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1.  INNLEDNING 

1.1 Problemområdet 

Temaet for oppgaven gjelder tospråklige elever som har fagvansker i grunnskolen.  Jeg viser 

til St. meld. nr. 25 (1998-99) "Morsmålsopplæring i grunnskolen", samt Innst. S. nr. 110. 

(1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om morsmålsopplæring i 

grunnskolen.  Temaet "morsmålsopplæring i grunnskolen" er knyttet til språklig minoritet, 

morsmål, tospråklig undervisning og norsk som andrespråk. Stortingsmeldingen bygger på 

NOU 1995:12 "Opplæring i et flerkulturelt Norge", hvor det blir foreslått at det gis lovfestet 

rett til mormålsopplæring i grunnskolen, etter en forsøksperiode.  I skoleåret 1997-98 var 

registrert 33 307 elever fra språklige minoriteter i grunnskolen.  Se 2.2 i meldingen.  De utgjør 

nå 6% av det samlede elevantallet i skolen.  De største språkgruppene er urdu, vietnamesisk, 

engelsk, spansk, bosnisk, arabisk, albansk, tyrkisk og somalisk.  Jeg skal ikke redegjøre 

nærmere for Stortingsmeldingen her, men poengtere at det vises til en rekke 

forskningsrapporter og undersøkelser som konkluderere med at tospråklige minoritetselever i 

stor grad synes å ha fagvansker på skolen.  Se 1.3.1.  Fagvansker hos tospråklige elever blir 

ofte begrunnet med manglende morsmålsopplæring i grunnskolen.  Morsmålsopplæring i 

Osloskolen ble avviklet i 1993. 

 

Det er behov for mer kunnskap om tospråklige elevers situasjon i grunnskolen samt omfanget 

av deres fagvansker, før man kan trekke konklusjoner om mulige årsaker.  Vi vet foreløpig 

ikke sikkert hva mulige årsaker til fagvanskene kan bunne i.  Er det mulig å finne 

årsaksfaktorer som kan være felles hos tospråklige elever som har fagvansker i grunnskolen?  

Hvorfor synes innsats av pedagogiske ressurser å være uten forventet effekt for grupper av 

tospråklige elever?   Det er regnet for å være et stort fortrinn for elever, både sosialt og i 

forhold til skolefag, å kunne flere språk.  Bekymringene i diskusjonen gjelder at grupper av 

tospråklige elever ikke kan norsk godt nok til at de kan nyttegjøre seg undervisning på norsk.   

 

Manglende morsmålsundervisning i skolen for tospråklige elever kan trolig være en av flere 

mulige årsaksforklaringer på fagvansker.  Før jeg tar opp fagvansker hos tospråklige elever, 

vil jeg meget kort beskrive språklig utvikling hos barn.  Deretter vil jeg knytte språklig 

utvikling til begrepene kultur, tospråklighet, minoritetselever og tospråklig utvikling i en 

minoritetskultur.   Begrunnelse for det er at fagvansker hos tospråklige elever synes å bli 

knyttet dels til språklige faktorer og dels til elevenes minoritetsbakgrunn.    
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1.2 Kort om språklig utvikling 

Normal språklig utvikling følger et likt mønster hos alle barn, uansett språkgruppe.  

Spedbarnet babler på en mengde lyder, fonemer, og begynner raskt å skille ut de lydene som 

tilhører morsmålet, samt ta opp morsmålets prosodi.  Barnet er avhengig av språklig 

stimulering fra sin fødsel.  Dersom barnet ikke hører språk, vil det kunne bli stumt fra seks 

md. alder.  Ved ett års alder kan barnet si ett ords ytringer, ved to års alder to ords ytringer og 

ved tre- fire års alder skal barnet ha tilegnet seg morsmålets syntaks.  Ved seks-syv års alder 

har barnet oppnådd språklig bevissthet, metalingvistiske ferdigheter, og ved ti års alder er 

barnet språklig modent (Dalland Evans 2000).  Språklig utvikling hos barn er en del av, og 

knyttet til barnets motoriske-, sosiale-, emosjonelle- og kognitive utvikling, 

personlighetsutvikling samt identitet og selvbilde.  Språklig utvikling er altså både en del av 

og en forutsetning for barnets psykiske utvikling (Berk 2000).  Videre er språket bærer av den 

kultur barnet vokser opp i og blir overlevert, i sin primære familie.  

 

Vi vet ikke hvor lite stimuli et barn kan klare seg med, og likevel ha en normal språklig 

utvikling (Bishop 1997).  Barn har vist seg å være svært robuste i forhold til lite språklig 

stimuli.  Likevel er det dokumentert en rekke forhold knyttet til mangelfull språklig utvikling 

hos barn (Bishop & Mogford 1994).  Disse omstendighetene kan for eksempel gjelde barn 

som er døve, blinde eller sosial depriverte.  Se 8.1.1.  Barn kan også ha spesifikke vansker 

knyttet til språklige funksjoner, noe som kan innebære en forsinket språklig utvikling og/eller 

spesifikke lese- og skrivevansker.  Spesifikke vansker hos barn vil si at utvikling av enkelte 

ferdigheter ikke viser samme nivå som ferdigheter generelt hos barnet.  Årsaken til spesifikke 

vansker knyttes ofte til et noe svakt auditivt korttidsminne (Bishop 1997).  Spesifikke vansker 

kan være familiære og genetisk betinget  (Fagerheim 2000).  Mange hevder at ca. 10-20 % av 

en elevgruppe kan ha spesifikke lese- og skrivevansker.  Se 1.3.   

   

Et  normalt utviklet språk omfatter ekspressive og impressive ferdigheter.  Forutsatt at barnet 

kan lese og skrive, er ekspressive ferdigheter knyttet til å tale og skrive, og impressive 

ferdigheter til å lese og lytte.  I tillegg har språket en femte funksjon som gjelder tenkning 

(Skutnabb-Kangas 1981).  Videre beskriver vi språket ut fra dets formelle og pragmatiske 

funksjoner.  Språket beskrives formelt ved elementene: fonem (lyd) og grafem (bokstav), 

syntaks (grammatikk), semantikk (forståelse) og leksikon (ordforråd).  Gode formelle 

språklige ferdigheter vil si å beherske språkets formelle elementer godt.  Pragmatiske 

ferdigheter vil si evne til å bruke språket i kommunikasjon.  Språket nyttes ofte ulikt i 
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forskjellige livsområder.  Det stilles for eksempel ulike krav til språkbruk i offentlig 

sammenheng og innen en familie.  Å tale og lytte omfatter ferdigheter knyttet til daglig 

kommunikasjon, spontan tale.  Syntaks blir ikke nødvendigvis utviklet i spontan tale fordi 

kommunikasjonen foregår i en kontekst.  Barnet har lært å tolke ikke-verbale signaler og 

kontekst som del av et budskap.  Derfor kan spontan tale settes i sammenheng med begrepet 

innskrenket språklig kode, i henhold til Bernstein (Linell 1996).  Lesing og skriving skjer 

vanligvis uten konkrete hjelpemidler eller kontekst.  Språklige ferdigheter uten kontekst kan 

derfor knyttes til en utvidet språklig kode (ibid).  Utvikling av lese- og skriveferdigheter 

forutsetter at barnet har oppnådd språklig bevissthet, evne til desentrering, og at barnet har 

språklige ferdigheter knyttet til syntaks spesielt (Donaldson 1978, Høigård 1999).   

