

ting man ikke kan gjøre på skolen”.   

 

Når sakprosa og skjønnlitteratur er tema, forteller Elev 4 at han liker sakprosa best. Han 

begrunner dette med at skjønnlitteratur bare er fiksjon og ikke ekte. Videre forteller han at 

han synes lesing er kjedelig, og at han sliter med å holde konsentrasjonen oppe: ”Jeg starter, 

og så blir jeg lei, og så stopper jeg og ser meg rundt, tenker, så starter jeg igjen. Noen ganger 

blir jeg litt trøtt mens jeg leser”.  

 

Elev 5 vil helst finne bøker selv, fordi han mener de bøkene læreren finner, er kjedelige. Han 

forteller at slike bøker kan være ”kjærlighetsbøker og sånne ting”. Videre oppgir han også at 

at synes det kan være slitsom å lese når han ikke forstår teksten, og at dette gjør det 

uengasjerende å lese.  

 

Overvurdering av egne ferdigheter og vegring for å be om hjelp 

Læreren i klassen elevene tilhørte, fortalte meg at snittet i klassen, som bestod av ca. 30 

elever, lå på tre, og at omtrent fire elever hadde karakteren fire i norsk. Allikevel svarte alle 

bortsett fra én at de var i det øvre toppsjiktet hva gjaldt lesing. For eksempel svarte Elev 3 at 

han rangerte seg selv som en toppleser etter at han forklarte at han var god nok til å lese: 

 

 I: Hvor god føler du selv du er til å lese norske tekster? 

 E3: Jeg tror jeg er god nok i hvert fall, til å lese. 

 I: Hvis du skulle rangert deg selv fra én til ti? 

 E3: Ti. 
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Litt senere svarer samme elev at han til tross for dette syntes at lesing til tider kunne være 

vanskelig, da særlig utfordrende ord: 

 

 I: Hvordan synes du det er å lese? 

 E3: Jeg synes det er sånn helt greit.  

 I: Synes du det kan være vanskelig? 

 E3: Av og til kan det være vanskelig.  

 I: Hva kan være vanskelig? 

 E3: Det er sånn vanskelig ord, da. For eksempel når jeg først leser et vanskelig ord må  

jeg tenke på hva det betyr, og så... Jo flere vanskelige ord det er, jo vanskeligere blir 

det å lese. 

 

Elev 2 rangerer seg selv som en syver. Det kan virke som han overvurderer seg selv i det 

følgende. Han svarer bestemt at verken skjønnlitteratur, sakprosa eller budskap kan være 

vanskelig, men klarer ikke å svare på hva undertekst er. Til tross for dette, synes han ikke 

undertekst er utfordrende: 

 

 I: Synes du det kan være utfordrende å lese for eksempel skjønnlitteratur? 

 E2: Nei.  

 I: Du synes ikke det er vanskelig? 

 E2: Nei.  

 I: Hva med sakprosa? 

 E2: Nei.  

 I: Hvis vi snakker om undertekst. Vet du noe om det? 

 E2: (stille) 

I: I skjønnlitteratur er det ofte slik at det er mye i fortellingen som du må tenke ut selv. 

Det står mellom linjene. Skjønner du? Du må tenke selv, og tolke hva det egentlig 

betyr? 

E2: (stille) 

I: Altså bortsett fra den rent konkrete handlingen, så er det mange andre ting ved en 

fortelling... for eksempel at forfatteren har et budskap. Synes du det kan være 

vanskelig å oppfatte slike ting? 

E2: Nei.  
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Elev 4 svarte seks-syv på spørsmål om hvor god han var i å lese fra én til ti. Han forstod i 

intervjuet ikke hva jeg mente med skjønnlitteratur, sakprosa, symboler og metaforer, før jeg 

forklarte ham det. Litt senere i intervjuet svarte han at han egentlig ikke leste i det hele tatt, 

men at han nå hadde lært seg hva de fleste ord og begreper betyr: 

 

 I: Riktig. Hvis du skulle lest en sakprosatekst, synes du det er vanskelig eller enkelt? 

E4: Ja, det kan være vanskelig hvis ordene er... vanskelige. Men nå har jeg lært de 

fleste begrepene.  

I: Skjønner. Hva synes du er vanskeligst av sakprosa og skjønnlitteratur, da? 

E4: Sakprosa.  

I: Hvorfor det? 

E4: Kanskje fordi skjønnlitteratur er litt lettere og det har ikke så komplisert språk.  

 

Elev 5 måtte også forklares hva jeg mente med begrepene skjønnlitteratur, sakprosa, 

symboler og metaforer. Han svarte ”ni” da han skulle rangere seg selv, og svarte at han ikke 

siden niende klassen hadde lest en tekst uten å forstå hva han hadde lest:  

  

I: Synes du det kan være vanskelig å innrømme at du ikke forstår det du leser? 

 E5: Om det er flaut å innrømme? 

 I: Ja? 

 E5: Nei.  

I: Føler du noen ganger at du har lest en tekst, men du har egentlig ikke forstått hva du 

har lest? 

E5: Om jeg noen gang har gjort det? 

I: Ja? 

E5: Jeg har gjort det i niende klasse, ja. Det er en stund siden.  

 

Elev 1 svarte at han var helt middelmådig til å lese, men at han ikke likte så godt å lese. 

Senere i intervjuet svarte han at det kom naturlig for ham å lese, og at det kun var ord og 

uttrykk som kunne være utfordrende.  

 

Overvurdering av egne ferdigheter kan ha sammenheng med at noen av elevene kan se ut til å 

ha litt problemer med å innrømme at de ikke forstår. Elev 1 viser litt av slike tendenser når 
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han forteller om hvorfor han ikke liker å lese sammen med andre i grupper: ”Hvis jeg liksom 

ikke er så godt kjent med de jeg er på gruppe med, hadde det kanskje vært litt flaut”.  

 

Elev 2 viste også et eksempel på at det kanskje ikke alltid er like enkelt å spørre om hjelp. 

Dette kom fram da jeg spurte ham hvorvidt han ville lese alene, i par eller i grupper. Eleven 

svarte ”eventyr” på dette spørsmålet. Det kan tyde på at han ikke forstod hva jeg mente, men 

heller enn å spørre meg om det, satset han på å gjette seg fram til et svar.   

 

Oppsummering av elevenes utfordringer 

Alle de fem elevene oppga vanskelige ord og uttrykk som en utfordring. Flere av elevene 

pekte også på at dette kunne forstyrre leseforståelsen og flyten i lesingen. Når det gjaldt 

lesestrategier, var det ingen av elevene som pekte på dette som en utfordring. Men fokuset 

her var at ingen av dem kunne beskrive noen lesestrategier, og at den løsningen de ofte tydde 

til når forståelsen stoppet opp, var å spørre læreren om hjelp. Enkelte av elevene fortalte også 

blant annet at de ikke forholdt seg til aktive til lesingen, og at de ofte kunne fortsette lesingen 

selv om de møtte på noe de ikke forstod. Det var bare én av fem elever som svarte ”ja” på 

spørsmålet om de liker å lese. Et trekk som gjentok seg, var at elevene ville lese noe 

spennende, og gjerne noe som ikke var så langt eller hadde mange karakterer, for eksempel 

en novelle. Et flertall av elevene fortalte også at de sjelden leste mer enn tjue minutter når de 

først leste. På delen om overvurdering av egne ferdigheter og vegring for å be om hjelp, pekte 

jeg på at nesten alle elevene så på seg selv som en over gjennomsnittlig god leser, til tross for 

at læreren fortalte meg at snittet i klassen var under gjennomsnittet. I intervjuene kunne det 

også se ut som elevene hadde utfordringer med å be om hjelp eller innrømme at det var noe 

de ikke forstod. Heller enn å spørre meg om hva jeg mente med et spørsmål, satset de på å 

gjette et svar.  

 

4.1.2 Lærerne 

Ord og begreper 

Alle de fire lærerne peker i større og mindre grad på mangel på ord og begreper som en 

utfordring knyttet til minoritetsspråklige gutter og lesing. På spørsmål til lærer Knut om 

hvordan han oppfører seg som lærer når han underviser minoritetsspråklige gutter, svarer han 

at arbeid med ord er en stor del av hans undervisningspraksis. Han og Mona peker på at 

utfordringen ved å lese sakprosa, er mangelen elevene har på fagbegreper. Arne peker også 
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på ord og begreper som den største utfordringen, og viser også til at lærebøkene de leser, 

dermed kan bli for vanskelige:  

 

Ja, men det er jo ikke alle minoritetsspråklige gutter som sliter med det i like stor 

grad, men det er noe som mange sliter med. Jeg opplever det sånn at på både denne og 

en skole jeg jobba på før, så er det for eksempel, det har ikke noe med denne timen å 

gjøre, men hvis jeg hadde hatt en time og lest i læreboka, så er læreboka altfor 

vanskelig sånn språklig sett. De sliter med å få noe særlig ut av det, og det kan jo 

hende det gjelder etnisk norske òg, men det er nok et mer utbredt problem blant 

minoritetsspråklige som ikke har like bredt ordforråd, og særlig hvis det blir sånne 

faste uttrykk som de ikke har hørt. 

 

Denne læreren mener også at dette kan være en utfordring fordi problemet startet lenge før 

elevene begynte på videregående. Han forteller at de henger etter de majoritetsspråklige 

allerede lenge før det, og han som lærer klarer ikke å rette opp igjen denne skjevheten.  

 

Et aspekt Arne også mener er en utfordring, er å motivere eller få elevene til å forstå hvorfor 

de skal jobbe med å slå opp ord: ”Eller, det kan hende de skjønner det, men få dem til å gjøre 

det. Det er litt forskjell. Noen skjønner det nok og gidder ikke, andre skjønner det kanskje 

ikke helt og noen gjør det også litt.” Arne viser til at det kan være vanskelig å forberede 

hvilke ord som skal forklares, og hvis han må forklare disse ordene underveis i 

undervisningen, viser han til to utfordringer: ”Det er vanskelig for det første fordi jeg kan bli 

litt usikker på de ordene selv, og det andre er, særlig når vi leser skjønnlitteratur, så må man 

stoppe opp, og da mister man litt sånn drivet i fortellingen”. Han fortalte om en episode da de 

skulle lese Kristin Lavransdatter, noe som ble en blandet opplevelse: ”... så stoppet jeg opp 

underveis. Hadde en kanskje litt sånn lite gjennomtenkt forklaring på de ordene, fordi jeg 

ikke hadde hatt tid til å forberede meg ordentlig på akkurat det, så da ble det i hvert fall 

kjedelig, da”.  

 

Også Mona forteller om ord og begreper som en del av hennes lesestrategier, og om 

utfordringen det er å vite hvilke ord som er ukjente for elevene: 

 

Så er det noen ord og begreper som slår meg som... som jeg bare vet at jeg må være 

forberedt på til enhver tid, at det er ord og begreper som jeg ikke tenker på kan være 



 41 

forvirrende som er det. Eksempel på det kan være ”brudd” og ”gjennombrudd”. Vi vet 

at det betyr to vidt forskjellige ting, men hvis du leser at noe er... ”Dette var et brudd 

med romantikken”, så skjønner jo vi at nå er romantikken slutt. Men gjennombrudd 

for romantikken kan bety akkurat det samme, for preposisjoner er forvirrende og 

uklare. ”Brudd”, har vi lært er noe som knekker. Sånne ord gjør at forståelsen blir helt 

snudd på hodet og veldig vanskelig, og det er ikke alltid lett for oss lærere å forutse 

hvilke ord som skaper forståelse eller mangel på forståelse, for det er ikke alltid bare 

substantivene eller verbene eller adjektivene som er nye og vanskelige. Så det kan få 

meg til å stusse noe ganger. Tenker: ”Hm. Javel. Da prøver jeg å huske på det videre”.  

 

Frank peker på at det kan være en utfordring å oppfatte at elevene sliter med forståelsen, fordi 

det høres bra ut når de leser høyt, altså uttalen av ordene. Hans erfaring er at elevene kan slite 

med selve overføringen fra avkoding til forståelse, noe som kan føre til at hele setninger går i 

stykker fordi ord blir feiltolket. Også han så på ord og begreper som en utfordring ved 

sakprosa.  

 

Lesestrategier 

Ikke alle lærerne oppgir lesestrategier som en utfordring, men samtlige bruker dem i 

undervisningen, noe jeg kommer tilbake til senere i oppgaven, og som betyr at elevene har 

behov for utvikling av lesestrategier. Frank mener at lesingen til elevene er av for dårlig 

kvalitet, og begrunner dette med at de blant annet leser med for dårlig konsentrasjon. Han 

forteller at hans erfaring er at minoritetsspråklige gutters mangel på lesestrategier hemmer 

leseforståelsen deres:  

 

F: Tenker at lesestrategier er jo også... Det er mye sakslitteratur, for eksempel 

lærebøker som er avhengige av lesestrategier. Også sånn å kunne lese på ulike måter 

og forstå ulike tekstlag. Der føler jeg nok i mange sammenhenger at det hemmer en 

del minoritetsspråklige lesere, at de har for enkle lesestrategier.  

I: For enkle strategier? 

F: Ja, at det bare er én måte å lese tekst på, og det er liksom rett fram og kronologisk, 

og hvor konseptet med for eksempel overskrift kan være helt oversett, da.  

 

Knut er også inne på noe av det samme, og forteller at når disse elevene leser, husker de 

”hulter til bulter”, og at de ikke har noen metode for å systematisere det de leser. Han 
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forteller at hvis elevene kun skal lese teksten, uten å ha noen form for leseoppdrag, klarer de 

ikke å lese teksten. For ham er det nødvendig å sikre at elevene får med seg hva de leser i en 

klasse med minoritetsspråklige, enn i en klasse med majoritetsspråklige. Dette begrunnes 

med at de har lavere norskferdigheter og har et større behov for å arbeide med lesestrategier. 

På spørsmål om hva som kjennetegner minoritetsspråklige gutter når det gjelder lesing, svarer 

han lesestrategier. Han mener det ikke har noe å gjøre med at de sliter med å lese eller skrive, 

men at de mangler lesestrategiene. Videre sammenliknet han de minoritetsspråklige guttene 

med de majoritetsspråklige, og peker på at gode lesere ikke begynner øverst til venstre  i 

teksten og avslutter i bunnen, men at de heller får et overblikk over teksten: 

 

 I: Men har du noen anelse om hvordan de leser? Som du mener er svakt? 

K: De helt svakeste sitter og ser på arket. De gidder ikke begynne å lese engang, og 

hvis de begynner, så begynner de på det første ordet, og så fortsetter de bare å lese 

selv om de møter på mange ord de ikke forstår, så fortsetter de bare å lese, så skjønner 

de ingenting. I timen før du kom hadde jeg en elev som leste samme teksten, og han 

sa han ikke forstod ett eneste ord i den teksten, ikke ett eneste ord. Og da hadde jeg 

tilpassa nivået til å treffe den gruppa elever. Men han er en elev som har kort botid i 

Norge og sånne ting som er helt vanlig i en klasse... forstod ingenting! Og da er det 

vanskelig. Han har veldig dårlige strategier. Han kan godt kanskje lese, prøve å lese, 

men avkodinga han gjør på arket vil ikke knytte seg til det han har oppi topplokket.  

 

Lesemotivasjon 

Arne forteller meg om en novelle de hadde lest i klassen, og hvor vanskelig det var å 

motivere en spesifikk gutt til å lese novellen, blant annet fordi novellen var mer rettet mot 

jenter: 

 

Nå synser jeg litt kanskje, men jeg tror kanskje at blant elever som er skoleflinke, så 

er det flere av jentene som synes det er gøy å lese, mens guttene kan være skoleflinke, 

men ikke, dette er sammensatt, men at de kanskje ikke er så interesserte i å lese i 

utgangspunktet. Dette bygger jeg på egne erfaringer. Mens de som er litt svake, så har 

jeg ikke... Da har jeg inntrykk av at ingen er så interessert i å lese.  