 

Utvikling av språkforståelse kan beskrives i tre ledd (Skutnabb-Kangas 1981: 46).  Barnet 

lærer det språklige uttrykket, selve ordet, ved at det oppfatter språklige stimuli.  Barnet 

oppfatter også den gjenstand eller den hendelse som ordet skal beskrive.  Deretter oppnår 

barnet en indre forestilling eller begrep om hva det språklige uttrykket benevner.  Derfor kan 

et ord ha dels denotativ og dels konnotativ betydning.  Denotativ betydning vil si at det er 

sammenfall mellom ord og gjenstand, hendelse eller objekt.  Konnotativ betydning vil si den 

betydning som individet legger i ordet.  Det er lett å lære et språk denotativt ved at en lærer 

hva ulike objekter heter.  Å lære den konnotative betydningen innebærer at barnet må ha en 

personlig opplevelse eller erfaring knyttet til objektet eller hendelsen.  Det er trolig i 

dimensjonen denotativ og konnotativ betydning en kan finne mulige vansker knyttet til å lære 

et annet språk enn morsmålet.  Morsmålet læres i kontekst knyttet til daglig samvær med 

familie og omsorgspersoner.  Barnet får en konnotativ forståelse av det daglige språket fordi 

innlæring er knyttet til emosjoner, handling og erfaring.  Morsmålet har derfor en funksjon 

knyttet til identitet spesielt, trolig fordi det er lært i en nær emosjonell relasjon.  

Fremmedspråk eller andrespråk må ofte læres dels uten kontekst, og dels uten at det er knyttet 

direkte til barnets egne erfaringer og handlinger.  Andrespråk eller fremmedspråk kan derfor 

bli lært ordvis, uten at barnet samtidig har en konnotativ forståelse av begrepene som ordene 

skal dekke. 

 

Det er nyttig å skille mellom begrepene andrespråk og fremmedspråk i forhold til morsmålet, 

når man skal beskrive tospråklig utvikling hos barn.  Morsmålet benevnes førstespråk.  

Andrespråket vil si det språket barn lærer samtidig med morsmålet og som følger de samme 

prinsipper for en naturlig språklig utvikling hos barn, altså etter naturmetoden.  Når barnet er 
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ca. tolv år, ved pubertet, begynner hjernens myelinisering å bli avsluttet.  Derved mister 

hjernen noe av sin plastisitet (Smith 1996).  Nye språk som introduseres til barn ved ca. tolv 

årsalderen får betegnelsen fremmedspråk.  Fremmedspråk læres på grunnlag av kognitive 

strategier, samt på grunnlag av den språklige kompetanse barnet allerede har på sitt morsmål 

og eventuelle andrespråk.  Språket læres i den kulturelle kontekst som familien representerer 

(Berk 2000).  Jeg vil derfor kort beskrive kulturbegrepet i forhold til språk.   

 

1.2.1 Språk og kultur  

Linell (1996) beskriver menneskets språk og språklig utvikling i en vid sammenheng.  Språket 

som symbol gjør det mulig for oss å akkumulere kunnskap og kommunisere.  Dels kan 

språket i seg selv fargelegge vår holdning til omgivelsene, og dels kan omgivelser og kultur 

sette preg på det språket vi bruker (Vygotsky 1934/2001).  Språket er hele tiden i forandring 

og knyttet til den kultur det opptrer i.  Språklige ferdigheter er et helt spesielt menneskelig 

fenomen, og språk er en sterkt medbestemmende faktor til at kulturell utvikling er mulig over 

tid i et samfunn.  Begrepet kultur innebærer et integrert mønster av menneskelig kunnskap, tro 

og holdninger samt adferd.  Kultur består blant annet av språk, ideer, seder og skikker, tabuer 

og koder, institusjoner, verktøy, kunstnerisk aktivitet, ritualer og seremonier.  

 

Hvert samfunn har sine egne spesielle kultur- eller sosiokulturelle systemer.  Det forekommer 

variasjoner i sosiokulturelle systemer som gjelder språk, seder og skikker, bruk av teknikk og 

redskap samt grad av sosial utvikling.  Variasjoner i sosiokulturelle systemer kan forklares av 

fysiske forekomster og ressurser, samt graden av muligheter i ulike arenaer av aktivitet.  

Kultur influerer i høy grad på individet vedrørende dets holdninger, verdier, normer, ideer og 

tro.  En person kan forholde seg til ulike kulturer, for eksempel ved reise.   Kulturer kan 

sammenlignes.  En retning for sammenligning gjelder etnosentrisme.  Da er tendensen å 

oversette andre kulturer i termer og begreper til sin egen.  Kulturrelativisme vil si å forstå og 

sette pris på kulturer som er forskjellig fra ens egen.    

 

Kultur kan beskrives i termer som gjelder mønster og former.  Det kan skje ved å beskrive 

kulturelle skikker (verktøy og skikker), kulturelle områder (folkegrupper) eller kulturelle 

kategorier som språk, religion, kunst og sosial organisering.  Kultur kan også beskrives ut fra 

institusjonelle institusjoner og funksjoner.  Disse kan være sosial organisering, økonomiske 

system, utdanning, religion og tro samt skikker, normer, seder og lovverk.  Vi kan beskrive 



 5 

undergrupper av kultur ved å sammenligne ikke urbane kulturer med urbane, samt 

stammekulturer som forskjellig fra kulturen i et moderne industrialisert land.   

 

Språket er dels en del av selve kulturen og dels en bærer av kulturen.  Gjennom språket blir vi 

sosialisert inn i en spesiell kultur.  Kulturens videreutvikling er avhengig av menneskelig evne 

til læring og overføring av kunnskap til neste generasjon.  Personer som er tospråklige kan 

ved dette tilhøre flere kulturer (The New Encyclopædia Britannica 15th edition).  

 

1.2.2 Kort om begrepet tospråklighet 

En person kan regnes som tospråklig når han kan nytte to språk til daglig, eller når han er nødt 

til å kommuniserer på to språk i et samfunn.  Begrepet tospråklighet er heller ikke entydig.  

Tospråklighet kan betegne og representere en komplisert og mangfoldig virkelighet både for 

den enkelte person og for samfunnet som helhet.  I global sammenheng er det vanlig at et 

landområde omfatter ulike språk.  Tospråklighet er ofte et resultat av samfunn i endring.  Som 

teoretisk begrep befinner tospråklighet seg i skjæringspunktet mellom psykolingvistikk og 

sosiolingvistikk (Romaine 1998).   For å kunne beskrive fenomenet tospråklighet, må man 

derfor ta hensyn til både individuelle- og samfunnsmessige eller sosiale faktorer.   

 

Tospråklighet kan vurderes ut fra flere vinkler (Skutnabb-Kangas 1981:83f).  Lingvister og 

psykologer vektlegger ofte grad av språklig kompetanse.  Her er selve språket i fokus ved at 

individets formelle språklige ferdigheter beskrives.  Idealet er balansert tospråklighet hvor 

begge språk beherskes i forhold til fonem/grafem, leksikon, syntaks og semantikk.  Definisjon 

av tospråklighet er derfor knyttet til formell kompetanse på to eller flere språk. 