 

Knut nevner det samme når han diskuterer minoritetsspråklige gutter og lesing. Blant annet 

forteller han at hvis han skulle valgt bøker til jentene og guttene, ville han valgt et par ekstra 
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guttene kunne velge fra, fordi jentene er mer altoppslukende, og hans inntrykk var at det stort 

sett er jenter som leser. Han mener at med mindre gutter blir tvunget til å lese, leser de ikke, 

men da kan de heller bare sitte og vente til de andre i klassen er ferdige:  

 

Jeg tenker i hvert fall de klassene jeg har nå, så er kanskje de de mest utfordrende når 

det gjelder konsentrasjon og når det gjelder å bli interessert. Det er stort sett gutter 

som da er mest utfordrende. Jentene, med fare for å generalisere, gjør stort sett det de 

skal. De setter seg ned og leser den teksten de skal, og gjør det de skal, mens mange 

av guttene må kanskje ha et eller annet insentiv for å gidde å konsentrere seg og sitter 

der faktisk i ti minutter, et kvarter, enten sammen med andre eller alene, så trenger de 

liksom litt ekstra.  

 

Han understreker dette synet når jeg spør hva han oppfatter at minoritetsspråklige gutter liker 

å lese: ”... mange av dem er jo ikke så glad i å lese, ville jeg sagt”.  

 

Knut mener også at enkelte av de litterære periodene kan være utfordrende å motivere 

minoritetsspråklige gutter til å lese. Han peker på renessansen som et eksempel som kan være 

vanskelig å få gruppen interessert i. I tillegg til at de synes det er uinteressant, kan flere av de 

litterære periodene også være vanskelige å lese. Arne peker også på eldre litteratur som et 

utfordrende aspekt, blant annet eldre norsk, og mener at dette er det mest utfordrende å 

motivere til, blant annet fordi språket er vanskelig: ”Det gjelder jo sikkert etnisk norske 

elever og, da, men det er mye i norskfaget, mye gamle tekster. Mye sånn uinteressant 

fagstoff, gamle greier som ikke slår an noe særlig”.  

 

Knut og Frank peker på at det kan være vanskelig å motivere de minoritetsspråklige guttene 

til å lese andre ting enn typiske guttebøker, for eksempel fotballbøker. Både Knut og Arne 

henviser til fotballbiografien Jeg er Zlatan når de blir spurt om hva de mener 

minoritetsspråklige gutter liker å lese. Knut oppsummerer også ganske konkret hvorfor det 

ble en slitsom affære å lese Kristin Lavransdatter: ”Det var nok flere grunner til det, men én 

av grunnene var at de synes det var dritkjedelig”. Frank forteller også at det er utfordrende å 

veilede elevgruppen bort fra det han kalte ”den klisjéaktige bokhylla”, og dro inn Pakkis og 

Izzat som bøker de liker å lese: 
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F: Hva annet skulle de valgt, da? Sant? Jeg tror med et litt større utvalg ville man ikke 

hatt noen problemer med å finne de tolv-fjortenårige guttene med asiatisk bakgrunn 

som er Harry Potter-lesere, sant? Helt åpenbart. Men det er jo mange av de jeg har 

hatt med å gjøre opp til nå som aldri har vært gjennom den lystleserperioden.  

I: Du har aldri hatt noen som har vært der? 

F: Jo, jeg har nok hatt noen som har vært der, altså, men da blir det sånn relativt 

begrensa utvalg, så det er nok i veldig stor grad en litt sånn... valg som peker på en litt 

sånn konservativ og forsiktig og litt anti-leseholdning.  

 

Overvurdering av egne ferdigheter og vegring for å be om hjelp 

Som jeg skrev under elev-delen, kunne det se ut som elevene til en viss grad overvurderer 

egne leseferdigheter. Dette stemmer overens med det noen av lærerne sier, og det kan ha 

sammenheng med noe annet lærerne forteller, nemlig at noen av elevene har utfordringer 

med å innrømme at det er noe de ikke forstår, eller be om hjelp. Frank forteller om sin 

erfaring med nettopp dette fenomenet: 

 

 I: Hva mener du kjennetegner minoritetsspråklige gutter når det gjelder lesing? 

F: Ja... Det er veldig mye forskjellig, men... En ting jeg legger merke til er jo at det 

ofte sitter langt inne å innrømme at de ikke skjønner teksten, sånn at de kanskje i noen 

grad overvurderer seg selv, eller hvis ikke overvurderer, i hvert fall utgir kompetansen 

sin. Og litt sårhet på det å bli rettledet. Så det tror jeg nok er en side ved det.  

 

Videre forteller han at det kan hende elevene kan alt det formelle med lesing, men at det skjer 

en glipp ved overføringen fra avkoding til forståelse, altså at det kan virke som elevene er 

gode lesere, både for dem og for andre, men at de kanskje ikke helt forstår hva de leser. Når 

jeg spør om elevene synes det er flaut å bli irettesatt, svarer han følgende: ”Det er mer sånn at 

det er kanskje viktig for dem å si: `Ja, jeg visste det. Jeg skjønte det´”.  

 

Arne forteller om en tidligere time han hadde hatt der det var vanskelig å motivere en elev til 

å lese en tekst. Eleven hadde ytret i timen at han ikke følte seg (fysisk) bra. Arne mente 

eleven hadde forutsetninger for å forstå teksten, men at han gjemte seg bak at han følte seg 

litt dårlig heller enn å be om hjelp. Han forteller at elevene kan ha et behov for å ikke miste 

ansikt overfor de andre i klassen, slik at de kan være litt redde for å spørre om hjelp: 
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I: Hvilke utfordringer synes du at minoritetsspråklige gutter har når det gjelder lesing? 

A: Jeg vet ikke om dette er noe som gjelder spesielt for den gruppa, men det er i hvert 

fall tydelig for meg at en del, mange i den gruppa har det problemet at de ikke tør eller 

vil vise at de trenger hjelp.  

 

Når det gjelder å kvalitetssikre at elevene faktisk gjør det de skal, peker Knut på samme 

fenomen som de andre lærerne har beskrevet over. Han forteller at i en klasse med kun 

majoritetsspråklige elever kunne han gitt dem en tekst, og så hadde de kanskje lest og forstått 

teksten. Men i en klasse med minoritetsspråklige gutter må han hele tiden kvalitetssikre at de 

faktisk får med seg det de skal: ”Hvis jeg ikke gjør det, går det over hodet på dem. Da sitter 

de der og later som de får det med seg og forstår, selv om de ikke gjør det”.  

 

Bakgrunnskunnskaper 

Tre av fire lærere svarer bakgrunnskunnskaper eller referanser når de ble spurt om 

utfordringer minoritetsspråklige gutter har knyttet til lesing. Knut forteller at det 

majoritetsspråklige ser på som allmennkunnskap, for eksempel norsk kultur og norske 

verdier, kan være en stor utfordring for elever som ikke har de samme referanserammene. 

Han forteller om en gang de skulle lese en tekst om tradisjonelle norske barneeventyr, men 

elevene forstod ikke teksten fordi de manglet bakgrunnskunnskapene: 

 

Vi leste en sakprosatekst på nynorsk om skjønnlitteratur, om hva som var gode 

barnefortellinger. Der ble det brukt eksempler fra Askeladden og prinsessen som 

kysser frosken og alt mulig rart. Den teksten var skrevet ironisk, og da begynner det å 

bli vanskelig. Ingen forstod at det var ironi, og det... Så sånne typer sakprosatekster 

som krever felles referanserammer og i tillegg at de behersker språklige virkemidler 

som ironi, når man da ikke forstår det... Det er så mange ting som kommer i veien, så 

er det veldig... Det gjelder helt sikkert ikke bare minoritetsspråklige gutter, men 

også... (...) Og det var en gammel eksamensoppgave den teksten der var til, så det er 

på en måte... det blir forventa at de skal kunne da.  

 

Arne nevner også at mangelen på bakgrunnskunnskaper kan være en utfordring hvis det 

handler om norsk kultur. Da kan særlig noen ord være vanskelige for de minoritetsspråklige 

guttene å forstå: 
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Og det siste, som jeg vet noen av kollegene mine er veldig opptatt av, som jeg også 

ser, det er jo dette med at de ikke bare rent språklig, men også sånn kulturelt har 

mangel på for eksempel referanser. Så de har vanskelig for å ta sånn derre 

henvisninger i teksten hvis det er en referanse til noe sånn norsk folkeeventyr eller noe 

sånn, da. ”Stabbur”, da. En ting er ordet ”stabbur”, men hvis liksom... De vet liksom 

ikke... og ”budeie”.  

 

At det skorter på bakgrunnskunnskap, nevner også Mona som en utfordring. Hun peker 

særlig på tekster som omhandler eldre norsk historie, som en utfordring. Dette gjelder også 

hvis bakgrunnskunnskapen som forutsettes, kun er et bakteppe i en tekst, fordi det fortsatt 

kan forstyrre forståelsen av teksten. Hun forteller også at dette kan føre til at elevene får 

problemer med plukke ut det vesentlige fra teksten: 

 

For noen har jo veldig lite kunnskap om norsk historie, norsk kultur, norsk 

samfunnsliv eller europeisk i det hele tatt, sånn at det å plukke ut det som kanskje er 

ledetråder til et poeng kan være vanskelig, for alt er like mye verdt eller like lite verdt.  

 

Samtidig er det viktig å være klar over det Mona peker på, nemlig at bakgrunnskunnskapen 

avhenger veldig av elevens bakgrunn: ”Da er det veldig stor forskjell på om du kommer fra 

Polen eller har vært på flukt fra Afghanistan i sju år, altså, hvor du aldri hadde hørt om Norge 

før, men plutselig havna du her”. Hun forklarer også at skjønnlitteratur kan være vanskeligere 

enn sakprosa, fordi i skjønnlitteratur blir det ofte forutsatt at leserne har 

bakgrunnskunnskapen, mens sakprosaen til forskjell ofte forklarer det leseren behøver å vite.  

 

Arne nevner i tillegg at det kan være en utfordring at han og elevene ikke deler de samme 

referansene, og han mener han kunne hatt flere strenger å spille på dersom de hadde hatt det: 

 

Men jeg har jo liksom for eksempel spilt litt Beatles-sanger og sånn i timen, og de har 

jo vært med på det, og de har jo visst hva det er (...) Jeg tror nok at hvis jeg hadde hatt 

den opplevelsen av at elevene visste hva hippiene var før vi begynte å lese om dem, så 

ville jeg hatt mer å komme med om det. Men så blir det litt sånn kjedelig og tørt, fordi 

jeg må bruke tid på å forklare hva en hippie var.  
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Oppsummering av lærernes syn på elevenes utfordringer 

Som alle elevene svarte også alle lærerne at ord og begreper var en utfordring for de 

minoritetsspråklige guttene når det gjaldt lesing. Mona pekte for eksempel på at enkelte ord 

som majoritetsspråklige tar for gitt, kan være en utfordring for denne elevgruppen. Det var 

ikke alle lærerne som oppga lesestrategier som en utfordring, faktisk var det bare Knut og 

Arne. Likevel fortalte Frank og Mona at de arbeidet med å gi elevene hensiktsmessige 

lesestrategier, noe jeg brukte som en begrunnelse for at elevene mangler disse. Lærerne 

kunne fortelle at det til tider kunne være vanskelig å motivere guttene til å lese. Knut og 

Frank fortalte for eksempel at det var vanskelig å lede dem bort fra de typiske guttebøkene, 

mens Arne sa rett ut at det var veldig vanskelig å motivere elevgruppen til å lese. Det var 

spesielt Frank som pekte på overvurderingen av egne ferdigheter, mens Arne fortalte at hans 

inntrykk var at de hadde utfordringer med å be om hjelp. Tre av de fire lærerne fortalte at det 

var utfordrende når elevene manglet bakgrunnskunnskaper til å lese teksten. Særlig 

utfordrende kunne dette være når det var vanskelig å vite hva de ikke visste, fordi dette kunne 

være omtrent hva som helst, også det majoritetsspråklige ser på som allmennkunnskap.  

 

4.2 Løsninger 

4.2.1 Elevene 

Ord og begreper 

Elev 1, som svarte at ordforråd og begreper var en utfordring, foreslår at læreren kan gå 

gjennom vanskelige ord når klassen leser sammen. Han vil helst at dette skal skje etter at 

lesingen er ferdig, fordi da kan han konsentrere seg mer om teksten heller enn å fokusere på 

de vanskelige ordene.  

 

Dette gjaldt også elev 2, som vil at læreren skal gå gjennom vanskelige fagbegreper etter at 

lesingen er ferdig, blant annet fordi dette kan hindre at han faller ut av teksten: 

  

 I: Hva synes du om å stoppe underveis i lesingen? 

 E2: Det synes jeg er dårlig. 

 I: Hvorfor det? 

E2: Fordi det er liksom, at vi blir sånn, at vi liksom følger med, så starter læreren å 

lese, og så eventuelt stoppe opp for å snakke om teksten, altså midt under lesingen, og 
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da kan det bli sånn: ”Okay”, og så glemmer jeg hvor vi var i teksten. Liksom: ”Hva 

skjedde nå, liksom?”.  

 

Mens elev 1 og 2 gjerne vil snakke om vanskelige ord og begreper etter at lesingen er 

unnagjort, er elev 3 uenig med disse. Han vil helst at dette skal forklares enten før lesingen 

eller underveis: 

 

I: Men hvis dere måtte lese en tekst som hadde litt vanskelige ord, hvordan kunne 

lærerne gjort det enklere? 

 E3: Vi kunne ha først skrevet begrepene, de vanskelige ordene, og så definisjonen på 

dem.  

I: At dere gjør det før dere begynner å lese? 

E3: Ja, det hadde vært greit, eller innimellom mens man leser også, da. 

 

Denne eleven foreslår at læreren kan lese høyt mens elevene hører på, så kan de som ikke 

forstår ordene, skrive dem underveis. Dette er også hans strategi når han ikke forstår ord hvis 

han leser alene: Han skriver dem ned. Elev 5 forklarer at han også vil finne ut av slike ord 

underveis i lesingen.  

 

Elev 4 svarer at vanskelige ord kan være en utfordring når han leser sakprosa, men han 

foreslår at læreren på forhånd kan lage en ordliste med de vanskelige ordene: 

 

 I: Hvordan kan læreren gjøre det enklere? 

E4: Kanskje ha sånn... Alle de vanskelige begrepene i et ark. Hver gang vi møter på 

begrepet kan vi bare se i ordlista.  

I: Ja. Men vil du at dere skal gå gjennom den ordlista før dere begynner å lese, eller 

vil du slå opp i den mens dere leser? 

E4: De ville vært i rekkefølge, sant? Så det første begrepet er det første begrepet på 

ordlista. Så følger det nedover.  

 

Lesestrategier 

Fordi ingen av elevene selv oppga lesestrategier som en utfordring, blir det naturlig nok 

vanskelig å be dem om en løsning på denne utfordringen. Derfor spurte jeg heller hvordan de 

ville legge opp lesingen.   



 49 

 

Alle elevene fikk spørsmål om hvordan de ville at læreren skulle gjøre det hvis de skulle lese 

en tekst om et tema de ikke kunne noen ting om fra før. Elev 1, 2 og 3 hadde da ønsket at 

lærerne skulle forklart dem litt om temaet og snakket litt om det før lesingen begynte. Elev 4 

vil heller at læreren bare begynner å lese, men stopper etter hvert avsnitt for å forklare de 

viktigste punktene i teksten. Elev 5 er inne på noe av det samme, nemlig at læreren først leser 

teksten, så forklarer hva han/hun har lest. Likevel svarer begge at det hadde vært fint hvis 

læreren hadde hatt en liten intro før lesingen begynte, men kun når de får direkte spørsmål 

om det.   

 

Elev 1 forklarer at han som førlesingsstrategi ofte forsøker å finne fram til handlingen i boka 

på internett. Han sier at dette gjør at det blir lettere å forstå teksten. Selv om han misforstår 

begrepet ”undertekst” og blander det med ”overskrift”, forteller han at han bruker overskrifter 

fordi dette gir ham et innblikk i hva teksten skal handle om. Dette gjelder også elev 2 og 4. 

Elev 1 forteller videre at han helst bare vil lytte når læreren leser høyt, istedenfor å følge med 

på arket. Elev 2 og 3, derimot, vil gjerne følge med på arket mens læreren leser.  

 

Elev 1 forteller at han helst leser alene. Dette forklarer han med at han kunne synes det hadde 

vært flaut å innrømme overfor andre i en lesegruppe at han slet med å forstå teksten, men at 

dette kunne vært enklere hvis de bare leste to og to: 

 

 E1: Heller lese alene enn to og to.  

 I: Hvorfor vil du ikke lese to og to? 

 E1: Jeg tror at jeg er vant med å lese alene.  

 I: Ja. Hva med å lese i større grupper, da? 

 E1: Helst alene.  

 I: Er det noe ved å lese i grupper du ikke hadde likt? 

E1: Hvis jeg liksom ikke er så godt kjent med de jeg er på gruppe med, hadde det 

kanskje vært litt flaut.  

I: Ja. Da gjelder det også hvis du leser to og to? 

E1: Ja, men det er litt annerledes. Det er liksom bare dere to. Det er ikke en grupper 

som lytter når du snakker. 
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Elev 2 forteller at han også foretrekker å lese i par enn å lese i grupper, fordi i grupper kan 

det lett oppstå ”kaos”. Han forteller at å lese to er meningsfullt fordi ”Du hører hva hans 

meninger er om boken, og så kan dere dele meningene. Si hva dere mener, liksom”. Elev 3 

vil helst lese i grupper, men forklaringen er noe av den samme: ”Hvis det er noe jeg ikke får 

med meg eller forstår, så kan jeg spørre de andre på gruppa”. Elev 4 vil helst at læreren skal 

lese høyt, fordi han er redd for å lese feil hvis han leser alene:  

 

I: Hvis vi sier det er fire måter å lese på: Alene, i par, i grupper eller at læreren leser 

høyt for alle. Hva liker du best, da? 

E4: Høyt for alle.  

I: Vil du ha teksten foran deg så du kan følge med? 

E4: Ja.  

I: Hvorfor det? 

E4: Det er den måten, synes jeg.  

I: Ok. Hva med å lese alene? 

E4: Nei, lese alene... Da har jeg ikke... Hva om jeg leser feil, ikke sant? Når læreren 

leser, da vet jeg at det er riktig og at det han/hun mener er riktig, mens kanskje jeg tar 

feil.  

I: Hva med å lese sammen med én annen? 

E4: Det spørs, da, om personen vet hva han snakker om. Jeg mener at læreren... fordi 

læreren vet hva han/hun snakker om.  

 

Elev 1 forteller også at han synes det er meningsfullt at læreren stopper opp i teksten for å 

forklare det de har lest, i tilfelle noen ikke har fått med seg alt. Det er interessant at denne 

eleven forteller at han gjerne vil at læreren skal snakke litt om teksten før de som klasse 

begynner å lese, men når han skal lese alene, svarer han det motsatte: 

 

 I: Ville du snakket om teksten før dere begynte? 

 E1: Nei. Jeg hadde starta å lese med én gang.  

 

Det samme gjelder elev 3  som også gjerne vil stoppe underveis i teksten for å snakke om det 

de har lest:  

 

 I: Stoppe opp underveis eller snakke om teksten etterpå? 
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 E3: Stoppe opp underveis.  

 I: Og snakke om teksten? 

 E3: Ja. Vi leser et kapittel, så stopper vi og snakker om det kapitlet.  

 I: Hva snakker dere om, da? 

E3: Hva som skjer. Vi gjennomgår det slik at alle forstår det, og så fortsetter vi med 

neste kapittel etter det.  

 

Elev 2 svarer at han synes det er ”greit” å prate om teksten før lesingen begynner, for 

eksempel at det forklares hvem forfatteren er, og hva teksten handler om. Det samme gjelder 

elev 4, som gjerne vil ha en liten ”intro” før lesingen begynner. Han foreslår også at læreren 

forklarer litt om hva de har lest, etter at lesingen er over.  

 

Lesemotivasjon 

Når det gjelder elevens løsninger på motivasjonsutfordringen, går dette mer ut på i hvilken 

grad de eller lærerne skal velge bøker, fordi dette kan påvirke elevens lesemotivasjon. Noe 

som også kan påvirke elevens lesemotivasjon, er førlesingsstrategier, men disse blir beskrevet 

senere i kapitlet.  

 

Elev 1 forteller at han synes det kan være engasjerende å lese hvis han leser noe spennende, 

som for eksempel krim. Han vil helst at han kan selv kan finne bøker, fordi ”da er det lettere 

for meg å lese den ferdig”. Noveller og andre korte fortellinger er tekster han foretrekker, 

blant annet fordi det er få karakterer med i disse tekstene. Han foreslår at læreren spør 

elevene mer hva de ønsker å lese. Elev 2 oppgir også at han gjerne vil lese spennende tekster, 

og gjerne noveller, fordi de ikke er så lange. Elev 3 forteller at han gjerne vil lese 

fotballbiografier eller noe annet han synes er spennende, og at læreren helst skal velge hvilke 

bøker de skal lese, dette fordi han mener læreren best er i stand til å ta dette valget. Elev 4 er i 

utgangspunktet ikke motivert til å lese, men opplyser at han gjerne vil følge med på hva som 

skjer, for eksempel lese nyheter eller sosiale medier, og hvis han måtte lese en skjønnlitterær 

bok, er spenning stikkordet. Han foreslår at læreren leser litt fra en bok, også på baksiden av 

boken, for så at elevene selv kan velge om de vil fortsette å lese denne boken. Oppsummert 

vil han altså få litt smakebiter av det som skal leses, før han selv vil velge om han skal lese 

teksten eller ikke. Han forteller også at han vil at læreren ikke bare skal gi ham én bok, men 

at han selv skal få velge blant flere forskjellige bøker.  
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Elev 5 oppgir at han gjerne leser en fotballbok fordi ”Det er jo ganske artig for meg, da, siden 

jeg liker jo fotball”. Han opplyser at han også liker å lese krimbøker og ”faktabaserte bøker”. 

Eleven forklarer at han helst vil velge bøker selv: 

 

 E5: Jeg vil helst finne en selv, for i tilfelle han/hun finner en jeg ikke liker.  

 I: Hva slags bøker liker du ikke, da? 

E5: Sånne kjærlighetsbøker og sånne ting. Mer spennende bøker. Når du bygger opp 

spenningen så vil du ikke slutte å lese. Da vil du liksom få vite svaret, så må du lese 

boka.   

 

Alle elevene ble spurt om hva slags karakterer de gjerne ville lese om, altså hvordan 

hovedpersonene skulle være, og om det var viktig at de kunne identifisere seg med disse. 

Fordi elevene ikke helt forstod hva jeg mente, spurte jeg dem om hvorvidt de helst ville lese 

om en eldre kvinne eller om en gutt på deres egen alder. Følgende dialog beskriver 

framgangsmåten og elev 1s syn på saken, som helst ville lest en bok han kunne identifisere 

seg med: 

 

I: Hvis du tenker på de personene som er med i tekster dere leser, karakterene som er 

med, er det noe ved dem som er viktig? Eller noen trekk ved dem du ønsker de skal 

ha? Noe du vil lese om? 

 E1: Jeg skjønte ikke helt hva du mente.  

I: Altså: Noen liker å lese bøker som handler om en de kan relatere seg til, kjenne seg 

igjen i, noe de kan identifisere seg med. Er det sånn for deg? 

E1: Når jeg har lest de 15-20 sidene, merker jeg om jeg liker boken eller ikke. Hvis 

jeg ikke liker den, leser jeg ikke videre.  

I: Kunne det hatt noe å si om den boka handla om en dame på 50 år eller en gutt på 15 

år? 

E1: Jeg hadde sikkert lest den boken om han gutten som er 15 år, for det er liksom 

mer relatert til meg.  

 

Som jeg var inne på tidligere, oppgir elev 3 et noe vagt svar, nemlig at identifikasjon ikke er 

viktig, før han forteller at det derimot er viktig. Dette kan også være en svakhet i metoden, 

nemlig at elevene ikke forstår hva jeg spør om, men det kan også tolkes dit hen, at 

identifikasjon er viktig for ham. Elev 5 forteller at for ham er det det samme om han kan 
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relatere seg til karakterene i boken eller ikke. Elev 2 forteller at han helst vil lese om en 

person han kan identifisere seg med: 

 

I: Hva med de som er med i novellen? Karakterene og personene. Er det noen trekk 

ved de du foretrekker når du skal lese en novelle? 

E2: At de er snille og selvsikre.  

I: Ville du for eksempel lest en novelle om en 50 år gammel dame eller en gutt på 16 

år? 

E2: En gutt på 16? 

I: Hvorfor det? 

E2: Da er det en ungdom, liksom. Da kan jeg prøve å føle det han føler.  

 

Oppsummering av elevenes løsninger 

Alle elevene så på læreren som en løsning, hvis de møtte på vanskelige ord og begreper. 

Likevel var de uenige om hvordan denne utfordringen skulle løses. Løsningene her var å få 

presentert disse ordene både før, underveis og etter lesingen. For eksempel ville elev 4 at 

læreren skulle lage en ordliste hvor ordene var oppført i kronologisk rekkefølge med teksten. 

Fordi ingen av elevene nevnte lesestrategier som en løsning, spurte jeg heller om hvordan de 

ville lese, altså om de hadde noen ubevisste lesestrategier. Også her var elevene uenige, men 

de fleste var enige om at læreren kunne presentere temaet før lesingen, hvis temaet var ukjent 

for elevene. Alle elevene foretrakk minst å lese alene, men heller at læreren leste høyt, eller at 

de leste sammen i par eller grupper. Når det gjaldt motivasjonsutfordringen, spurte jeg 

elevene mest om hvordan de skulle finne bøker, altså om de selv eller læreren skulle velge 

dem. Elevene var blandet også på dette området. Noen mente læreren ikke visste hva de likte, 

mens andre foretrakk at læreren fant bøker, fordi de mente han eller hun var best skikket til 

dette. Mange av elevene fortalte også at de ville lese om noe de kunne identifisere seg med, 

eller som de syntes var spennende.   

 

4.2.2 Lærerne  

Ord og begreper 

En ting Knut gjør, som også er en slags lesestrategi, er å instruere elevene til å lese med fokus 

på å finne vanskelige ord. Han forklarer at han fokuserer mye på å forklare ord, da som oftest 

i førlesingsfasen. Blant annet lar han elevene konkurrere i å finne ukjente ord: ”De får en liste 
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med ord, så skal de bruke enten Google eller ordlista si til å finne ut hva de betyr. Det trenger 

ikke nødvendigvis være fagord, men det kan være sånne hverdagsmetaforer de ikke forstår”. 

Han forsøker også å få elevene til ringe rundt eller streke under vanskelige ord de ikke 

forstår, for så å undersøke disse før man leser videre. Han mener det viktigste er at elevene 

stopper opp i lesingen når de møter ord de ikke forstår.  

 

Arne fokuserer også på ord i førlesingsfasen, for eksempel lager han en ordliste. Denne 

ordlista inneholder ord og begreper fra teksten de skal lese, og klassen går sammen gjennom 

disse før lesingen begynner. Han forteller at han tidligere har latt elevene selv få finne 

vanskelige ord, men dette har ikke fungert like bra. Grunnen til dette er, som jeg var inne på 

tidligere, at det kan være vanskelig å få elevene til å forstå hvorfor dette er viktig.  

 

Mona bruker også ulike lesestrategier for at elevene skal lære nye ord. I tillegg til at ordene 

kan bli brukt i en quiz hun noen ganger har, lar hun også elevene få jobbe sammen for å lære 

seg nye begreper: 

 

Det kommer litt an på hva vi driver med, men noen ganger er det tekster med mye nytt 

stoff og mange nye begreper. Da skal de gjerne skrive opp de nye begrepene, og de 

som ikke kjenner begrepene fra før, får jo litt ekstra jobb med å slå dem opp. Men jeg 

vil at alle skriver ned de nye begrepene, og så skal de skrive hva de forstår med dem. 

Det er gjerne en liten lekse, da. Så gjør jeg det gjerne sånn at de skal sitte to og to 

etterpå å forklare hverandre hva begrepene betyr.  

 

Hun forteller at det hender hun gir elevene en ordliste før lesingen begynner, og at det er 

viktig at hun er forberedt på at alle ord kan være en utfordring, også de som 

majoritetsspråklige tar for gitt. Hun viser her til hvordan ord vi tar for gitt, kan være 

utfordrende for minoritetsspråklige gutter: 

 

Altså, hva er et fyrtårn? Det er ikke sikkert du vet hva et fyrtårn er. Det er ikke det 

første du lærer i ordforrådet ditt i norsk. Men et fyrtårn kan være veldig sentralt i en 

novelle, både som et konkret fenomen og som en metafor. Så det er en del sånne ting 

jeg må forberede, og kanskje gi dem en liten ordliste med de mest sære ordene.  
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Mona forteller at hun forsøker så godt det er å ikke stoppe underveis i lesingen når de leser 

høyt, men heller diskutere teksten etterpå. Hun forklarer at hvis det er vanskelige ord eller 

uttrykk, så stopper hun opp og gir en forklaring, men ”så snakker vi heller litt sammen om det 

etterpå, om hva var det dette betydde, og da kan jeg gjerne gå til akkurat de elevene å forklare 

litt nærmere”.  

 

Frank forteller at han ikke har noen enkel måte å øke ordforrådet til elevene på, men han 

forteller at elevene må bli mer fortrolige med hvordan ordene er, og at de hele tiden må øke 

ordforrådet. Han fokuserer ikke like mye som de andre på tilegnelse av ord, men forklarer at i 

enkelte sakprosatekster kan det være nyttig å gå gjennom ord: 

 

F: Men jeg har liten tro på liksom den rent leksikalske innlæringen. Jeg ser ikke den, 

ikke innenfor den rammen vi holder på med, da. Altså, på et eller annet mer 

elementært plan hvor man jobbet mer med memoreringsteknikker og noe sånt, er det 

helt sikkert mye innlæring som kan framskyndes på den måten hvis man jobber 

intensivt med det. Den derre tanken på å få liksom... ”Bare vi har de fem og tyve 

ordene på plass”... Men, når det er sagt, så er det jo klart at i et fag som rettslære, så er 

det en relativt begrenset mengde signalord som gjør veldig mye forskjell hvis de 

forstår dem. Hvis de forstår ting som ”bindende” og ”uaktsomt”, altså den type ord 

som er direkte knytta til lovgivningen og lovtolkningen, så gjør det stor forskjell.  

I: Men du går ikke gjennom sånne ord før dere leser? 

F: Nei, i liten grad.  

 

Lesestrategier 

Knut pleier ofte å la elevene lese i par, i tillegg til at han gir dem oppsummeringsøvelser. 

Blant annet gjør han dette fordi elevene dermed må bruke ulike lesestrategier. Dette foregår 

ved at elevene leser et avsnitt hver, før den som ikke har lest, skal oppsummere hva den andre 

eleven leste. Han forteller at dette gjør at elevene kommer seg gjennom teksten, samtidig som 

de får øvd seg på å både lese og forklare. Inntrykket hans er også at elevene liker denne typen 

arbeid, det blir mindre støy, elevene konsentrerer seg, og de gjør det de skal.  

I tillegg lar han elevene lage et tankekart til det de har lest, og at de senere hjelper hverandre 

med å fullføre dette. Han begrunner dette med at han mener elevene leser usystematisk og 

rotete, og at de derfor trenger en måte å strukturere tanken på: 
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Grunnen til at jeg gjorde det, er fordi veldig ofte når de leser, så leser de, og så husker 

de hulter til bulter (...), men da får de systematisert det de leser til et eller annet mål, 

for eksempel å skrive en analyse av teksten. Så det var egentlig tanken bak det... var 

for at de skal... Det her var etter at de hadde lest for hverandre og oppsummert, og da i 

samarbeid strukturere det de har lest, og da tenker jeg at når de er i par, så retter de på 

hverandre og de får brukt hverandre på en gode måte. Nå vet ikke jeg, men noen av 

tankekartene ble faktisk ganske bra, andre ble ganske dårlige. Men i hvert fall at de 

blir oppmerksomme på at tankene må struktureres. Det er ikke bare sånn å slenge et 

stikkord ned her og der.  

 

Det hender også at han lar elevene lese alene, men da har de alltid et oppdrag mens de leser, 

”for ellers klarer de ikke å gjøre det”. I tillegg oppgir han at de bruker mye tid i teksten. Han 

mener at denne måten å arbeide på, nemlig at de har et oppdrag mens de leser, er helt 

nødvendig i undervisningen av minoritetsspråklige gutter, eller så kan han risikere at de ikke 

får med seg det de skal: 

 

Mens i en klasse der man har majoritetsspråklige kunne man jo gitt dem den teksten, 

så hadde de kanskje lest og forstått, men jeg må hele tiden kvalitetssikre at de faktisk 

klarer å få med seg det de gjør.   