Sosialpsykologer og sosiologer vektlegger språkenes funksjon og anvendelse i samfunnet.  

Her vil bruker være i fokus, og kommunikativ kompetanse på de respektive språk blir derfor 

vektlagt.  I tillegg kan en vurdere tospråklighet ut fra de holdninger til språklig kompetanse 

som bruker og samfunn har.   

 

Egen oppfatning av kompetanse på et språk trenger ikke samsvare med andres oppfatning av 

ens språklige kompetanse.  Individets egne holdninger til sitt språk kan være grunnlag for dets 

identitet, mens andres holdninger til et språk kan identifisere selve brukeren av språket.  

Samlet sett kan tospråklighet bli vurdert ut fra kompetanse i de to språk og ut fra språkenes 

funksjon.  Språklig kompetanse kan i store trekk beskrives i psykolingvistiske termer.  

Språkenes funksjon og holdning til språkene kan beskrives i sosiolingvistiske termer. 
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Jeg viser til Skutnabb-Kangas (1981), Baker (1997), Romaine (1998) samt Engen og 

Kulbrandstad (1998) vedrørende beskrivelse av tospråklig utvikling og ferdigheter.  Det er 

vanlig å beskrive tospråklige ferdigheter ut fra kompetanse og funksjon på de respektive 

språk.  Idealet er funksjonell tospråklighet, noe som innebærer at personen kan lese og skrive 

på begge språk.  Funksjonell tospråklighet kan også beskrives som elitetospråklighet.  

Tospråklige ferdigheter er alltid individuelle, og dekker et vidt spekter fra å så vidt kunne 

kommunisere på to språk, til det å kunne lese og skrive på begge eller flere språk. 

 

Undergrupper av tospråklighet er knyttet til funksjonsnivå, og blir beskrevet som balansert 

eller ikke-balansert tospråklighet.  Balansert tospråklighet innebærer at en person har like 

formelle og kommunikative ferdigheter på begge språk.  Det kan også bety at tospråklige 

ferdigheter er så svake at disse kan beskrives som dobbelt halvspråklige.  Begrepet "dobbel 

halvspråklighet" noe er omstridt, fordi det kan virke diskriminerende på brukeren.  Ikke-

balansert tospråklighet vil si at brukeren har vesentlig bedre ferdigheter på det ene språket, i 

forhold til det andre.  Dersom ferdigheter på ett av språkene tilsvarer funksjonelle ferdigheter 

som enspråklig, trenger dette ikke være noen ulempe for bruker.  Dersom ingen av språkene 

er funksjonelle, vil det være en hemsko. 

 

Tospråklighet kan utvikles subtraktivt, additivt eller simultant.  Simultan tospråklighet vil si at 

barnet lærer morsmålet og andrespråket samtidig.  Additiv tospråklighet innebærer at 

personen opprettholder sine språklige ferdigheter på morsmålet, samtidig som det lærer et 

andrespråk eller fremmedspråk.  Tospråklig utvikling kan da resultere i funksjonell 

tospråklighet, også kalt elitetospråklighet.  Subtraktiv tospråklighet vil si at en person dels 

glemmer sitt morsmål på bekostning av et andrespråk eller fremmedspråk.  Denne fasen i 

tospråklig utvikling kan kalles et mellomspråk eller tospråklighet under utvikling.  Resultatet 

kan også bli at personen utvikler dobbelt halvspråklighet ved det ikke oppnås funksjonelle 

ferdigheter på noen av språkene.  Ferdigheter, bruk samt holdninger til de ulike språkene kan 

endre seg over tid.  Se 2.1.  

 

Dersom en elev har tospråklige ferdigheter tilsvarende ikke-balansert tospråklighet, og får 

undervisning i skolen på det språk eleven har svake ferdigheter i, kan dette få negative 

konsekvenser for eleven.  Dette er en situasjon tospråklige minoritetselever kan oppleve i 

skolen.  Jeg vil derfor kort gjøre rede for begrepet minoritetselever som følger. 
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1.2.3 Kort om minoritetselever 

Minoritet vil si at et individ er knyttet til en annen kultur enn majoritetskulturen i et land.  

Ordet "minoritet" kan knyttes til begrepene minoritetsspråk, minoritetskultur og 

minoritetselev.  Minoritet rent språklig vil gjelde alle språk med unntak av norsk.  Hva en skal 

regne som både språklig og kulturell minoritet i forhold til norsk språk og kultur, vil trolig 

gjelde språk og kultur knyttet til samfunn utenfor Norden.  Kultur og språk knyttet til den 

vestlige delen av Europa samt angloamerikanske samfunn vil trolig være i samme gruppe som  

nordiske land, dersom begrepet "minoritet" skal være et kriterie for utvalg av elevgrupper.  En 

elev kan beskrives som minoritet i forhold til majoriteten i Norge.  Språk og kultur er  knyttet 

sammen ved at språket er bærer av kulturen, og omvendt.  Se 1.2.1.  Derfor er begrepet 

minoritet også knyttet til språk og kultur.   

 

Språklige minoriteter vil kunne danne subkulturer i et samfunn, og en minoritetselev kan i 

utgangspunktet være knyttet til et minoritetsspråk og en minoritetskultur i forhold til 

majoriteten i det norske samfunnet.  I et samfunn kan det leve befolkningsgrupper som har 

ulik kulturell tilhørighet.  Ulikhet i kultur kan gi seg uttrykk gjennom ulike språk, religion, 

historie, tradisjoner samt sosial segmentering vedrørende utdanning og arbeidsmarked.  At 

ulike befolkningsgrupper lever i samme nasjonalstat kan blant annet skyldes politisk deling av 

landområder, eller øket innvandring av befolkningsgrupper som har en annen kulturell 

bakgrunn enn majoriteten i befolkningen i det land hvor innvandring skjer.  Minoritet er 

knyttet til begrepet etnisitet, noe som kan innebære at en etnisk gruppe har et forskjellig 

kulturelt grunnlag enn den etniske majoriteten i et samfunn.  Etnisitet er knyttet til blant annet 

kultur, språk, religion og tradisjoner.   

 

Det vises til St. meld. nr. 17 (1996-97) "Om innvandring og det flerkulturelle Norge" ved 

KUD.  Her blir tospråklig fagundervisning drøftet, og det reises spørsmål om lovfestet rett til 

morsmålsopplæring for elever fra språklige minoriteter.  Begrunnelsen er at undervisning i 

morsmål skal være et middel for å lette læringen også i andre fag for elever som har 

begrensede ferdigheter i norsk. Man forutsetter da at barna har lært sitt morsmål.  Dette er noe 

av den aktuelle bakgrunnen for at jeg ønsker å ta opp det forhold at tospråklige elever ofte har 

fagvansker i grunnskolen.  En undersøkelse av tospråklige elevers fagvansker og mulige 

årsaker til disse, bør være knyttet til tospråklige elever generelt, og ikke til tospråklige 

minoritetselever spesielt.  Jeg velger derfor å ha det åpent i hvilken grad minoritetselever i 

kulturell forstand er representert i stort antall blant tospråklige elever som har fagvansker.  



 8 

Begrunnelse for det er at vi har lite faktiske kunnskaper om dette emnet.  Imidlertid vil det 

være hensiktsmessig å knytte minoritetsbegrepet til tospråklighet, siden det er grunn til å anta 

at også tospråklige minoritetselever kan ha fagvansker i grunnskolen. 

 

1.2.4  Tospråklig utvikling i minoritetskultur 

Et møte mellom minoritetskultur og majoritetskultur innebærer ofte møte mellom en sterk og 

en svak part.  Den svake parten må underspille sin kultur.  En minoritet er en gruppe som i 

antall er mindre enn en stats befolkning, med medlemmer som har etniske, religiøse eller 

språklige trekk som skiller seg fra resten av befolkningen, og som styres, eventuelt implisitt, 

av en vilje til å beholde og videreutvikle sin kultur.  Imidlertid er det individet selv som velger 

å tilhøre en minoritet, og med det å være medlem i en gruppe som ikke tilhører 

majoritetskulturen (Engen og Kulbrandstad 1998:18, 19).   

 

Stereotype forestillinger knyttet til minoriteter kan være en fare.  Det vil være store forskjeller 

både mellom ulike grupper av minoriteter og internt i gruppen, når det gjelder sosio-

økonomisk situasjon og utdanningsnivå.  Likevel kan gruppen ha en del felles trekk knyttet til 

minoritetsstatus og tospråklighet i kulturell forstand, og jeg vil i fortsettelsen forsøke å gjøre 

rede for noen faktorer som kan være knyttet til minoritetselever spesielt.   

 

Fagvansker hos tospråklige elever i grunnskolen ser ut til å være et omfattende problem som 

vi har alt for lite kunnskap om, også i pedagogisk sammenheng.  Det kan skyldes at 

innvandring av større befolkningsgrupper er en forholdsvis ny situasjon i vår samfunn.  Siden 

midten av 1970-tallet har Norge i prinsippet hatt innvandringsstopp med begrunnelse om at 

forholdene må legges til rette for de grupper som allerede bodde i Norge.  Imidlertid er det 

ingen hindringer vedrørende giftemål.  Av den grunn ser det ut til at innvandringsstopp blir 

omgått (Wikan 1995).  De kvoteflyktninger som kommer til Norge er ikke i særlig stort antall.  

Mennesker kan søke asyl, og mange får oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, dersom 

det ikke er grunnlag for å regne de som flyktninger.  Dette er spørsmål som stadig er under 

debatt i samfunnet, ofte i en emosjonelt opphetet atmosfære.  Deler av debatten kan gjelde 

grupper av innvandrere som ikke viser stort ønske om å bli integrert i det norske samfunnet.  

Snoek (1990) fremhever at innvandrere ofte har en livssituasjon i Norge som er preget av 

midlertidighet, og at denne midlertidigheten preger barnas evne til å satse på å være i Norge 

som et livsprosjekt.   
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En minoritet i et samfunn opptrer i motsetning til majoriteten i samfunnet.  Minoritetsbegrepet 

er trolig først og fremst knyttet til kultur og tradisjoner.  Innvandrere fra den tredje verden 

spesielt, kan representere en annen kultur og tradisjon enn den tradisjonelt norske.  Det norske 

samfunnet er preget av stor grad av homogenitet.  Grupper av minoriteter kan representere 

svært ulike kulturer og tradisjoner.  Man trenger ikke sette et kvalitetsstempel på ulike 

kulturformer ved å sette den ene formen opp mot den andre, men man skal vel heller ikke se 

bort fra at en viss ulikhet i tradisjon og kultur kan ha innflytelse på medlemmenes reelle ønske 

om å bli integrert i det norske samfunnet.  Faktorer som det norske samfunnet betegner som 

tiltak for integrering, kan for grupper av innvandrere bli oppfattet som krav om assimilering.  

Den norske enhetsskolen kan eventuelt være et eksempel på det.   

 

Kulturbegrepet er knyttet til normer, verdier og holdninger.  Tradisjoner og kulturytringer vil 

være i tråd med de normer, verdier og holdninger som er knyttet til en spesiell kultur.  I møte 

mellom ulike kulturer kan tradisjoner settes på prøve.  Da blir språklige ferdigheter spesielt 

berørt, siden språket er bærer av kultur og tradisjoner.  Språket er grunnlag for både 

sosialisering og kognitiv utvikling.  Der flere kulturer møtes, vil barnet også møte flere språk.  

Utvikling og sosialisering hos barnet vil da kreve at det blir tospråklig.  I hvilken grad selve 

tospråkligheten kan være mulig årsak til elevenes fagvansker er en del av tema for min 

undersøkelse.    

 

1.3 Kort om fagvansker 

Elevenes fagvansker på skolen gjelder at de ikke klarer å oppfylle normerte krav til kunnskap 

i forhold til alderstrinn på et eller flere fagområder.  Årsakene til dette kan være av 

sammensatt karakter.  For å kunne hjelpe elevene best mulig i forhold til læring, bør en først 

kartlegge fagvanskenes omfang og deretter forsøke å finne mulige årsaker til disse.  Dersom 

vanskene er knyttet til undervisning, kan det indikerer at pedagogiske opplegg ikke er 

tilpasset elevens individuelle behov.  Vansker knyttet til læring indikerer at eleven kan ha 

problemer med selve læreprosessen uavhengig av den generelle undervisning.  Begrepet 

fagvansker er gjerne knyttet til elevens egne ferdigheter, forutsetninger og muligheter i 

læreprosessen.   

 

Uavhengig av om elever er tospråklige, deler en ofte vanskene inn i to hovedgrupper.  Disse 

gjelder spesifikke- eller generelle lærevansker.  Se 1.2.  Generelle lærevansker vil si at 

elevens evnenivå er den grunnleggende årsak til at ferdigheter ikke utvikles som forutsatt.  
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Spesifikke lærevansker indikerer at eleven har vansker på enkelte områder, og at disse ikke er 

i overensstemmelse med de generelle ferdighetene som eleven ellers har.  En elev kan ha både 

generelle og spesifikke lærevansker.  Spesifikke lærevansker er gjerne knyttet til 

språkvansker, lese- og skrivevansker og matematikkvansker.  Utvikling av språklig bevissthet 

samt lese- og skriveferdigheter vil være grunnleggende og helt nødvendig kunnskap dersom 

eleven skal kunne nyttegjøre seg skolens faglige tilbud totalt sett.   

 

Når elevene er tospråklige og ikke har norsk som morsmål, kan det by på problemer å finne 

mulige årsaker til fagvansker.  Språklige ferdigheter må bli vurdert på morsmålet, og det vil 

derfor være vanskelig å finne ut om eleven har spesifikke- eller generelle vansker, når den 

som undersøker barnet ikke kan dets morsmål (Karlsen 1998, 2000).  Dersom tospråklige 

elever som har fagvansker skal kunne få adekvat pedagogisk hjelp, bør en finne gode metoder 

for kartlegging av tospråklige elever, slik at man kan få kunnskap om i hvilken grad elevene 

kan har generelle og/eller spesifikke vansker.  

 

1.3.1 Forskning og kartlegging av skoleferdighter hos tospråklige elever 

Kartlegging av skoleferdigheter hos tospråklige elever er utført ved ulike prosjekter.  Det 

vises til  St. meld. nr. 25 (1998-99) "Morsmålsopplæring i grunnskolen" ved KUD.  Se 1.1. 