 

Knut er også opptatt av at elevene tar notater mens de leser. En måte å gjøre dette på er som 

nevnt ved å lage tankekart, men også det å ringe rundt vanskelige ord, ta notater i teksten og 

skrive små kommentarer i teksten som blir brukt. I etterlesingsfasen kan han ofte lage 

påstander til teksten som elevene må svare ja eller nei på, for eksempel: ”Per har rødt hår?”. 

Det hender også han gir elevene oppgaver før de begynner å lese, men det blir presentert 

under ”Bakgrunnskunnskaper” og ”Lesemotivasjon”.  

 

Å la elevene lese to og to, for så å oppsummere er også noe Arne bedriver i sin undervisning. 

Han begrunner dette delvis med at det er enklere for elevene å forstå en tekst ved å høre den, 

enn det er ved å lese den selv. I tillegg forklarer han denne metoden med at elevene slipper å 

lese hele teksten selv, og at de får øvd seg på å lese: 

 

Det andre poenget er jo at de etter at de har lest, så skal de oppsummere, eller den som 

har hørt på skal oppsummere. Da får de også trening i å gjengi teksten, innholdet i 
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teksten med egne ord. I tillegg får de ideelt sett sjekka om de henger med, for hvis de 

synes det er vanskelig å oppsummere, har de nok ikke fått med seg hva som har 

skjedd.  

 

Mona fortalte helt i starten av intervjuet at noe av det hun la mest vekt på, var å la elevene 

oppøve gode lesestrategier: ”Jobbe litt med skumlesing, dybdelesing, krysslesing, og jeg gir 

dem gjerne hjemmeoppgaver der de skal finne nøkkelord eller skrive et kort sammendrag av 

det viktigste”. Hun forteller at hun også noen ganger leser teksten høyt for elevene, før de får 

lese den selv. Jeg har allerede beskrevet lesestrategien hun bruker når de har fokus på 

vanskelige ord, men hun har også noen hun bruker ved for eksempel lesing av 

skjønnlitteratur, der hun som Knut gir elevene ulike leseoppdrag: 

 

Ellers, hvis det er skjønnlitteratur, handler det om å få tak i viktige poeng, tema, 

personskildring, da lager jeg spørsmål sånn at de skal fange dem opp. Da skal de ikke 

skumlese, da skal de oppleve teksten på flere nivåer.  

 

Det Mona beskriver her, er at elevene må være aktive i forhold til teksten. Dette gjør hun 

også andre ganger, blant annet når elevene skal skrive til det de har lest. For eksempel kan de 

da skrive et lite sammendrag av det de leser, liknende det elevene til Knut også gjør, eller 

svare på noen spørsmål. Ved å gjøre dette hevder Mona at elevene må være aktive under 

lesingen. Hun har ingen fast rekkefølge på hvorvidt hun deler ut oppgaver før eller etter 

lesingen, men mener dette avhenger av hva de leser: ”Men noen ganger så tenker jeg at det 

kan være lurt å lese først, og så se hva de skal gjøre med det de har lest. Noen ganger så kan 

det være greit å se oppgaven først, og så lese”.  

 

Mona forteller om en konkret lesestrategi hun brukte da klassen hennes leste Gyldig Fravær 

av Harald Rosenløw Eeg. Denne boken består av flere karakterer som bytter på å være 

fortellere i boken. Hun forteller at denne boken er glimrende til å tilpasse undervisningen til 

de minoritetsspråklige elevene, fordi elevene kan få ulike leseoppdrag knyttet til de 

forskjellige karakterene i boken: 

 

M: De fikk en sånn lang smal lapp av meg til bokmerke hvor de fikk i oppgave å følge 

en person og hvordan oppleves historien fra den personen, hva er den personens 

personkarakteristikk, hvordan ser denne personen på de andre og bla bla bla.  



 58 

I: Men hvorfor skulle de bare følge én? 

M: Jo, for da skulle de møtes etterpå og diskutere i grupper. Alle sammen leste jo hele 

boka, bortsett fra at de andre (de minoritetsspråklige) kunne bruke sitt eget tempo. 

Fordi når vi da møtes i grupper, så hadde de spesielt fokus og kunne bidra mot 

hverandre og diskutere hvordan denne situasjonen var. (...) Da hadde de sånn lesing i 

rolle. (...) ... Men da hjalp det samtidig disse å holde litt fokus, og hvis det var 

vanskelig å henge med på alt, så visste de at de kunne slappe av litt når det var noen 

andre det handla om. De skulle konsentrere seg litt når det var deres oppgave. Dette 

var i begynnelsen av første klasse (VG1), og de må få litt tid til å henge med, eller så 

ville det blitt sånn at de gav opp etter tre kapitler og ikke orka mer. Da er det bedre å 

heller hoppe over noe, og så følge sin person. Boka var jo veldig tydelig inndelt i 

hvem som forteller, så de kunne bare bla litt fort gjennom de som de ikke fulgte.  

 

Nettopp dette med å få et leseoppdrag er noe Arne også lar elevene få i sin undervisning. 

Heller enn at elevene bare skal lese en tekst, skal de ha et formål med å lese teksten: 

 

Noen ganger så prøver jeg på litt sånne varianter av det jeg har fortalt nå, at de skal 

lese sammen, finne... lese med et konkret formål. De skal ikke bare lese fem sider, 

men at de skal finne svaret på akkurat dét, for eksempel. Eller at de skal finne 

årsakene til første verdenskrig, for eksempel. Jeg prøver å bruke noen sånne 

lesestrategier.  

 

Mona bruker også mye tid i førlesingsfasen, der hun blant annet er opptatt av å gjøre elevene 

nysgjerrige på for eksempel en bok de skal lese. For eksempel kan de snakke om forfatterne 

av boken, hva han har skrevet før, og hva de forbinder med denne forfatteren. Hun forteller at 

hun også bruker den fysiske siden ved boken de skal lese, for eksempel at de ved hjelp av 

forsiden til boken kan anta hva den vil handle om: 

 

”Du får ikke lov å åpne boka enda. Se på den. Hva kan dette være?”. Jeg kan bruke 

Gyldig Fravær som eksempel, da. Da tok jeg opp hele forsida på lerretet: ”Hva er det 

vi ser her? Hva tror du? Skriv ned”. Da får de skrive i tre minutter: ”Hva tror du dette 

kan handle om når du ser tittelen og denne forsida?”. Det gjør jeg ofte, og det synes de 

er spennende og morsomt. ”Ja, jeg tror det skal handle om sånnog jeg tror det skal 
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handle om sånn”. Og så når vi har lest noen sider, så ”Ja, passer det med det du 

trodde?” Da får vi litt sånn samtale. 

 

Frank forteller at han, slik som Mona, har brukt ulike måter å lese på, blant annet skumlesing 

og letelesing. Men han forteller at han også har vært opptatt av de ulike lesefasene, da 

kanskje aller mest førlesingsfasen: 

 

Da har vi fulgt en metodikk knytta til læreverk for eksempel, som starter med 

førlesingsfasen med bilder. Jeg har jobbet mye på den måten i engelsk, da, hvor det 

også har vært innlæring av ord fordi de har vært på et veldig elementært nivå, og hvor 

det å innarbeide ord og setningsstruktur har vært en del av førlesingsstrategien, og så 

har vi brukt høytlesing som en mulig lesestrategi. Jeg har gjort tilsvarende 

tilnærminger i både norsk og historie. Det er jo en grunnleggende metodikk på en 

måte som man kommer tilbake til: Kanskje en kort forelesing, klargjøring av noen 

begreper, en individuell leseøkt eller høytlesing og så etterfølgende diskusjon, kanskje 

skrivearbeid til slutt.  

 

Arne forteller at han også kan snakke ganske mye før de begynner lesingen, særlig hvis de 

skal lese om et tema han vet elevene ikke kan så mye om fra før. Han forklarer at han ved 

sånne tekster legger mer vekt på temaet de skal lese om, enn selve teksten:  

 

A: Der blir det jo sånn at jeg kan snakke ganske mye før en eller annen form for 

lesing. Hvis det er årsaker til første verdenskrig, så kan jeg fortelle litt om det.  

I: Før dere begynner å lese? 

A: Ja, det kunne vært et typisk opplegg. Jeg presenterer en eller annen sånn grov 

tidslinje på hva som skjer fram mot første verdenskrig, og så sier jeg noe om noen 

fagbegreper, så får de i oppgave å lese noe fagstoff kanskje fra boka eller noe jeg har 

funnet på nettet, men et eller annet fagstoff hvor de skal identifisere hva som er 

årsakene. Det kunne vært et typisk opplegg.  

 

Mona peker på at det også kan være nyttig å snakke litt etter at man har begynt lesingen. Hun 

illustrerer dette med en erfaring hun gjorde da klassen hennes leste Kjærlighet av Hanne 

Ørstavik. Først syntes klassen boken var litt kjedelig, men når de snakket om den, steg 

engasjementet i klassen: 
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Først synes de den er litt flat og kjedelig, men når vi begynner å snakke om den... For 

den har ganske mye enkelt språk, men den har veldig mye undertekst, så når vi 

begynner å snakke om den, så blir de veldig engasjerte, hvordan denne moren er så 

selvopptatt og lakker neglene sine istedenfor å passe på barnet sitt. Det blir masse 

diskusjoner, og da er gutta like ivrige som jentene.  

 

Lesemotivasjon 

Én måte å motivere eleven til å lese på, vil som sagt være å bruke en del førlesingsstrategier. 

Disse har jeg vært inne på i delen om lesestrategier. Her vil jeg beskrive andre måter å 

motivere elevene til å lese på. Stikkord som ”engasjement” er noe som går igjen hos alle 

lærerne, men de har forskjellige måter å skape nettopp dette på.  

 

Tidligere i dette kapitlet skrev jeg om en av Arnes elever som var svært vanskelig å motivere. 

Når jeg spurte Arne om hvordan han kunne motivere denne eleven, hadde han ikke noe klart 

svar. Dette synliggjør utfordringen det kan være å motivere minoritetsspråklige gutter til å 

lese. Samtidig diskuterer Arne ulike måter å tilnærme seg en slik elev på, for eksempel ved å 

gi eleven ekstra oppmerksomhet og ved å gjøre ham nysgjerrig på teksten: 

 

 I: Hvordan kan du motivere han til å lese? 

A: Nei, jeg har ikke så mye svar på det. Jeg har nok kanskje tidligere vært litt flinkere, 

eller jeg vet ikke om det er å være flinkere, men jeg har nok vært litt sånn... I de siste 

gangene jeg har hatt den klassen har jeg opplevd at jeg litt fort kan bli litt streng og 

setter ned foten og sånn. Fordi klassen har vært litt lettere å ha med å gjøre så har jeg 

opplevd det sånn at det har vært lettere å være litt mer lyttende og forståelsesfull. Men 

om det hadde hjulpet, det vet jeg ikke. Det jeg selvfølgelig kunne forsøkt som jeg ikke 

tenkte på da, det var jo å liksom få han til å bli nysgjerrig på hva teksten handler om, 

at vi leser sammen på starten eller at jeg forteller hva som skjer på starten, og så få 

han interessert i hva som skjer videre.  

 

Nettopp dette med å avsløre handlingen er en metode flere av de andre lærerne også bruker. 

Arne forklarer at han også ser på det som en løsning å prate om teksten før lesingen 

begynner, for eksempel dette med å avsløre litt av handlingen eller diskutere temaet de skal 

lese om. Han foreslår også å lese et lite utdrag fra teksten for å gjøre elevene nysgjerrige på 
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den. Knut forklarer at han ofte gir elevene oppgaver før de begynner lesingen, og forklarer 

dermed også hvordan han forsøker å motivere elevene til å lese, nemlig ved at han avslører 

litt av handlingen for dem: 

 

Det er for å få dem inn i det teksten handler om. På en eller annen måte få fram noen 

forkunnskaper. få fram noe som gjør at de på en måte inviteres inn i teksten. Kanskje 

til og med oppsummere kort hva teksten handler om... ”spoiler alert”, men altså... bare 

si: ”Teksten her handler om kjærlighet. Han er forelsket i henne. De blir sammen til 

slutt”. Så snakker vi om hva som kan skje videre. ”Hva tror du? Skriv ned på arket 

ditt”. Rett og slett for å få dem hekta på temaet de skal jobbe med.  

 

Spesielt Knut, og til dels Arne, er opptatt av å lese om tema som elevene engasjerer seg i. 

Knut forteller at sakprosa kan passe denne elevgruppen godt. Han forteller at hvis man bare 

finner riktig tema, er det mulig å engasjere elevene. Her påpeker han at det kan være 

hensiktsmessig å finne tema som de til en viss grad kan relatere seg til. Arne har også gjort 

dette, men forteller at det har bydd på utfordringer fordi elevene følte han overfokuserte på 

dette: 

 

Der har jeg gjort det i større grad (sakprosa). Der har jeg prøvd å velge ting som 

fredsringen, moskeen, ting som skjer i Midtøsten og sånt, fordi det er mange elever 

som har bakgrunn derfra, for å se om de liksom tenner på det, og da har jeg fått ulike 

reaksjoner. Noen synes det har vært gøy, men også noen som har reagert på at... ”Du 

snakket bare om muslimer”, og sånn. Da har jeg tenkt at ”her gjelder det å være litt 

forsiktig... balansere litt”, så de ikke opplever... Ikke at jeg har valgt negative tekster, 

for det har jeg ikke gjort, men at de kanskje har følt at det handler mye om dem, så har 

de følt at... De har ikke opplevd det som interessant, men de har kanskje opplevd det 

som masete.  

 

Frank peker på variasjon som sentralt når minoritetsspråklige gutter skal motiveres til å lese, 

men peker på at denne elevgruppen skal gjennomgå den samme læreplanen som 

majoritetsspråklige, så veldig mye avhenger av hvordan han tilrettelegger lesingen. Derfor er 

han skeptisk til sin egen rolle som lesemotivator. Han forteller at deres innstilling også er av 

avgjørende betydning. Veldig mye går av seg selv hvis han klarer å skape engasjement. Han 

forklarer hva som kan skape dette, og nevner blant annet forskjellige tema som utgangspunkt: 
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”Så jeg tenker, i det praktiske, ting som på ulike måter trigger den arbeidsviljen, leseviljen, 

og det kan jo være stoffets natur, tema, skjønnlitterære tema, tema med sosiale konnotasjoner 

som betyr noe, men i prinsippet alle mulige tekster, sant?” 

 

Selv om det ikke er noen løsning, påpeker Arne at en ting som ikke funger for å skape 

engasjement rundt lesing, er å stoppe opp underveis i teksten hvis elevene fra før av synes 

den er kjedelig: ”Da blir det sånn at læreren liksom må dra noe ut av noen for å prate om hva 

som skjer i teksten. Det er selvfølgelig alltid noen som svarer, men veldig mange detter litt 

av”.   

 

Mona forteller at det er viktig for elevene at de føler at teksten angår dem. Hvis hun velger 

tekster de skal lese, er det viktig at disse berører elevene på et plan, eller at de blir nysgjerrige 

på teksten. Hun forteller at det også kan være nyttig at elevene kan identifisere seg med 

elevene i bøkene, slik som i Gyldig Fravær: ”Sånn som i den var det jo litt morsomt med at 

det var både Sherpa som åpenbart har minoritetsbakgrunn, og så er det islam som er tema der, 

at det kunne være inspirerende”.  

 

Knut og Mona peker på at elevene ikke nødvendigvis må kjenne seg igjen i karakterene i 

teksten. Mona mener at dette kan være mulig selv om ikke kulturen eller personene er av for 

eksempel utenlandsk opprinnelse, men at enkelte tema kan være universelle:  

 

Det kan jo være å identifisere seg med et menneske som har noen spørsmål i livet, 

med forelskelse, eller med alt mulig forskjellig. Det behøver ikke bare være noe 

utenlandsk på noe vis, men at det skal være, og det tenker jeg gjelder alle elever, at det 

skal være noe i den boka, særlig når de går i første klasse, som de skal kunne oppleve 

at er... Ikke nødvendigvis at de skal kunne identifisere seg med, men at de skal 

oppleve det som noe som de blir nysgjerrige på.  

 

Hun forteller om noe av det samme når jeg spør om det kan være vanskelig å motivere 

minoritetsspråklige gutter til å lese eldre norsk litteratur, for eksempel Synnøve Solbakken, 

nemlig at elevene kan kjenne seg igjen i tematikken selv om teksten er erkenorsk: 

 

Men Synnøve Solbakken tror jeg ikke ville være veldig vanskelig for der har du jo 

klasseforskjeller, gutt og jente, frieri, foreldrenes mening om barna. Det skulle jo 
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egentlig være en ganske god bok å bruke. Så kanskje er det vel så interessant for en 

del av de minoritetsspråklige som det kan være for norsk ungdom, nettopp fordi den 

har noen grunnleggende konflikter som mange opplever i dag med arrangert ekteskap 

og det som jeg nevnte. Så den er ikke dum.  

 

Mona peker også på at det er viktig at elevene ikke alltid leser for å lære, men at det også er 

viktig at det skapes leseglede. Hun forteller at hun skal gi elevene en bok hver å lese, og 

håpet er at det kan skape leseglede: ”Det er veldig viktig når de går i første klasse (Vg1) å 

oppleve leseglede. Det synes jeg nesten er viktigere enn at de skal være så flinke på det 

tekniske. Sånn mer litteraturvitenskapelige, det får komme etter hvert”. Hun bruker også 

biblioteket de har på skolen, som en ressurs, og mener den dyktige bibliotekaren de besitter, 

er flink til å finne bøker som kan motivere elevene til å lese. 

 

Bakgrunnskunnskaper 

Som jeg har vært inne på tidligere, kan lesestrategier også her være en løsning på 

utfordringen. Det kan også hevdes at ord og begreper er en del av bakgrunnskunnskapen, og 

da kanskje særlig uttrykk, derfor kan også førlesingsstrategier som omhandler nettopp det, 

være en måte å jobbe med bakgrunnskunnskaper på. Men jeg vil gå inn på de løsningene 

lærerne oppgir når de snakker om mangelen på bakgrunnskunnskaper, ikke de lesestrategiene 

de oppgir når lesestrategier er tema.   

 

De fire lærerne er alle enige om at bakgrunnskunnskaper er viktige å besitte før man skal lese 

en tekst. Knut forklarer at han er svært opptatt av å skape masse kontekst rundt de tekstene 

elevene hans skal lese, eller som han forklarer: ”På en eller annen måte føre dem inn i det 

tekstene handler om”. Han mener dette er svært viktig for minoritetsspråklige, og kanskje 

spesielt gutter. Videre forteller han at det særlig gjelder sakprosa. I førlesingsfasen forklarer 

han at det er viktig å få elevene ”koblet på”, og bruker som et eksempel den gangen klassen 

hans skulle lese en tekst om et spesifikt tema: 

 

Før vi begynte å lese så vi en dokumentar som tok for seg samme tema for å gjøre 

dem litt interessert, og det synes jeg fungerte. Det fungerer stort sett veldig godt å 

bruke flere ulike inngangsporter inn i det temaet man skal  jobbe med. Hvis de kan 

noe om det de skal lese om, så er det mye enklere.  
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Som jeg skrev tidligere i oppgaven, gav Knut elevene oppgaver før lesingen begynte som en 

lesestrategi for å bedre leseforståelsen, men han forteller at en annen grunn til dette kan være 

for å vekke bakgrunnskunnskapene. Mona forteller også at hun bruker tid på å forklare og 

diskutere og bruker tid på å gi elevene tilstrekkelige bakgrunnskunnskaper, og at én måte å 

gjøre dette på er å stille gode oppgavespørsmål i førlesingsfasen. Dette kan gjøre at elevene 

ikke blir forstyrret av uønskede elementer i teksten som ikke er ledetråder til viktige poeng.  

 

Arne forteller om en erfaring han gjorde da to av klassene hans skulle lese diktet Sprinteren 

av Nordahl Grieg. Det viste seg da at elevene ikke trengte bakgrunnskunnskapene man 

kanskje skulle anta de trengte for å lese og forstå diktet. Han forsøkte å gjøre dette på to 

forskjellige måter: I den ene klassen sa han ingenting om diktet på forhånd, mens i den andre 

klassen forklarte han hvem Jesse Owens (Karakter i diktet) var. Resultatet var likevel positivt 

ved begge anledninger: 

 

Begge gangene har diktet fungert ganske bra. Nå er kanskje ikke det et dikt som har 

sånn typisk vanskelig undertekst, men begge gangene har de skjønt dette med at det er 

en kritikk av nazistene, også den gangen jeg ikke forklarte det først.  

 

Overvurdering av egne ferdigheter og vegring for å be om hjelp 

Fordi ikke alle lærerne forteller om denne utfordringen, og fordi denne utfordringen er veldig 

synlig i intervjuene av elevene, er det vanskelig å finne en løsning på denne utfordringen. 

Frank forteller likevel om noe av dette, når han forteller om hva som er viktig å sitte igjen 

med etter å ha lest en tekst. Han forteller at det ikke alltid er like lett å vite hva elevene sitter 

igjen med, noe av grunnen til dette kan være at de overvurderer egne ferdigheter eller ikke tør 

å be om hjelp, men en måte Frank foreslår å møte denne utfordringen på, kan være at elevene 

ikke gir en  

 

papegøye-gjengivelse, men en refererende gjengivelse som til en viss grad bruker 

egne ord, som er veldig tett knyttet opp til innholdet av det man har lest og hvor 

utfordringen ligger der, det er spørsmål om mer sånn reflekterende eller 

syntetiserende framstillinger. Og det tenker jeg jo selvfølgelig er noe som peker 

tilbake på leseprosessen. Det er vel for så vidt en spekulasjon, men jeg tror vel at det 

har noe for seg.  
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Knut fortalte tidligere at det hender elevene later som de forstår det de har lest, selv om de 

ikke gjør det. En måte han løser dette på, er å kvalitetssikre at elevene har fått med seg det de 

faktisk skal ha fått med seg. En måte å gjøre dette på, kan være som Knut har fortalt, nemlig 

å la dem lese i par og at han går rundt og kvalitetssikrer at de faktisk får med seg det de bør få 

med seg. Arne bruker noe av den samme tilnærmingen for å hindre at elevene ikke gir uttrykk 

for at de ikke forstår, nemlig ved å bare gå rett bort til elevene, uansett om de har bedt om 

hjelp eller ikke: 

 

Jeg synes kanskje at det som er blitt klarere for meg gjennom disse åra jeg har jobba 

som lærer så langt, er at det kan være ganske greit å bare gå rett på elevene, og så bare 

hjelpe dem litt, bare gjøre seg litt blind for hvordan de reagerer.  

 

Oppsummering av lærernes løsninger 

Alle lærerne fortalte at de brukte mye tid i førlesingsfasen. Her kunne de for eksempel 

forklare vanskelige ord og begreper for elevene. Knut fortalte blant annet at han kunne gi 

elevene i oppgave å lete etter vanskelige ord, eller at klassen hadde en quiz hvor fokus var på 

disse ordene. Også når det gjaldt lesestrategier, brukte lærerne mye tid i førlesingsfasen, men 

også i etterlesingsfasen. Knut, for eksempel, instruerte ofte elevene til å lage tankekart etter 

lesingen, for å systematisere tankene. Mona kunne også fortelle om et konkret opplegg hun 

brukte da elevene leste en bok. I boken var det flere karakterer, og elevene fikk i oppdrag å 

følge enkelte av dem spesielt nøye. Å avsløre handlingen var en metode flere av lærerne 

oppga. Arne og Knut fortalte at de ofte kunne avsløre handlingen, slik at elevene ble 

nysgjerrige på det de skulle lese. Noe av det samme gjorde Mona, som kunne bruke selve 

boken som et verktøy. Da kunne hun og klassen undersøke tittelen og forsiden på boken, for  

at elevene skulle bli nysgjerrige på den. Frank var opptatt av at variasjon i alt kunne stimulere 

elevenes lesemotivasjon, mens Mona mente at elevene må føle at tekstene angår dem. Når det 

gjaldt bakgrunnskunnskaper, jobbet alle lærerne med dette før lesingen begynte. Knut brukte 

for eksempel svært mye tid før lesingen begynte. Han fortalte at klassen hans ved et tilfelle 

kunne se en dokumentar om et tema før de leste, for at elevene skulle få de rette 

bakgrunnskunnskapene. Den siste utfordringen var overvurdering av egne ferdigheter og 

vegring for å be om hjelp. Her kunne Arne fortelle at han heller gikk rett bort til elevene for å 

hjelpe dem, selv om de ikke hadde bedt om hjelp. Knut fortalte at han lot elevene 

oppsummere det de hadde lest, fordi dette gir ham muligheten til å kvalitetssikre at de har fått 

med seg det de skal ha fått med seg.  



 66 

 

4.3  Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg presentert utfordringer og løsninger minoritetsspråklige gutter har som 

er knyttet til lesing. Utfordringene og løsningene har kommet fra elevene selv og lærere som 

har erfaring med denne gruppen elever. De utfordringene jeg presenterte, var mangel på ord 

og begreper, mangel på lesestrategier, lesemotivasjon,  overvurdering av egne ferdigheter og 

vegring for å be om hjelp. I tillegg fortalte lærerne om mangelen på bakgrunnskunnskap.  

 

Utfordringer 

Elevene var selv veldig opptatt av at deres største utfordring var ord og begreper. Det var 

omtrent det første alle fem svarte da jeg spurte om hva de syntes var vanskelig med lesing. 

Dette gjaldt også lærerne, hvor alle pekte på dette som en utfordring. En særlig utfordring ved 

dette er at lærerne kan bli lurt av elevene fordi det kan høres ut som elevene er kompetente 

lesere, fordi de er gode på å uttale ordene, men kanskje ikke like gode på å forstå hva de 

leser.  

 

Når det gjaldt lesestrategier var ikke dette noe elevene selv forklarte at de slet med, men det 

var noe som kom fram i intervjuene da de ble spurt om hvordan de leste. Noen av elevene 

forklarte at de leste videre selv om de ikke skjønte noe, at de kun leste på én måte og ikke 

hadde noen spesielle strategier bortsett fra å spørre lærerne hvis det var noe de ikke forstod, 

og at de helst ikke forholdt seg veldig aktivt til teksten. Det var ikke alle lærerne som oppga 

lesestrategier som en utfordring, men alle var svært opptatt av å arbeide med dem. Det var 

bare Frank og Knut som oppga dette som en utfordring knyttet til minoritetsspråklige gutter 

og lesing. 

 

Det var bare én elev som svarte at han likte å lese, mens de fem andre var mer eller mindre 

umotiverte til å lese. Noen av elevene svarte for eksempel at de helst vil gjøre noe annet enn å 

lese, og at de slett ikke leste i det hele tatt. Alle lærerne bortsett fra Mona fortalte at det var 

en utfordring å motivere minoritetsspråklige gutter til å lese, og Knut kunne fortelle at det var 

vanskeligere enn å motivere jenter.  

 

Gjennom svarene elevene ga meg, kunne det tyde på at de overvurderte egne ferdigheter. 

Dette begrunner jeg med at alle bortsett fra én elev så på seg selv som gode lesere. Dette var 
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de samme leserne som senere i intervjuet blant annet oppga at de syntes det var vanskelig å 

lese, de forstod ikke sentrale begreper, og de viste liten kunnskap om hva som var viktig å 

sitte igjen med etter en tekst. I tillegg var det opplagt underveis i intervjuet at de ikke forstod 

hva jeg spurte om, men heller enn å spørre hva jeg mente, gjettet de på et svar. Særlig kom 

dette fram i intervjuet med elev 2 da han svarte ”eventyr” på hvorvidt han ville lese alene, i 

par eller i grupper. Det var særlig Frank som fortalte om denne utfordringen, og at de kunne 

være litt såre på det å bli rettledet, noe Arne også kunne fortelle.  

 

Bakgrunnskunnskaper var en utfordring som kun lærerne fortalte om. Tre av de fire lærerne 

pekte på dette som en utfordring. En særlig vanskelig sak kunne være at lærerne ikke visste 

hva elevene ikke kunne fra før, fordi dette ofte kunne være noe lærerne tok som en selvfølge 

at de kunne. Dette var ofte knyttet til norsk kultur og norske verdier. Noen av lærerne 

forklarte også at mangelen på dette potensielt kunne ødelegge hele forståelsen av en tekst. Jeg 

trakk også inn at Arne mente at det vil være nyttig for ham som lærer hvis han og elevene 

delte flere av de samme referansene.   

 

Løsninger 

Elevene svarte til dels forskjellig på løsninger de hadde på utfordringen som gjaldt mangelen 

på ord og begreper. Til tross for dette var alle enige om at læreren spilte en rolle, og at han 

kunne forklare dem disse ordene enten før, underveis eller etter lesingen. Blant annet foreslo 

elev 4 at elevene kunne få utdelt en ordliste hvor ordene stod i kronologisk rekkefølge med 

teksten de skulle lese. Alle lærerne jobbet systematisk med ord og begreper, bortsett fra 

Frank, som mente elevene måtte bli fortrolige med hvordan ordene er, og at de hele tiden må 

øke ordforrådet sitt. Både Mona og Knut bruker blant annet konkurranse og quiz for å lære 

elevene ord og begreper, mens Arne kunne fortelle at han, som noen av de andre lærerne, 

delte ut ordlister til elevene.  

 

Når det gjaldt lesestrategier, spurte jeg elevene hvordan de helst ville at lesingen på skolen 

skulle foregå. Tre av de fem elevene ville helst at lærerne blant annet skulle snakke litt om 

teksten de skulle lese, før de begynte lesingen. Elev 1 forklarte at han ofte leste om 

handlingen på internett før han begynte å lese, og at dette var nyttig for ham. Et flertall av 

elevene oppga også at de helst ikke ville lese alene, men heller i par eller grupper. Alle 

elevene ville jobbe med teksten muntlig før, underveis eller etter lesingen. Både Knut og 

Mona var opptatt av å lære bort lesestrategier til elevene. Knut lot ofte elevene lese i par og 
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oppsummere det de hadde lest for hverandre. Mona kunne fortelle om et et helt konkret 

opplegg hun hadde brukt da klassen hennes leste Gyldig Fravær av Harald Rosenløw Eeg.  

 

Et flertall av elevene oppga ikke overraskende at de ville lese om noe spennende. To av 

elevene fortalte også at de gjerne ville lese noveller, fordi disse var korte og inneholdt få 

karakterer. Alle elevene bortsett fra én fortalte at de ville lese om noe de kunne identifisere 

seg med, og noen av elevene fortalte at de likte å lese om saker som de selv var interessert i, 

for eksempel fotball. Lærerne hadde ulike måter å motivere elevene på, men noe de hadde 

felles, var å gjøre elevene nysgjerrige på teksten de skulle lese, før lesingen begynte. Mona 

kunne for eksempel stille hypoteser til teksten, mens Knut ofte avslørte deler av handlingen. 

Frank, derimot, var skeptisk til sin egen rolle som lesemotivator, og mente heller at det eneste 

han kunne gjøre, var å tilrettelegge lesingen og skape variasjon. Variasjon var et stikkord han 

pekte på som kunne skape engasjement hos elevene. Arne fortalte også ganske så interessant 

at han til tider ikke hadde noen enkel løsning på det å motivere minoritetsspråklige gutter til å 

lese.  

 

Knut ga elevene oppgaver før lesingen begynte, ikke bare som en lesestrategi, men også for å 

vekke bakgrunnskunnskaper elevene hadde. Han kunne også bruke mye tid før de begynte å 

lese teksten, blant annet hadde de sett en dokumentar om temaet de skulle lese om. Han var 

opptatt av å skape flere inngangsporter elevene kunne bruke for å sette seg inn i det temaet de 

skulle lese om.  

 

Frank fortalte at en måte å virkelig finne ut av om elevene hadde forstått teksten på, eller bare 

overvurderte egne ferdigheter eller ikke turte å be om hjelp, var at elevene ga en mer 

reflekterende gjengivelse av teksten de hadde lest, ikke bare en refererende papegøye-

gjengivelse. Knut fortalte at han hele tiden måtte kvalitetssikre at elevene faktisk hadde 

forstått, mens Arne hadde en mer direkte tilnærming der han gikk mer rett på elevene og 

hjalp dem selv om de ikke spurte om hjelp.   
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5 Diskusjon 

I dette kapitlet vil jeg knytte funn til tidligere teori, og sammenlikne mine funn med tidligere 

forskning der tidligere forskning er tilgjengelig. Min problemstilling var Hvilke utfordringer 

har et utvalg minoritetsspråklige gutter på Vg1 med lesing, og hvilke løsninger kan finnes på 

disse? For å besvare problemstillingen stilte jeg følgende forskningsspørsmål: ”Hvilke 

utfordringer og løsninger knyttet til lesing presenterer et utvalg minoritetsspråklige gutter på 

Vg1?” og ”Hvilke utfordringer og løsninger knyttet til minoritetsspråklige gutter og lesing 

presenterer et utvalg lærere?” Kapitlet er således delt opp etter problemstillingen og 

forskningsspørsmålene, altså presenteres først utfordringer, deretter løsninger.  