Meldingen viser til en rekke forskningsprosjekter som gjelder skolegang for tospråklige 

elever.  Gjennomgående er resultater fra disse undersøkelsene at tospråklige elever har 

betydelige fagvansker under sin skolegang.  Konklusjonen i meldingen, er at det synes å være 

behov for morsmålsundervisning for tospråklige elever i den norske skolen.  Fagvanskene blir 

sett i sammenheng med språkvansker på norsk.   

 

Argumentasjonen i meldingen gjelder at tospråklige elever bør få sine grunnleggende 

kunnskaper i de første skoleår på morsmålet.  Det vil si blant annet opplæring i lesing og 

skriving på morsmålet, før de introduseres for norskfaget.  Denne forklaringen og holdningen 

til tospråklige elevers fagvansker synes å være i samsvar med den forskning som er 

tilgjengelig om tospråklighet som tema generelt (Skutnabb-Kangas 1981, Engen og 

Kulbrandstad 1998). 

 

1.3.2 Evaluering av spesialundervisning i Oslo kommune 

Nordahl og Overland (1998) har skrevet en rapport basert på kartlegging av 

spesialundervisning i Oslo kommune.  De fant at en stor andel av tospråklige elever fikk 
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spesialundervisning i forhold til det totale antallet av tospråklige elever.  Dette er i samsvar 

med resultater som Skutnabb-Kangas (1981: 240f.) og Romaine (1989, 995:241f.) viser til.  

Begge forfattere legger vekt på at særlig tospråklige minoritetselever synes å ha svake 

skolefaglige prestasjoner.  Dette settes i forbindelse med manglende undervisning på elevenes 

morsmål.   

 

Evaluering av spesialundervisningen i Oslo kommune viser til at tospråklige elever er klart 

overrepresentert i alle former for spesialundervisning (Nordahl og Overland 1998:145).  Dette 

gjelder særlig innenfor spesialklassene, der det relativt sett er fire ganger så mange tospråklige 

elever som i ordinær opplæring.  Dette kan dels forklares med at topråklige elever generelt har 

noe svakere skoleprestasjoner.  Imidlertid er det grunn til å spørre om generelt svake 

skoleprestasjoner mer kan ha en sammenheng med generelle språkproblemer enn med 

tradisjonelle spesialpedagogiske problemer.  Dersom det er språkvansker i seg selv som er 

årsaken til fagvanskene, er det ikke sikkert at tilbud om spesialpedagogiske opplegg er det 

rette tilbudet for minoritetsspråklige elever.  Rapporten viser til St. meld. nr. 23 (1997-98) 

"Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov" ved KUD, som i liten grad 

har rettet søkelyset på forholdet mellom spesialundervisning og tospråklige elever spesielt.  

 

1.3.3 Annen forskning knyttet til tospråklighet og fagvansker 

Heesch m.fl. (1998) har foretatt er komparativ studie av språklige minoriteters prestasjoner i 

matematikk og naturfag.  Minoritetslever skårer svakere enn elever av norskspråklige foreldre 

i matematikk og naturfag.  Det hevdes i rapporten at det generelt er en klar sammenheng 

mellom elevenes sosioøkonomiske bakgrunn, et trygt skolemiljø og faglige prestasjoner i 

skolen.  Minoritetselever skårer noe svakere på kulturelt betingede oppgaver.  I rapporten 

fremheves det at årsaken til svake resultater kan være knyttet til fagopplæring på norsk.  

Minoritetselever har et språklig og begrepsmessig handikap sammenlignet med elever av 

norskspråklige foreldre.  Oppgaver i matematikk ved eksamen de senere år synes å favorisere 

elever som er flinke i norsk. 

 

Forskning om tospråklighet og fagvansker er ofte knyttet til forskning vedrørende  

andrespråksundervisning.  Eksempel er Jåvold (1995).  Hun har foretatt en litteraturstudie av 

sosialisering og andrespråkstilegnelse hos minoritetsspråklige elever.  Nordgren (1998) har 

foretatt en studie i klassiske tekster vedrørende moderne minoritetspedagogikk.  Begge 

vektlegger at minoritetsspråklige elever blir møtt med negative holdninger, og at tendens til 
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diskriminering av denne gruppen elever er en sterkt medvirkende årsak til at de har 

fagvansker på skolen.  Med diskriminering mener forfatterne trolig at elevene møter norsk 

språk og kultur i skolen, og at elevene som minoriteter er nødt til å lære norsk som 

andrespråk, uten at de samtidig får et godt faglig tilbud på sitt morsmål.  Denne holdningen 

innen emnet tospråklighet og fagvansker synes å være ganske utbredt.  Jeg viser til Øzerk 

(1992, 1993, 1999), Bråten (1996) og Sand (1997). 

 

1.4 Presisering av temaet for oppgaven  

Til tross for at det settes inn betydelige spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen overfor den 

enkelte elev, viser det seg at tospråklige elever i stor grad har fagvansker i grunnskolen.  Til 

dels settes dette i forbindelse med manglende morsmålsopplæring i skolen.  Årsakene til 

fagvanskene er derfor indirekte knyttet til elevenes tospråklighet.  Mange hevder at elevene 

må få opplæring på sitt morsmål både vedrørende lesing, skriving og skolefag generelt.  

Andre hevder at skolen ikke har et godt nok tilbud til tospråklige elever.  Utredninger som 

bekrefter at tospråklige elever i stor grad har fagvansker i skolen, viser ofte til at elever 

mangler grunnleggende morsmålsopplæring.  Fagvanskene forklares dels med at det 

pedagogiske tilbudet på skolen ikke er godt nok tilpasset denne elevgruppen.    

  

Tospråklighet og fagvansker er hver for seg store fagområder.  Det gjelder spesielt begrepet 

tospråklighet, som kan studeres ut fra en tverrfaglig innfallsvinkel.  Denne kan være knyttet til 

blant annet lingvistikk, psykologi, sosiologi, pedagogikk og etnologi eller kulturforståelse.  

Fagområdet tospråklighet synes å være behandlet innenfor lingvistikk i størst grad.  Det kan 

skyldes lingvisters kjærlighet til språk og mulig engstelse for språkdød, blant annet.  

Forskning innen tospråklighet synes ofte å være utført av lingvister med siktepunkt å 

undersøke i hvilken grad et barn kan klare å lære flere språk simultant, forutsatt språklig 

stimulering (Romaine 1998).   

 

Språklige ferdigheter hos barn utvikles primært i familien.  Grunnleggende språklige utvikling 

hos barn er helt avhengig av dets omsorgspersoner, samt den kultur familien er knyttet til 

(Dalland Evans 2000).  Se 1.2.  Språkutvikling er omfattende fagområde.  Jeg vil derfor måtte 

begrense min beskrivelse av språklig utvikling, herunder tospråklig utvikling, ved å legge 

vekt på språk i forhold til kognisjon og sosial utvikling hos barn.  Begrunnelsen for det er at 

temaet for oppgaven gjelder fagvansker hos tospråklige elever i grunnskolen.   
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Tospråklighet kan være et resultat av møte mellom ulike kulturer.  Alle samfunn i verden har 

noen kulturelle universaler.  Det gjelder blant annet språk, et familiesystem basert på 

giftermål, religiøse ritualer og eiendomsrettigheter (Giddens 1995:40).  Se 1.2.1.  I denne 

oppgaven vil jeg som et utgangspunkt, fokusere på språklige konsekvenser av at barn er 

tospråklige, eventuelt knyttet til en minoritetskultur.  Individuelle tospråklige ferdigheter kan 

være knyttet til at barns oppvekstfamilier har ulike forutsetninger vedrørende oppdragelse og 

sosialisering av barna, samt at de representerer ulike kulturer.  Språklig utvikling hos barn er 

primært et resultat av den sosialisering som skjer i familien.  Det vil si barnets oppdragelse i 

familien, inkludert de stimuli barnet får i og gjennom den samme familie.   