 

5.1 Hvilke utfordringer har et utvalg minoritetsspråklige 

gutter på Vg1 med lesing? 

Ord og begreper 

Ifølge kognitiv leseteori forstår ikke elevene enkelte ord og begreper fordi de ikke mestrer 

ordgjenkjenningen. Vormeland (1992) skriver at lesing er en kombinasjon av to prosesser: 

For det første må leseren forbinde ord til lyden av et ord, i tillegg må han eller hun forstå hva 

ordene betyr. Kulbrandstad (2003a) skriver at det å lese et ord er å avlese det, mens det å 

forstå hva ordet betyr, kalles ordgjenkjenning. Elevene i denne studien mestrer kun 

ordavlesingen, men de mestrer ikke ordgjenkjenningen: De forstår ikke alltid ordene de leser.  

 

Svake lesere vil bruke den fonologiske strategien for å lese, altså at de uttaler ordets lyd for å 

erindre dets betydning. De mer erfarne leserne vil bruke den ortografiske strategien. Det vil si 

at de leser ordet ved å kjenne det igjen. Ved å lese med den fonologiske strategien leser 

elevene saktere, fordi de må fokusere på alle bokstavene i ordet, og fordi de ikke kjenner 

igjen ordet, forstår de det ikke. Men hadde de lest med den ortografiske metoden, kunne de 

lest mer uanstrengt, og fokusert mer på forståelsen av selve teksten, fordi de fra før av er 

kjent med ordene de leser. En årsak til at noen leser på denne måten, kan være at de ikke har 

automatisert leseprosessen. En leser som har automatisert lesingen, vil se et ord og 

umiddelbart oppfatte det, mens en svakere og mer uerfaren leser vil bruke mer tid på å tyde 

det, for så å konsentrere seg om å innhente ordets betydning. Erfarne lesere har dermed en 

fordel, fordi de leser raskere, mer uanstrengt, og de kan bruke mer tid på forståelse av teksten 

(Høien, 2003). Noen av elevene i denne oppgaven oppga at de leste videre selv om de ikke 
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forstod enkelte ord og begreper. Dette kan tyde på at de leser på den ortografiske måten, uten 

å vite hva ordet betyr, altså at de burde lest mindre automatisert og på en fonologisk måte, 

men de gjør heller det motsatte, og dette fører til at de ikke alltid forstår ordene og begrepene 

de leser. Disse elevene er svake lesere, men leser i dette tilfelle slik sterke lesere gjør, noe 

som gjør at de går glipp av leseforståelsen.  

 

Hvis vi sammenlikner mine funn med tidligere forskning gjort av Kulbrandstad (2003a), ser 

vi at enkelte av resultatene samsvarer. Hun undersøkte hvordan minoritetsspråklige leste på 

andrespråket. Som jeg har pekt på i min studie, skriver Kulbrandstad (2003a) at fordi denne 

elevgruppen har et mindre utviklet ordforråd på andrespråket, har de utfordringer med å 

forstå det de leser. Mona fortalte for eksempel at ord som ”brudd” og ”gjennombrudd” kunne 

bryte forståelsen. Det samme viser Kulbrandstad (2003a) til, bare med ordet ”kvikksølv” i 

hennes tilfelle. Kulbrandstad (2003a) argumenter for at elevene i stor grad er opptatt av ord 

og begreper, og Alver (2004) hevder elevene er for opptatt av ord og begreper. Slik er også 

elevene i min studie, men nesten alle lærerne oppmuntrer elevene til å være det, blant annet 

ved å gå gjennom disse før lesingen begynner, eller lære dem strategier for hva de skal gjøre 

når vanskelige ord og begreper dukker opp. Wold (2008) skriver at minoritetsspråklige vil ha 

større utfordringer enn majoritetsspråklige, fordi de må utvikle et nytt ordforråd. Hun viser til 

undersøkelser som peker på at minoritetsspråklige har et mindre ordforråd enn andre. Derfor 

er det å forvente at denne elevgruppen leser svakere enn andre. Wold (2008) påpeker dermed, 

som lærerne også var inne på, at vanskelige ord og begreper kan være de som 

majoritetsspråklige og lærere tar for gitt.  

 

Lesestrategier 

Når det gjaldt elevene og deres syn på lesestrategier, kom det fram at dette var en utfordring 

fordi ingen av dem nevnte noen. Et flertall av elevene nevnte heller at de spurte læreren hvis 

det var noe de ikke forstod. Dette tolket jeg som at elevene manglet lesestrategier. Det skal 

nevnes at lesestrategier kan være en ubevisst aktivitet, som man kan ha utfordringer med å 

være klar over at man har, og det kan være vanskelig å sette ord på hvilke lesestrategier man 

benytter seg av.  

 

Roe (2006) forklarer at gode lesere på egen hånd klarer å finne løsninger når utfordringer 

oppstår under lesingen. Alle elevene fortalte at de ikke leste på noen spesiell måte, men at de 

heller bare leste teksten rett ned. Roe (2006) skriver at dyktige lesere vil tilegne seg 
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hensiktsmessige lesestrategier av seg selv, og at de lar tekstens stil og sjanger avgjøre 

hvordan den skal leses. Elev 1 fortalte at hvis han ikke forstod noe han leste, fortsatte han 

bare å lese videre. Videre fortalte han at han helst ville at læreren skulle lese høyt, for da 

slapp han å forholde seg aktivt til lesingen. Dette er ifølge Roe (2006) noe som også 

kjennetegner svake lesere. Ifølge Roe (2006) er dyktige lesere aktive i forhold til lesingen, og 

de overvåker hele tiden egen lesing. Disse leserne stopper opp og retter opp forståelsen, hvis 

den brytes, mens svake lesere fortsetter å lese selv om de mister forståelsen (Roe, 2008).  

 

Lærerne fortalte mer om dette, men ikke alle nevnte mangelen på lesestrategier. Likevel 

fortalte alle at de jobbet med å utvikle lesestrategier hos elevene. Frank, for eksempel, fortalte 

at minoritetsspråklige gutter blir hemmet av at de mangler hensiktsmessige lesestrategier. 

Knut kunne også fortelle at de aller svakeste ofte bare kunne se på arket, uten å lese, og at de 

måtte ha et leseoppdrag for i det hele tatt å lese. Dette stemmer med det Roe (2006) skrev, at 

svake lesere trenger hjelp til å utvikle gode lesestrategier. Kulbrandstad (2003a) skriver at en 

grunn til at minoritetsspråklige har svake lesestrategier, kan være at de kommer fra kulturer 

hvor dette ikke blir verdsatt. I noen kulturer er en tekst kun en autoritet som skal læres utenat, 

og elevene skal ikke ha noen mening om teksten, eller stille spørsmål til den. Golden og 

Kulbrandstad (2007) skriver at dette kan føre til at minoritetsspråklige nærmer seg teksten på 

en annen måte enn den som forventes i norsk skole.  

 

Mine funn stemmer overens med det som ble rapportert fra PISA-undersøkelsen i 2009. 

Hopfenbeck og Roe (2010) viser til denne, og peker på at én grunn til at gutter gjør det 

svakere enn jenter i lesing, er at de ikke er like gode til å velge hensiktsmessige lesestrategier. 

Jentene kan forstå hvilke lesestrategier som er gode, og hvilke som er dårlige, men guttene 

synes alle lesestrategier er middels gode.  

 

Lesemotivasjon 

I intervjuene var det bare én elev som svarte at han likte å lese. De andre forklarte at de ville 

gjøre noe annet, fordi de syntes lesing var kjedelig. Lærerne hadde et syn som stemte overens 

med det elevene fortalte. Knut og Arne fortalte blant annet at det var vanskeligere å motivere 

de minoritetsspråklige guttene enn jentene. Særlig var den litteraturen de leste på skolen, for 

eksempel eldre litteratur, vanskelig å motivere til å lese. 
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Resultatene samsvarer med den teorien som er presentert. Imsen (2014) skriver at motivasjon 

kan deles opp i indre og ytre motivasjon. Det er lærerens oppgave å motivere for den ytre 

motivasjonen, eller det som Roe (2008) mener er lesing av lyst. Roe (2008) skriver at det er 

viktig at elevene opplever en mestring når de leser, hvis ikke kan lesingen oppfattes som en 

straff. Videre vil dette føre til at de ikke vil ha troen på at de kan mestre en tekst neste gang 

de leser, og dette vil også øke sjansen for at de ikke forstår den. Derfor er det viktig at 

elevene er motiverte til å lese før lesingen begynner, eller så kan dette føre til at de har et 

dårligere utgangspunkt for å forstå teksten. Dette var også Mona opptatt av, da hun fortalte at 

for henne var det viktig å skape leseglede hos elevene.  

 

Resultatene stemmer også overens med PISA-undersøkelsen fra 2009. Her kommer det fram 

at gutter er mer negativt innstilt til lesing, og de leser mindre enn jenter. I tillegg leser guttene 

mindre for fornøyelsens skyld, og de er mer avhengig av at det de leser om, er spennende, 

mens jentene er mer altetende (Roe, 2010). Roe (2013) skriver om nyere leseforskning, som 

peker på biologiske og psykologiske forklaringer. Det forventes at jenter er roligere og mer 

fornuftige, mens gutter er forventet å være mer urolige, aktive og maskuline. Disse 

forklaringene kan skremmer gutter vekk fra lesing (Roe, 2013). De minoritetsspråklige 

guttene jeg intervjuet, oppga at de heller ville gjøre noe annet gøy enn å lese.  

 

Overvurdering av egne ferdigheter og vegring for å be om hjelp 

Jeg og min veileder analyserte svarene fra spørreskjemaet i PISA-undersøkelsen fra 2000. 

Her kom det fram at de minoritetsspråklige guttene rapporterte en overdreven tro på egne 

ferdigheter. Selv om de minoritetsspråklige guttene skårte svakere enn de majoritetsspråklige 

guttene, oppga de en større tro på egne ferdigheter. Til grunn for denne utfordringen pekte jeg 

også på svarene de minoritetsspråklige guttene ga i intervjuene. De svarte at de var svært 

gode lesere, til tross for at læreren fortalte at det var et svært lavt snitt i klassen, og elevene 

hadde utfordringer med å opprettholde dette inntrykket i resten av intervjuet, for eksempel da 

det virket som elevene gjettet på spørsmålene heller enn å spørre meg om å utdype eller 

forklare spørsmålene. Det skal påpekes, at dette også kan være en svakhet ved metoden, 

nemlig at elevene ikke forstod hva jeg spurte om. Elev 1 fortalte også at han syntes det var litt 

flaut å innrømme at han ikke forstod hvis han leste, mens elev 2 forsøkte å gjette seg fram til 

et svar han ikke forstod, i stedet for å spørre hva jeg mente med det. Når det gjaldt lærerne, 

fortalte Frank og Knut at denne utfordringen kjennetegnet elevgruppen. De sa blant annet at 

det satt langt inne for elevene å innrømme at de ikke forstod, at de overvurderte egne 
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ferdigheter, ikke hadde innsikt i hva som var god leseforståelse, og at de ikke ofte nok ba om 

hjelp. Frank fortalte at han hadde inntrykk av at elevene overvurderte egne ferdigheter, i 

tillegg fortalte han og Arne at disse elevene ofte kunne vegre seg for å be om hjelp. 

 

Det at elevene overvurderer egne ferdigheter, kan ha sammenheng med at de mangler innsikt 

i hva god leseforståelse er, noe som igjen kan peke tilbake på utfordringen med ord og 

begreper, nemlig at de tror det holder kun å lese ordene, men at de ikke forstår teksten. 

Melby-Lervåg og Lervåg (2014) undersøkte leseforståelsen til første- og andrespråkslesere. 

De fant ut at førstespråkslesere har en bedre leseforståelse enn andrespråkslesere. 

Kulbrandstad (2003b) skriver også om dette, og henviser til det som en kognitiv utfordring. 

Her kommer det fram at denne elevgruppen mangler innsikt i hva det vil si å forstå en tekst. 

Det vises til en elev som leser hurtig og forstår de fleste ord. Derfor mener han selv at han er 

en god leser, men Kulbrandstad (2003b) mener at denne eleven ikke er en god leser, fordi han 

ikke forstår teksten. Eleven var ingen god tekstforståer, fordi han ikke hadde innsikt i hva det 

faktisk ville si å forstå en tekst. Kintsch (1998) skriver om leseforståelse i hans teori om 

hvordan leseforståelse skapes. I denne teorien er det flere elementer som påvirker 

leseforståelsen. Leseren vil aktivere de elementene han eller hun forstår, uten å vite det selv, 

og disse elementene skaper gjennom et samspill en leseforståelse. Graden av denne 

leseforståelsen vil dermed være avhengig av hvorvidt leseren har aktivert de rette elementene 

ved teksten. Dermed kan det virke som de minoritetsspråklige guttene i denne oppgaven ikke 

makter å aktivere nok elementer i lesingen, og dermed danner de seg en leseforståelse som 

ikke er god nok.  

 

Bakgrunnskunnskaper 

Utfordringen med manglende bakgrunnskunnskaper var det bare lærerne som oppga. Også 

her kan dette gjelde det som majoritetsspråklige tar for gitt, for eksempel kunne Arne nevne 

norsk kultur, der ord som ”stabbur” og ”budeie” kunne dukke opp, noe som gav elevene 

utfordringer. Norsk kultur og norske verdier var aspekter også Knut og Mona pekte på som 

noe som var utfordrende for de minoritetsspråklige guttene å ha kjennskap til. At elevgruppen 

har utfordringer med dette, understrekes også av Høien og Lundberg (1989). De skriver at det 

er viktig at leseren har en forståelse av den verden som blir presentert i teksten, før lesingen 

begynner. Slik kan det forklares at minoritetsspråklige gutter får problemer når de skal lese 

en gammel norsk tekst, fordi de ikke har kjennskap til temaet, fenomenet eller den verden 

som blir presentert i teksten. Strømsø (2007) skriver også at skjemateori er knyttet til 
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kulturelle sammenhenger, og leserens skjema er derfor avhengig av leserens kulturelle 

bakgrunn.  

 

Kulbrandstad (2003a) skriver om skjemateori, som beskrevet i kognitiv leseteori, til å 

forklare hvorfor dette er vanskelig for de minoritetsspråklige guttene. Leseren må selv bidra 

til å aktivisere skjema som omhandler det temaet eller det fenomenet som teksten handler om. 

På denne måten vil leseren hente fram igjen bakgrunnskunnskaper. Leserens tekstforståelse 

vil være avhengig av leserens evne til å hente fram igjen disse skjemaene. Alver (2004) 

skriver at leseren vil møte på utfordringer når essensiell kunnskap mangler. Denne 

kunnskapen kan være nødvendige og relevante erfaringer og forutsetninger, noe som kan 

gjøre at man får problemer med teksten som helhet. Hauge (2008) hevder at lesing uten 

nødvendige bakgrunnskunnskaper kan oppleves som meningsløs av leseren, i tillegg kan 

tekstens budskap oppfattes feil. Dette pekte Knut på da han fortalte om klassen hans som 

skulle lese en ironisk tekst om tradisjonelle norske barneeventyr. Fordi elevene ikke hadde 

den nødvendige bakgrunnskunnskapen om dette, forstod de ikke at teksten var ment ironisk.  

 

5.2 Hvilke løsninger finnes? 

Ord og begreper 

Austad (2003) forklarer at det er viktig at elevene forstår at de ikke forstår. Hvis det dukker 

opp ord og begreper som er vanskelige eller nye, må de avbryte lesingen for ikke å miste 

forståelsen. Ifølge kognitiv leseteori er det derfor viktig at leseren hele tiden er oppmerksom 

på vanskelige ord, slik at han kan rette opp igjen forståelsen når den bryter sammen. Derfor 

kan Knuts metode, nemlig at elevene er fokusert på vanskelige ord, være fruktbar. Han 

forsøkte å få elevene til å notere ned eller ringe rundt vanskelige ord, for så å undersøke disse 

før lesingen fortsatte. Ifølge ham, var det svært viktig at elevene stoppet å lese hvis det var 

noe de ikke forstod. Nettopp det at leseren forholder seg aktiv under lesing, peker også Roe 

(2008) på. Hun skriver at de gode leserne stopper lesingen hvis det er noe de ikke forstår. 

 

Golden (2014) skriver at det er to metoder å bedrive ordundervisning på: spontan og planlagt 

ordundervisning. Den spontane ordundervisningen er den som skjer når elevene ikke forstår 

ord, og de må forklares hva de betyr, for eksempel hvis man stopper opp underveis i lesingen 

for å undersøke et ord. Den planlagte er den som for eksempel Arne og Knut bedriver, nemlig 

at de går gjennom vanskelige ord og begreper før lesingen begynner. Arne fortalte for 
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eksempel at ha ga elevene en ordliste før lesingen begynte, og Knut kunne også fokusere på 

ord i førlesingsfasen. Eleven kan også trenes opp i ulike lesestrategier, som gjør at eleven kan 

lære seg nye ord før, underveis eller etter lesingen, for eksempel kan eleven notere ordet ned, 

slik at man senere kan gå tilbake i teksten (Golden, 2014). Da Kulbrandstad (2003a) 

undersøkte de fire minoritetsspråklige elevene, ble det konkludert med at denne elevgruppen 

måtte forberedes før lesingen begynte, altså i førlesingsfasen.  

 

Samtidig som noen mener det er viktig å fokusere på vanskelige ord og begreper, hevder 

Alver (2004) at dette er negativt. Hun skriver at dette fører til at de leser tregere. Det gjelder 

spesielt i fagtekster, fordi disse har flere fagbegreper. Dette kan være alvorlig, fordi elevene 

ikke forstår hva de leser, noe som kan føre til at de mister lysten på lesing. Mona hadde en 

liknende oppfatning. Hun ville helst ikke at elevene stoppet opp mens de leste, men at de 

heller diskuterte etter at teksten var ferdig. Alver (2004) skriver videre hvilke lesestrategier 

som kan brukes, blant annet for å hjelpe elevene å forstå ord og begreper. Hun mener det er 

viktig i førlesingsfasen å definere og forklare ord, og foreslår at man kan lage en ordliste til 

elevene.   

 

Lesestrategier 

I teorien jeg har presentert blir det beskrevet hva de gode leserne gjør, og dette er blant annet 

at de bruker hensiktsmessige lesestrategier. Roe (2006) skriver at svake lesere trenger hjelp 

til å utvikle gode lesestrategier, noe alle lærerne i denne studien gjør. Gode lesere har ulike 

måter å lese en tekst på, slik disse lærerne forsøker å lære dem. I tillegg har de gode leserne et 

bevisst mål med lesingen, for eksempel at de har et leseoppdrag. Mens de leser, er de aktive i 

forhold til teksten, og stiller spørsmål til den og stanser hvis forståelsen bryter opp (Roe, 

2006). Knut lot ofte elevene lese sammen i par, og han ga dem ulike oppsummeringsøvelser 

etter lesingen, blant annet for at elevene skulle få systematisert tankene sine. Han gir alltid 

elevene ulike leseoppdrag, slik Mona og Arne også gjør. Arne jobbet også på en liknende 

måte, nemlig at han lot elevene lese sammen. Mona fortalte at hun blant annet fokuserte på at 

elevene oppøvde seg gode lesestrategier, og hun fortalte om da klassen leste Gyldig Fravær 

av Harald Rosenløw Eeg. Hun og Frank var også opptatt av at det var ulike måter å lese en 

tekst på, mens hun også mente elevene skulle være aktive mens de leste. 

 

Hvis de skulle lese om et tema de ikke kunne noe om fra før, ville fire av elevene at læreren 

skulle forklare det før lesingen begynte. Elev 4 ville at læreren skulle begynne å lese, for så å 
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stoppe underveis i teksten for å forklare. Noen av elevene forklarte at de forsøkte å finne ut 

hva teksten de skulle lese, handlet om før de begynte å lese, og elev 1, 2 og 4 brukte også 

overskrifter for å få et innblikk i hva teksten ville handle om. De aller fleste elevene ville 

helst lese i par eller i grupper. Det var stor spredning i hvorvidt de ville snakke om teksten 

før, underveis eller etter at de hadde lest ferdig. Alle lærerne fortalte at de brukte mye tid før 

lesingen begynte, særlig Knut som ville skape mye kontekst rundt teksten for elevene. 

Mortensen-Buan (2006) skriver at førlesingsfasen er viktig fordi det er her bevisstgjøringen 

og den kognitive forberedelsen begynner. En lesestrategi som Knut brukte, var for eksempel 

å skape masse kontekst rundt teksten. Dette er lurt fordi det vekker bakgrunnskunnskapene til 

leseren. Denne fasen er også viktig fordi man kan snakke om tekstens tema, hensikt eller 

forfatterens intensjon, slik for eksempel Mona gjorde. Strategier som kan brukes under 

lesingen er, ifølge Mortensen-Buan (2006), å lage tankekart eller ta notater. Til slutt blir det 

understreket at det er nyttig at elevene jobber sammen om strategiene, slik at arbeidet ikke 

blir repeterende.   

 

Flere av arbeidsmåtene til lærerne samsvarer med Alvers tidligere forskning (2004), som 

beskriver konkrete lesestrategier som kan brukes i en klasse med minoritetsspråklige elever. 

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er at elevene skal lese en fagtekst om vulkaner. 

Hun skriver at det viktigste i førlesingsfasen er at elevene fokuserer på temaet de skal lese 

om, slik som for eksempel Mona og Knut også gjorde. Her kan for eksempel læreren vise 

fram bilder av vulkaner. Dette vil gi elevene økt kunnskap om temaet. Før de begynner 

lesingen, forklarer læreren også hva slags sjanger de skal lese, for som Roe (2006) skriver, 

gode lesere tilpasser lesingen etter hva de skal lese. De stiller også spørsmål til teksten før de 

begynner å lese. Da kan elevene lage hypoteser om hva de tror teksten vil handle om. Mens 

elevene leser, har de fått en oppgave av læreren. Dette gjør at lesingen blir konsentrert og 

målrettet. Etter at lesingen er ferdig, leser læreren selv høyt, slik at alle forstår uttalen til 

ordene. Etter teksten diskuterer og snakker de rundt det de har lest, men også det de snakket 

om før lesingen begynte.  

 

Lesemotivasjon 

Flere av lærerne mente én måte å motivere elevene på, var å gjøre dem nysgjerrige på teksten 

de skulle lese, blant annet ved å avsløre handlingen for dem. Også lærerne mente tema som 

engasjerte elevene, var viktige, og Mona mente at tekstene måtte angå dem, og at de måtte 

kunne identifisere seg med karakterene i tekstene, noe også Hauge (2008) skriver om, nemlig 
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at man kan knytte tema til elevenes erfaringer. Samtidig påpekte Mona at enkelte tema var 

universelle, og at det derfor ikke var like viktig at elevene kunne identifisere seg med 

tekstens verden.  

 

At en elev leser fordi han er indre motivert, er det beste for alle parter. Derfor er det 

hensiktsmessig som lærerne og elevene forteller, at de får lese om noe som engasjerer dem. 

Dette fører til at de leser av lyst (Roe, 2008). Dette skriver også Bratheim et al. (2013). De 

konkluderte med at gutter som er interesserte i det de skal lese, vil lese. For å få elevgruppen 

interessert, må de engasjeres. Elevene i studien ville helst lese noe som var spennende, og 

som engasjerte dem. Dette kunne være for eksempel fotball, fordi enkelte av elevene var 

interessert i det. Det skriver også Bratheim et al. (2013), nemlig at elevene må få tildelt 

lesestoff de er interessert i, og løsningen for å finne ut dette, er at læreren undersøker hva 

elevene vil lese. En elev mente at læreren burde spørre elevene hva de ville lese, mens andre 

heller ville at læreren skulle velge bøker. De fleste elevene ville helst lese om noe de kunne 

identifisere seg med.  

Men det er ikke alle elever som har like mye leseerfaring, og av den grunn ikke helt vet hva 

de vil lese, derfor er det, ifølge Bratheim et al. (2013), viktig at læreren kan hjelpe elevene til 

å finne godt lesestoff. Freedmon (2003) fant ut at mange bøker gutter leste på skolen, ikke 

engasjerte dem, noe også elevene i denne studien beskriver.  

 

Young og Brozo (2001) har hver sin mening om hvordan gutters lesemotivasjon kan økes. 

Brozo mener at gutter skal få lese det de er interessert. Skolen må derfor sørge for at elevene 

har tilgang på slikt lesestoff, og dette kan gjerne være typisk guttelitteratur. Young, på den 

andre siden, hevder at skolen må skape et miljø hvor lesing ikke blir sett på som feminint, og 

at elevene må lese forskjellige bøker, ikke bare guttelitteratur. EUs ekspertgruppe (2012) 

foreslo at den litteraturen gutter leser på skolen, må være bedre tilpasset dem og passe 

overens med deres interesser. De mener også at guttene selv skal få velge hva de vil lese. 

Lærerne i min studie var ikke like opptatt av at guttene skulle lese typisk guttelitteratur, men 

at de heller vil gi dem lesestoff om tema som kunne engasjere dem, eller gjøre dem 

nysgjerrige på handlingen før lesingen begynte for å øke lesemotivasjonen. For eksempel 

forsøkte flere av dem å lede elevene vekk fra slike bøker.  
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Bakgrunnskunnskaper 

Alver (2004) skriver at det er svært viktig at leseren har noen bakgrunnskunnskaper for å 

forstå helheten i en tekst. Hun påpeker at dette ikke bare dreier seg om sosial eller kulturell 

kunnskap, men også kunnskap om temaet det dreier seg om. Leseren kan konstruere sin egen 

forståelse av innholdet, hvis han eller hun har nok språklige, sosiale og samfunnsfaglige 

bakgrunnskunnskaper. Høien og Lundberg (1989) skriver at det er viktig for uerfarne lesere å 

få bakgrunnsinformasjon, dette fordi det minsker risikoen for at forståelsen går tapt. Hauge 

(2008) forklarer at en måte å gi elevene bakgrunnskunnskaper på, kan være å knytte teksten 

til elevens egne erfaringer, fordi dette vil gjøre tekstens innhold mer kjent for elevene. Alle 

lærerne fortalte at bakgrunnskunnskaper var viktige å inneha før lesingen begynte. Knut, som 

beskrevet under lesestrategier, bruker mye tid på å sette elevene inn i tekstene før de 

begynner å lese, blant annet for å gi dem bakgrunnskunnskap. Dette gjør også Mona, blant 

annet ved å stille oppgavespørsmål som skal vekke bakgrunnskunnskapene.  

 

Overvurdering av egne ferdigheter og vegring for å be om hjelp 

Som jeg har vist, pekte elevenes svar i intervjuene på at de overvurderte egne leseferdigheter, 

vegret seg for å spørre hvis de ikke forstod, og manglet innsikt i hva god leseforståelse 

innebærer. Enkelte av lærerne pekte på denne utfordringen. Frank foreslo at elevene fikk i 

oppgave ikke bare å gi en slags papegøye-gjengivelse av teksten de har lest, men at de måtte 

bruke egne ord, og at de måtte gi en reflekterende framstilling av den. Arne fortalte at han 

ofte gikk rett bort til elever han mistenkte ikke forstod, slik at de slapp å spørre selv.  

 

På akkurat dette området er det svært lite teori å finne, bortsett fra Kulbrandstad (2003b), som 

skriver at en måte å hjelpe elevene på her, vil være å øke ordforrådet deres. Dette vil føre til 

at elevene har et bedre utgangspunkt når det kommer til å forstå en tekst (s. 105).  

 

5.3 Konklusjon 

Oppsummert har elevene utfordringer de ikke er helt klar over, og de vet ikke hva som skaper 

problemer for dem når de leser, eller hvorfor problemene oppstår. Men lærerne vet dette. 

Dette kommer til dels fram av svarene elevene gir i intervjuene, men også lærernes svar tyder 

på dette. Elevene nevner ikke bakgrunnskunnskap som en utfordring én gang i løpet av 

intervjuene, de nevner heller ingen spesielle lesestrategier, men det gjør lærerne. I tillegg 

forteller lærerne at de jobber med dette med elevene, og elevene forteller også at de arbeider 
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med dette, uten at de kan sette ord på hva de gjør, eller hvorfor de gjør det. Som 

Kulbrandstad (2003a) skriver, denne elevgruppen er opptatt av ord og begreper. Jeg hevder, i 

likhet med Alver (2004), at dette fører til at de overfokuserer på dette, og ikke får kjennskap 

til måter å utvikle lesestrategier på, eller skaffe seg nødvendige bakgrunnskunnskaper for å 

lese teksten. Flere av løsningene på utfordringene som elevene og lærerne oppgir, ligger i 

førlesingsfasen, slik Kulbrandstad (2003a) skriver. Her er det nødvendig med 

hensiktsmessige lesestrategier for å få nødvendig bakgrunnskunnskap, og her ligger det også 

et potensial for å øke lesemotivasjonen. Lærerne oppgir at de jobber mye i denne fasen, og 

elevene er klar over at de gjør det, men de vet ikke hvorfor de gjør det. Mortensen-Buan 

(2006) skriver at elever må forstå at arbeidet med lesestrategier er viktig. Jeg mener elevene 

må bevisstgjøres hvorfor de arbeider mye i førlesingsfasen og med løsningene som er oppgitt 

i denne oppgaven, og at det å forberede seg før lesingen begynner, dreier seg om mer enn 

bare å kunne ord og begreper.   

 

5.4 Studiens holdbarhet 

Det aller viktigste jeg vil påpeke ved studiens holdbarhet, er begrensningene den har med 

tanke på overførbarhet eller generalisering. Selv om jeg har diskutert gruppen 

minoritetsspråklige gutter, er det viktig for meg å påpeke at denne studien kun har undersøkt 

fem minoritetsspråklige gutter på én skole i Oslo. Det eneste jeg krevde som en forutsetning 

for å intervjue dem, var at de gikk på studiespesialiserende Vg1, var minoritetsspråklige og 

var gutter. De utfordringer og løsninger jeg har presentert og beskrevet, har grodd ut av 

intervjuer med disse fem elevene, og erfaringene til fire lærere som enten underviser denne 

type elever nå, eller har gjort det tidligere. Derfor er det også viktig å påpeke at denne 

elevgruppen er en sammensatt gruppe, med forskjellig bakgrunn og erfaringer. Knut, en av 

lærerne som ble intervjuet, forklarer det slik: 

 

Elevene er ikke like, absolutt ikke. Noen av de gutta... Kanskje alt de leser er 

Facebook-statusen til kompisen, mens andre er litt mer... Det finnes jo selvfølgelig 

minoritetsspråklige gutter som leser Harry Potter, for eksempel, så de er ikke like i det 

hele tatt.  

 

Jeg har også tidligere forklart at det ikke er målet med denne studien å generalisere den til å 

gjelde for alle minoritetsspråklige, men at håpet var at særlig løsningene kan overføres til 
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andre norsklærere som arbeider med samme elevgruppe. Men utfordringene kan være helt 

annerledes hvis man hadde intervjuet flere elever. Til tross for dette har jeg vist at tidligere 

forskning peker på det samme som det jeg har funnet ut. Likheter som dette bidrar til å styrke 

min studies troverdighet.   

 

Reactivity, som jeg diskuterte i metode-kapitlet, handler om at forskeren kan påvirke 

informantene bevisst og ubevisst. Kvale og Brinkmann (2015) skriver at det kan være en 

utfordring å intervjue barn og unge, fordi disse kan se på deg som en lærer, noe som igjen 

kan føre til at de forsøker å gi et riktig svar på spørsmål. Dette opplevde jeg under 

intervjuene, og tolket dette, også på bakgrunn av teori og empiri, som at elevene vegret seg 

for å spørre om hjelp eller innrømme at det var noe de ikke forstod. Fordi elevene gjorde 

dette, er det selvfølgelig også en mulighet for at de svarte mindre oppriktig på andre spørsmål 

også, noe som kan skje i all forskning. Noe av det samme gjelder det jeg har skrevet om 

lesestrategier. Fordi elevene ikke nevnte noen særlige lesestrategier, forklarte jeg at dette var 

en utfordring. Dette kan også være en svakhet ved metoden. Som jeg har forklart tidligere, 

lesestrategier kan være en ubevisst aktivitet. Elevene kan ha utfordringer med å være klar 

over at de faktisk benytter seg av disse, og de kan ha utfordringer med å forklare hvilke de 

benytter seg av.   