 

Engen og Kulbrandstad (1998) har i sin oversiktsbok om tospråklighet i Norge spesielt, vist til 

at vi har få undersøkelser i Norge som gjelder tospråklige minoritetselever i grunnskolen.  Vi 

vet derfor lite om dette emnet ut fra norske forhold.  Den teori om tospråklighet som det vises 

til, er for det meste hentet fra internasjonal forskning og litteratur.  Med henvisning til 

rapporter om fagvansker hos tospråklige elever i grunnskolen i Norge, synes det ikke å være 

fremstilt andre mulige forklaringer på fagvanskene enn manglende morsmålsopplæring i 

skolen.    

 

Selv om det settes inn betydelige pedagogiske og spesialpedagogiske ressurser for den enkelte 

elev, synes disse ikke å ha den ønskede effekt i forhold til elevenes fagvansker i grunnskolen. 

Det kan synes å være vanskelig å forklare fagvansker hos tospråklige elever fra et pedagogisk 

eller spesialpedagogisk ståsted rent faglig.   Man bør derfor søke andre mulige 

forklaringsfaktorer til at tospråklige elever har fagvansker, enn de som tradisjonelt er knyttet 

til pedagogikk.  Det er derfor aktuelt å trekke inne flere faktorer som mulig årsak til 

fagvansker, enn forhold knyttet til undervisning i skolen.   

 

Tospråklighet knyttet til fagvansker i skolen bør derfor undersøkes i sammenheng med 

omstendighetene rundt barnets språklige utvikling (Romaine 1998).  Av den grunn er det 

nødvendig å få noe mer oversikt over forskning og teori knyttet til tospråklighet, samt 

utvikling av tospråklighet i tilknytning til oppdragelse og oppvekst i familien.  Begrunnelse 

for det er at familien er den viktigste arena for barnet når det gjelder språklig utvikling, 

herunder tospråklig utvikling.  Først vil jeg gjør rede for fremgangsmåten som følger. 
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1.5 Oppgavens oppbygning 

Utgangspunkt for en undersøkelse, vil være de erfaringer jeg har som pedagog, 

spesialpedagog og distriktslogoped i grunnskolen.  Jeg får henvist elever som har fagvansker 

for utredning, blant annet fordi det ikke synes å være åpenbare årsaker til at enkeltelever ikke 

klarer oppfylle skolens krav til kunnskap.  Flere elever er tospråklige med et annet morsmål 

enn norsk.  Det viser seg at tradisjonelle spesialpedagogiske undersøkelsesmetoder kan være 

vanskelig å anvende, når elevene ikke har norsk som morsmål (Karlsen 1998, 2000).  Jeg 

viser til 1.3.  Derfor kan det være få holdepunkter som kan gi noenlunde sikre forklaringer på 

mulige årsaker til fagvanskene.  Man kan lett falle ned på et populistisk standpunkt som 

gjelder at den norske skolen generelt ikke er god nok.  Av den grunn ønsker jeg å få noe 

oversikt over teori og forskning knyttet til tospråklighet generelt.   

 

Når man skal vurdere andre faktorer og mulige årsaker til fagvansker hos tospråklige elever, 

enn utelukkende pedagogiske, er det trolig hensiktsmessig å vurdere elevenes oppvekst og 

tospråklige oppdragelse i familie og nærmiljø.  Derfor viser jeg til teori om familien som 

faktor for barnets utvikling og sosialisering, herunder språklig utvikling spesielt.  Familiens 

betydning for barnets utvikling vil derfor bli vurdert i lys av familiepedagogisk teori 

(Evenshaug og Hallen 1992).   

 

Familiepedagogisk teoriutvikling er dels knyttet til en økologisk utviklingsmodell 

(Bronfenbrenner1994).  En økologisk utviklingsmodell innebærer at barnets utvikling blir 

vurdert i forhold til de relasjoner det har i sitt miljø.  Familiepedagogisk teori omhandler blant 

annet sosialisering og kognitiv utvikling hos barn.  Jeg vil forsøke å knytte språklig utvikling 

hos barn til familiepedagogisk teori ved å ta utgangspunkt i språk og sosialisering, samt språk 

og kognitiv utvikling.   

 

Forskning og teori knyttet til tospråklighet og familiepedagogikk vil være grunnlag for å 

utforme en problemstilling knyttet til problemområdet.  Problemstillingen vil kunne være 

grunnlag for en undersøkelse som gjelder å finne mulige årsaker til fagvansker hos tospråklige 

elever i grunnskolen.  Videre vil problemstilling være grunnlag for valg av metode ved 

gjennomføring av en undersøkelse.  Undersøkelsen er tenkt som en kartlegging på grunnlag 

av empiri som logoped.  Med det vil jeg eventuelt kunne tilføre tidligere forskning og teori ny 

kunnskap.  Jeg håper med det å kunne bringe debatten knyttet til fagvansker hos tospråklige 

elever i grunnskolen noe videre. 
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2. TEORI OM TOSPRÅKLIGHET 

 

2.1 Utvikling av tospråklighet 

Tospråklighet er kort beskrevet ovenfor vedrørende begrepsbruk.  Se 1.2.2.  Skutnabb-Kangas 

(1981:78f.) beskriver tospråklighet ut fra kompetanse og funksjon med inndeling i 

kategoriene elitetospråklighet, språklig majoritet, tospråklig familie samt språklig minoritet.  

Utvikling av tospråklighet for hver enkelt kategori beskrives ut fra kriterier som gjelder a) 

årsak til tospråklighet eller grad av krav til tospråklighet, b) barnets forutsetninger for å lære 

to språk, c) metodene for språklig stimulering samt d) konsekvenser ved tospråklighet.   

 

Elitetospråklighet innebærer at barnet er funksjonelt tospråklig ved at det kan lese og skrive 

på begge språk.  Krav til å lære et andrespråk eller fremmedspråk er frivillig.  Forutsetninger 

for at barnet blir tospråklige er at det lever i et internasjonalt miljø.  Metodene for innlæring 

av andrespråk eller fremmedspråk er en kombinasjon av undervisning og naturmetode.  