 

5.5 Implikasjoner for videre forskning 

Etter å ha forsket på området minoritetsspråklige gutter og lesing, er det tydelig for meg at 

det er flere interessante fenomener som kan undersøkes. Foruten å forske på 

minoritetsspråklige jenter og lesing, kan leseforståelse hos minoritetsspråklige gutter være 

interessant. Et flertall av elevene mener selv de er gode lesere, til tross for at andre ting kan 

tyde på det motsatte. Et aspekt kunne derfor vært å undersøke hva denne elevgruppen mener 

god leseforståelse innebærer. Det kan virke som elevene overprioriterer avlesingssiden og 

hurtigheten på lesingen, kontra det de sitter igjen med etter at lesingen er ferdig.  

 

Det kunne også vært interessant å sammenlikne nærmere elevenes leseforståelse av en tekst 

uten nødvendige bakgrunnskunnskaper, og en tekst hvor de har de nødvendige 

bakgrunnskunnskaper. En av lærerne jeg intervjuet, fortalte om et eksempel der han hadde 

gjort dette, og begge gangene forstod elevene teksten.  
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Samme lærer kunne også fortelle at flere av hans elever kom fra ungdomsskolen med for 

svake leseferdigheter. Derfor kunne det også vært nyttig å forsøke å finne ut når disse elevene 

begynte å møte på utfordringer.  

 

5.6 Implikasjoner for praksis 

Når noe som helst skal utføres i skolen, enten det gjelder lesing, skriving, regning eller andre 

aktiviteter, er det avgjørende at læreren sørger for å gi alle elevene et så likt utgangspunkt 

som mulig. Min studie, som handler om utfordringer og løsninger knyttet til 

minoritetsspråklige gutter og lesing, peker på det følgende: At denne elevgruppen stiller godt 

forberedt før lesingen begynner. Resultatene fra min studie tyder på at en del av 

utfordringene, og særlig løsningene, ligger i førlesingsfasen. Her er det også viktig at elevene 

er bevisst på hvorfor de arbeider med førlesingsstrategier, og hvilke utfordringer de har, eller 

hvilke utfordringer som vil komme underveis i lesingen.   

 

De viktigste implikasjonene av denne studien vil være å være seg bevisst på de utfordringene 

og løsningene som lærerne og elevene i studien har presentert. For eksempel må lærere være 

bevisst på at denne elevgruppen har et mindre ordforråd enn majoritetsspråklige, og samtidig 

at mer eller mindre alle ord og begreper kan være utfordrende. Det er lærerens ansvar å 

utlikne dette, men samtidig gi elevene redskapene til selv å kunne løse en slik utfordring. 

Dette gjelder også bakgrunnskunnskaper. Mangel på dette kan sabotere hele forståelsen av 

tekst, selv om det bare gjelder en brøkdel av den. Derfor er det nyttig å skape mye kontekst 

rundt teksten og tekstens tema. Dette kan også hjelpe å øke elevens lesemotivasjon, sammen 

med det å lese noe som engasjerer og berører dem. Som jeg pekte på i konklusjonen, er det 

også viktig at elevene er bevisst hvorfor de jobber med dette, fordi dette kan øke elevenes 

bevissthet om utfordringene og løsningene.  

 

Jeg har tidligere argumentert for at elevene overvurderer egne ferdigheter, og at de muligens 

mangler innsikt i hva god leseforståelse innebærer. Disse to utfordringene henger sammen. 

Når elevene forstår hva god leseforståelse innebærer, vil de kanskje i mindre grad 

overvurdere egne ferdigheter, fordi de vet hva god lesing er. Lærerne pekte også på det å ha 

en mer direkte tilnærming til elevene, blant annet ved å oppsøke elevene for å hjelpe dem, 

selv om elevene ikke har bedt om hjelp. En annen måte kan også være å gi elevene mer 

reflekterende oppgaver etter teksten, som går utover det å bare huske hva teksten handlet om.  
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Oppsummert påstår jeg at flere av disse utfordringene og løsningene bunner i ett aspekt: 

lesestrategier. Studien tyder på at elevene mangler nyttige og hensiktsmessige lesestrategier, 

og hvis jeg skulle spekulere, er det mulig å anta man kunne møtt alle disse utfordringene med 

én løsning, nemlig å gi elevene gode lesestrategier. Lesestrategier før lesingen begynner, kan 

bedre elevenes bakgrunnskunnskaper og ordforråd. I tillegg kan, spesielt med hjelp fra 

læreren, dette også engasjere elevenes lesemotivasjon.  
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Vedlegg 1: Samtykkeerklæring lærere 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

”Minoritetsgutter og lesing” 
 

Til Lærer nr.  

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan gruppen minoritetsspråklige gutter best kan 

undervises når lesing er en del av undervisningsopplegget. Som en del av dette vil jeg 

intervjue blant annet lærere om temaet. Oppgaven er en masteroppgave som blir utført ved 

Universitet i Oslo.  

 

Jeg har valgt deg fordi du har mye erfaring med denne gruppen, eller fordi din skole har et 

høyt antall minoritetsspråklige elever.   

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien vil innebære at du vil bli intervjuet, og det du sier vil bli publisert i 

masteroppgaven. For lærere vil spørsmål om dine erfaringer med minoritetsspråklige gutter 

være tema. For elever vil deres erfaring med lesing være tema. Intervjuet vil bli tatt opp ved 

hjelp av lydopptak.    

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle funn vil bli behandlet konfidensielt. Ingen personopplysninger vil bli etterspurt eller 

lagret. Det er kun jeg som har tilgang til opptaket, og ingen personopplysninger vil bli lagret 

eller skrevet ned. Opptaket vil bli lagret lokalt på min PC, og vil bli slettet så fort det er 

transkribert.  Ingen av deltakerne vil kunne gjenkjennes i publikasjonen. All informasjon som 

kan spores tilbake til deltakeren, vil bli anonymisert.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2016. Da vil alle transkripsjonsnotater bli slettet.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan fram til 1.juni 2016 trekke ditt samtykke uten å 

oppgi grunn. Du kan også fram til denne datoen trekke tilbake informasjon du har gitt. 

Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger du har gitt bli slettet.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS.  
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Samtykke til deltakelse i studien 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

 

 

 

 

Signert av prosjektdeltaker, dato 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring elever 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

”Minoritetsgutter og lesing” 

 

Til Elev Nr.  
 

Bakgrunn og formål 

Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan gruppen minoritetsspråklige gutter best kan 

undervises når lesing er en del av undervisningsopplegget. Som en del av dette vil jeg 

intervjue blant annet elever om temaet. Oppgaven er en masteroppgave som blir utført ved 

Universitet i Oslo.  

 

Jeg har valgt deg fordi du er en del av denne gruppen.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien vil innebære at du vil bli intervjuet, og det du sier vil bli publisert i 

masteroppgaven. For lærere vil spørsmål om dine erfaringer med minoritetsspråklige gutter 

være tema. For elever vil deres erfaring med lesing være tema. Intervjuet vil bli tatt opp ved 

hjelp av lydopptak.    

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle funn vil bli behandlet konfidensielt. Ingen personopplysninger vil bli etterspurt eller 

lagret. Det er kun jeg som har tilgang til opptaket, og ingen personopplysninger vil bli lagret 

eller skrevet ned. Opptaket vil bli lagret lokalt på min PC, og vil bli slettet så fort det er 

transkribert.  Ingen av deltakerne vil kunne gjenkjennes i publikasjonen. All informasjon som 

kan spores tilbake til deltakeren, vil bli anonymisert.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2016. Da vil alle transkripsjonsnotater bli slettet.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan fram til 1. juni 2016 trekke ditt samtykke uten å 

oppgi grunn. Du kan også fram til denne datoen trekke tilbake informasjon du har gitt. 

Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger du har gitt bli slettet.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS.  
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Samtykke til deltakelse i studien 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

 

 

 

 

Signert av prosjektdeltaker, dato 
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Vedlegg 3: Intervjuguide lærere 

 

Fase 1: Rammesetting 

1. Uformell prat  

2. Informasjon  

a. Temaet for samtalen. 

i. Hvem er jeg.  

ii. Hva handler oppgaven om.  

iii. Hva formålet med oppgaven er.  

b. Redegjør for begrepet minoritetsspråklige gutter. Fra UDIR: Barn, unge og 

voksne som har et annet morsmål enn norsk eller samisk. Morsmål: Det første 

språket man lærer. Vi snakker ikke om leseopplæring, men heller når lesing 

blir brukt som metode i undervisningen, eller når elever skal lese 

skjønnlitteratur. Altså for eksempel når elevene skal lese en fagtekst for å lære 

seg et spesielt tema.  

c. Intervjuet vil bli tatt opp. Samtykke om opptak. Opptaket vil bli slettet når det 

er transkribert, og all informasjon og alle navn vil bli anonymisert. Kan trekke 

seg når som helst. Taushetsplikt og anonymitet. Skriver under 

samtykkeerklæring. .  

d. Hvis annet ikke blir oppgitt, vil alle spørsmålene dreie seg om 

minoritetsspråklige gutter.  

e. Noen spørsmål? 

f. Starte opptak.  

 

Fase 2: Erfaringer 

3. Overgangsspørsmål  

a. Hvilken erfaring har du med minoritetsgutter og lesing?  

b. Hvor mye har du undervist majoritetsgutter kontra minoritetsgutter?  

 

Fase 3: Fokusering 

4. Nøkkelspørsmål 

a. Hvordan arbeider du med minoritetsgutter og lesing? 

b. Hva mener du er viktig å tenke på når du arbeider med minoritetsgutter og 

lesing? 

c. Hva mener du kjennetegner minoritetsgutter når det gjelder lesing? 

d. Hvordan synes du det er å undervise minoritetsgutter når lesing er en del av 

opplegget? 

e. Hvilke utfordringer er ved å undervise minoritetsgutter og lesing? 

f. Hvilke utfordringer mener du minoritetsgutter har når det gjelder lesing? 

g. Hvordan kan du gjøre dette enklere for elevene? 

 

5. Tilleggsspørsmål 

a. Er det noe du ser på som spesielt vanskelig for minoritetsspråklige gutter når 

det gjelder lesing? 

b. Hvordan arbeider dere muntlig med det dere leser? 

c. Er det noen forskjell på å lese fagtekster og skjønnlitteratur? 

d. Hva mener du er viktig å tenke på når elevene skal lese skjønnlitteratur? 
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e. Hvis klassen skal lese skjønnlitteratur, hvordan bestemmes det hva de skal 

lese? Velger du? Velger de? 

f. Hvis du velger hva de skal lese, gjør du noen forskjell på gutter og jenter, 

minoritetsgutter og minoritetsjenter? 

g. Hvis klassen er en blanding av majoritetselever og minoritetselever, hvordan 

velger du da litteraturen? 

h. Hva oppfatter du at minoritetsgutter liker å lese? 

i. Hvis du velger litteratur, hva tenker du er viktig med tanke på handlingen, 

karakterer, tittel, omslag på boka osv.? 

j. Hvordan finner du bøker? Bibliotek? 

k. Hva mener du er viktig å tenke på når elevene skal lese fagtekster? 

l. Er det noen fag det er vanskeligere å lese faglitteratur i? Hvilke trekk ved 

disse tekstene er det som er vanskelige?  

m. Går du ut i fra at alle minoritetsgutter er like? Er de slik forskningen ”sier”? 

n. Hvordan oppfører du deg som lærer når du underviser minoritetsspråklige 

gutter kontra majoritetsspråklige? Snakker saktere? Mer repetisjon? Mer fokus 

på fremmedord, ordlister, vanskelige ord osv.? 

o. Hvis du underviser prosessorientert i lesing, hva mener du er viktige å tenke 

på i de ulike bestanddelene? 

p. Føler du at du får gitt hver elev nok oppfølgning?   

 

 

Fase 4: Tilbakeblikk 

6. Oppsummering 

a. Oppsummere funn.  

b. Har jeg forstått deg riktig? 

c. Er det noe du vil legge til?  

d. Har du noen spørsmål? 

e. Kan jeg kontakte deg hvis jeg har oppfølgingsspørsmål eller noe er uklart i 

opptaket? Du kan kontakte meg.  
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Vedlegg 4: Intervjuguide elever 

Intervjuguide med elever 

 

Fase 1: Rammesetting 

1. Uformell prat.  

2. Informasjon.  

a. Hvem er jeg.  

b. Temaet for samtalen: Temaet for samtalen handler om minoritetsspråklige 

gutter og lesing. Minoritetsspråklige i Norge er de som ikke har norsk eller 

samisk som morsmål. Morsmål er det første språket man lærer. Den oppgaven 

jeg skal skrive handler om hvordan minoritetsspråklige gutter best kan 

undervises når lesing er en del av undervisningen. Det handler ikke om å lære 

å lese, men hvordan lærere best kan tilrettelegge for minoritetsspråklige gutter 

når det skal leses på skolen.  

c. Intervjuet vil bli tatt opp. Samtykke om opptak. Opptaket vil bli slettet når det 

er transkribert, og all informasjon og alle navn vil bli anonymisert. Du kan 

trekke deg når som helst, eller trekke tilbake informasjon du har gitt.  

d. Noen spørsmål? 

e. Starte opptak.  

Fase 2: Erfaringer 

1. Hvor god føler du selv du er i norsk? 

2. Liker du å lese? 

3. Hvor mye leser du? 

4. Hva liker du å lese? 

 

Fase 3: Fokusering 

4. Nøkkelspørsmål 

a. Hvordan synes du det er å lese tekster? 

b. Hva synes du er vanskelig når du skal lese tekster?  

c. Hva vil du at læreren skal gjøre for at det er enklere å lese tekster? 

d. Synes du det er gøy/spennende å lese norsk? Hvorfor? Hvorfor ikke?  

e. Hva kan læreren gjøre for at det blir mer spennende for deg å lese norske tekster? 

 

Fase 4: Tilleggsspørsmål 

Forklare skjønnlitteratur og fagtekster. Forklare tekster.  

a. Hva liker du best å lese av skjønnlitteratur og fagtekster? 

b. Hva synes du er enklest å lese av skjønnlitteratur og fagtekster? 

c. Hva synes du er enkelt ved å lese skjønnlitteratur? 

d. Hva synes du er vanskelig ved å lese skjønnlitteratur? 

e. Hva synes du er enkelt ved å lese fagtekster? 

f. Hva synes du er vanskelig ved å lese fagtekster? 

g. Hvordan vil du lese? Hoppe rett inn i teksten?  

h. Hva er vanskeligst med å lese? 

i. Hvordan liker du å lese skjønnlitteratur i klasserommet? Hvordan vil du at læreren 

skal tilrettelegge for dette? 

j. Hvordan liker du å lese fagtekster i klasserommet? Hvordan vil du at læreren skal 

tilrettelegge for dette? 

k. Er det noen fag du synes er vanskeligere enn andre når du skal lese? 
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l. Hva synes du om å lese høyt foran andre? Hva mener du er viktig for både klassen og 

deg når noen skal lese høyt? 

m. Hva liker du lese? 

n. Vil du at læreren skal finne tekster til deg?  

o. Vil du finne tekster selv? 

p. Hva ser du etter hvis du vil finne en bok/tekst? 

q. Hvis du selv vil finne en bok, er det viktig for deg hvordan boken ser ut? 

r. Hva vil du at boken skal handle om? 

s. Hva slags karakterer vil du at skal være med i boken? 

t. Vil helst undervises i lesing sammen med majoritetsspråklige elever, eller sammen 

med minoritetsspråklige?  

u. Liker du å snakke/diskutere med andre om det du har lest? 

 

 

Fase 5: Tilbakeblikk 

6. Oppsummering 

a. Oppsummere funn.  

b. Har jeg forstått deg riktig? 

c. Er det noe du vil legge til? 

d. Har du noen spørsmål? 

e. Du kan kontakte meg hvis du vil trekke tilbake informasjon eller har andre spørsmål.  
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Vedlegg 5: Kvittering fra NSD 

 