Konsekvenser ved elitetospråklighet er individuell berikelse.  Barnet utvikler her additiv 

tospråklighet.  Tospråklighet hos språklig majoritet kan for eksempel være barn i Canada som 

har engelsk som morsmål og lærer fransk som fremmedspråk i skolen.  Utvikling av  

tospråklighet skjer da ved "språkbad".  Det vil si at barnet deltar frivillig i fransk skole selv 

om det har engelsk som morsmål.  Denne formen for språkbad kan hindre sosial uro, samt gi 

majoritetsbefolkningen fordeler knyttet til yrke med krav om tospråklighet.  Metoden for å bli 

tospråklig skjer ved at barnet lærer et fremmedspråk.  Hvis denne opplæringen er mislykket, 

vil det ikke få fatale konsekvenser for barnet.  I beste fall vil barnet kunne bli funksjonelt 

tospråklig.  Uansett vil barnet få ikke-balanserte tospråklige ferdigheter, men da slik at det har 

full kompetanse på sitt morsmål og noe kompetanse på et fremmedspråk.   

 

I en tospråklig familie skjer kravet til utvikling av tospråklighet hos barnet etter internt 

påtrykk i familien.  Utvikling av tospråklighet vil imidlertid være basert på frivillighet.  

Forutsetninger for utvikling av tospråklighet er individuelle, ved at det nyttes to språk internt i 

familien i ulik grad.  Tospråklig utvikling skjer da etter naturmetoden.  Barnet blir simultant 

tospråklig og knekker språkkodene for to språk samtidig.  Konsekvenser ved at barnet ikke 

blir tospråklig kan være at det mister kontakten med deler av sin familie.  I beste fall vil 

barnet kunne utvikle funksjonell tospråklighet.  Se 2.4.  Tospråklighet hos språklige 

minoriteter er resultat av sterke ytre krav og påtrykk.  Barn som har et morsmål knyttet til 

minoritet i et samfunn, vil være nødt til å forhold seg til en språklig majoritet.  Forutsetninger 



 16 

for at et minoritetsspråklig barn blir tospråklig, er ønske om utdanning og bedring av 

økonomiske og sosiale kår.  Metodene er knyttet til undervisning i skoleverket, uten at det 

samtidig er utviklet gode metoder for hvorledes en tospråklig opplæring i skolen skal 

iverksettes.  Når minoritetselever plasseres direkte inn i klasser hvor undervisning er på 

majoritetsspråk, kalles denne metoden "språkdrukning".  Dette i motsetning til "språkbad" for 

majoritetselever i en minoritetsklasse.  Resultatene kan bli katastrofale for barnet dersom det 

ikke utvikler tospråklighet.  Idealet er funksjonell tospråklighet også for minoritetsspråklige 

barn.  Resultatet av en tospråklig utvikling kan lett bli at barnet oppnår subtraktiv 

tospråklighet.  Det vil si at morsmålet glemmes eller forvitres på bekostning av andrespråket, 

eventuelt et fremmedspråk.   

 

Det er ikke uvanlig at språket, altså morsmålet, forvitres ved migrasjon både hos barn og 

voksne.  Ved subtraktiv tospråklighet vil barnet derfor eventuelt kunne oppnå å bli ikke-

balansert tospråklig ved at det behersker andrespråket bedre enn morsmålet.  Barnet vil også 

kunne utvikle dobbel halvspråklighet ved at morsmålet forvitrer, samtidig som det ikke 

oppnår funksjonelle ferdigheter på andrespråket eller fremmedspråket.  Simultan tospråklighet 

vil trolig være den form for tospråklighet mange elever i grunnskolen utvikler, ved at de 

eksponeres for både morsmål og norsk allerede fra fødsel eller småbarnsalder.  Ved simultan 

tospråklighet kan det ikke utelukkes at tospråklighet i seg selv kan betraktes som morsmålet 

(Romaine 1998).  Det kan heller ikke utelukkes at andrespråket hos barnet tillegges de 

funksjoner morsmålet har.  Det vil si språkets funksjoner for hukommelse og læring, 

tenkning, problemløsning, emosjoner, samt utvikling av identitet og selvbilde.   

 

Wong Filmore i Engen og Kulbrandstad (1998:142) peker på at yngre barn har fordel av at de 

kan omgås brukere av andrespråket sosialt, noe som kan være en viktig støtte for uformell 

språklig tilegnelse.  Til gjengjeld kan eldre barn ha fordel av større kognitiv modenhet ved 

andrespråkstilegnelse.  Det viser seg at yngre barn ikke gjør det bedre enn eldre barn på alle 

områder av andrespråkstilegnelse.  På oppgavetyper som krever en viss kognitiv kompetanse 

gjør eldre barn det best.  Romaine (1998:240) hevder at det ikke er alderen som sådan som er 

den kritiske faktoren for andrespråkstilegnelse, men omstendighetene omkring innlæringen.  

Både eldre og yngre barn kan lære andrespråk godt eller dårlig, avhengig av den sosiale 

læringskonteksten.  Eldre barn synes å ha lettere for å lære morfologi og syntaks på 

andrespråket (ibid, 239).  Yngre barn tar lett opp prosodi og uttale. 
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2.1.1  Tospråklighet og leksikalske systemer 

Spørsmål som forskere har stilt seg, er om tospråklige barn har ett eller to leksikalske 

systemer.  Undersøkelser er basert på fonologiske og syntaktiske indikasjoner (Engen og 

Kulbrandstad 1998:141, 142).  Det synes å være enighet om at tospråklige barn bare har ett 

leksikalt system i en tidlig utviklingsfase.  Tospråklig utvikling kan beskrives som en gradvis 

differensiering av to systemer, og ikke som interferens i de tilfeller der språkene i tidlig alder 

synes å være blandet.  Interferens kan altså tolkes som en ufullført språklig tilegnelse. De 

fleste forskere antar at barn under tre år ikke har differensiert sine språk.  Interferens blir da 

forklart med at barnet utnytter sitt samlede repertoar i kommunikasjonen.   

 

Forskning viser at barnet i en andre fase differensierer leksikon og i en tredje fase 

differensierer både leksikon og syntaks (ibid).  Barnet blir bevisst på at de to språk er adskilte 

størrelser på grunnlag av flere faktorer.  Dels kan det skyldes at barnets samlede ordforråd 

øker, og at leksikalsk interferens derfor avtar.  Samtidig får barnet en større bevissthet om at 

det operer med to ulike språk.  Denne bevisstheten kan henge sammen med barnets evne til å 

differensiere.  Familiens samtalemønster vil kunne virke inn på denne evnen.  Se 2.4.  

 

En av årsakene til at tospråklighet er gjenstand for teoretisk drøfting, er at tospråklig utvikling 

som individuell ferdighet vil virke ulikt inn på øvrige ferdigheter knyttet til språklig utvikling.  

For barn i utvikling, vil ferdigheter knyttet til språk og tospråklighet ha store konsekvenser 

fordi barndommen er en sensitiv periode for all utvikling.  Det er ikke lett å ta igjen forsinket 

utvikling, og det gjelder spesielt språklig utvikling hos barn.  Se 1.2.  I det følgende vil jeg 

derfor kort gjøre rede for tospråklige ferdigheter knyttet til språkets formelle og pragmatiske 

sider.  Pragmatiske og kommunikative ferdigheter er uttrykk som nyttes om hverandre.  Jeg 

bruker helst begrepet kommunikative ferdigheter her.    

 

2.1.2 Formelle og kommunikative tospråklige ferdigheter  

Formelle språklige ferdigheter er knyttet til at barnet behersker språkets fonologi, syntaks, 

semantikk, at det har et leksikon, samt lesing og skriving.  Barnet skal også beherske språkets 

pragmatikk, det vil si kunne bruke språket i kommunikasjon.  Se 1.2.  Sosial samhandling 

krever at barnet har kommunikative språklige ferdigheter.  Ved funksjonell tospråklighet 

forutsettes det at barnet har både formelle og kommunikative ferdigheter på begge språk. 

Barnet kan ha ulik grad av formelle og kommunikative ferdigheter på de ulike språk.  Årsaken 

kan være at barnet nytter ulike språk i ulike sammenhenger.  Eksempel er at barnet lærer å 
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lese og skrive på andrespråket, men ikke på morsmålet.  Ferdighetsdominans kan endre seg 

over tid.  Noen hevder at dobbel halvspråklighet kan være et mellomspråk som utvikler seg 

mot funksjonell tospråklighet.  Begrepene subtraktiv tospråklighet og dobbel halvspråklighet 

kan eventuelt overlappe hverandre.  Se 1.2.2.  Det kan også foreligge en funksjonsfordeling 

mellom språkene, ved at det enkelte språk nyttes på ulike arenaer og i ulike sosiale 

sammenhenger.  Enkeltpersoner kan nytte det språket de finner mest hensiktsmessig ut fra 

situasjonen.  Former for tospråklig kompetanse, formelt eller kommunikativt, kan utvikle seg 

over tid på grunnlag av holdninger, både til de ulike språk og til brukerne av språket. 

   

2.1.3 Holdninger til tospråklighet 

Holdninger til språk og språkbruk kan også virke inn på utviklingen av formelle og 

kommunikative tospråklige ferdigheter (ibid, 37f.).  Som eksempel kan valg av språk kan ha 

en ekskluderende funksjon.  Faktorer som kan være avgjørende for språkbruk kan også gjelde 

barnets alder ved innvandring samt botid i et majoritetssamfunn.  Barnets plass i 

søskenflokken kan ha betydning, videre familiens bomiljø, sosio-økonomisk bakgrunn samt 

etnisk tilhørighet.  Holdninger til selve språket kan avleires av holdninger til brukeren, og 

omvendt.  Derfor kan det danne seg en holdningskjede ved at negative eller positive 

holdninger til språket gjenspeiles til brukeren individuelt og til en etnisk gruppe eller kultur.  

Selve språkbruken ved tospråklighet synes derfor å være noe kompleks.   

 

Holdninger til språk og kultur vil bli knyttet til individets opplevelse av egen identitet samt til 

andres identifisering av personen.  Morsmålet vil derfor alltid stå i en særstilling som bærer av 

identitet ved at den knyttes til de personer som en kommuniserer med på morsmålet.  Det vil 

si familie og etnisk gruppe eller språklig minoritet (Skutnabb-Kangas 1981:20f.). 

Andrespråket vil ved holdning til språket, bli forbundet med barnets skole og vennegruppe.  

Språk, holdninger og identitet er knyttet sammen.  Språkbruk vil derfor kunne virke inn på 

lojalitet i forhold til en gruppe, samt skape sosial og emosjonell tilhørighet.  Kodeveksling er 

en spesiell form for språkbruk hos tospråklige, et utbredt fenomen og et eget fagområde.  

 

2.1.4  Kodeveksling             

Kodeveksling er et utbredt fenomen der mennesker ønsker å kommunisere med hverandre i en 

situasjon hvor de må gjøre seg nytte av flere språk.  Kodeveksling er også et aktuelt tema ved 

undersøkelse av språkbruksmønstre hos tospråklige medlemmer av språklige minoriteter 

(Engen og Kulbrandstad 1998: 115f.).   Begrepet kodeveksling blir definert ulikt i 
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faglitteraturen.  Vekslingen mellom koder i kommunikasjon kan studeres ut fra to vinkler.  

Den ene er i forhold til syntaks, grammatikk, og den andre er i forhold til pragmatikk, diskurs.   

Kodeveksling vil kort bli forklart i forhold til: a) syntaks, b) pragmatikk og c) holdninger til 

kodeveksling.   

 

Syntaks knyttet til kodeveksling kan deles inn i tre hovedtyper.  Disse er taggveksling, 

kodeveksling mellom setninger og  setningsintern kodeveksling.  Tagger vil si ulike innskudd 

og påheng i setninger.  Kodeveksling mellom setninger krever bedre kunnskap på begge språk 

enn taggveksling, og brukeren må kunne produsere hele setninger på begge språk.  

Setningsintern kodevekling regnes som den mest krevende formen.  Denne typen 

kodeveksling er underlagt regler for hvor i setningen de respektive språk kan anvendes.  Det 

er en rekke hypoteser om kodeveksling som jeg kan ikke gå nærmere inn på her.   

 

Når det gjelder pragmatikk og kodeveksling, er det en vanlig oppfatning at kodeveksling 

skyldes manglende språklige ferdigheter.  Det er dog sjelden tospråklige personer behersker 

begge språk like godt på alle felt.  Det kan derfor være behov for å ta i bruk ord og uttrykk på 

begge språk, selv om kommunikasjonen i det vesentlige foregår på det ene språket.  En person 

kan ved kodeveksling ha større språklig kompetanse samlet sett, selv om begge språk ikke 

beherskes funksjonelt.  Kodeveksling kan også bidra til å understreke eller forsterke et 

språklig uttrykk, eller fungere som de-kode og vi-kode.  Majoritetsspråket/andrespråket kan 

være forbundet med formalitet og mindre personlige forhold, mens minoritetsspråket eller 

førstespråket, er forbudnet med uformelle og personlige sammenhenger.  Dette kan 

understrekes ved kodeveksling.  Videre kan kodeveksling være en kode i seg selv, adskilt fra 

begge kodene det veksles mellom.  Det kan skje når kodevekslere ikke føler seg knyttet til 

noen av de miljøer hovedspråkene nyttes i.  Da kan kodeveksling dels fungere som et 

identitetsmerke, og dels som en nøytralitetsstrategi.  Kodeveksling kan ofte bevisst ekskludere 

personer fra en samtale.  

 

Holdninger til kodeveksling tilsier at personer som nytter denne strategien i kommunikasjon 

ofte blir betegnet som dobbelt halvspråklige.  Andre vil si at det dreier seg om en naturlig 

utvikling av språk.  I moderne forskning finnes det grunnlag for argumenter for en positiv 

oppfatning av kodeveksling (ibid, 126f.).  Det hevdes at veksling av språkkoder er en helt 

normal adferd hos tospråklige personer.  Derfor må kodeveksling betraktes som et effektivt 

middel for kommunikasjon.  På grunn av evnen til å bytte mellom koder oppnår tospråklige et 
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større språklig repertoar samlet sett.  De kan også tilpasse seg den samfunnsmessige og 

kulturelle konteksten som språket nyttes innenfor, på en bedre måte.   

 

Utvikling av tospråklige ferdigheter er knyttet til de krav barnet møter til tospråklighet, og 

videre til de forutsetninger som er til stede for at en tospråklige utvikling skal skje.  Metoder 

knyttet til tospråklig opplæring samt de konsekvenser barnet opplever ved krav om 

tospråklighet, vil samlet sett innebære et stort antall av kombinasjoner knyttet til utvikling av 

tospråklige ferdigheter, både formelt og kommunikativt (Skutnabb-Kangas 1981:37). 

 

2.2 Tospråklighet og kognitive ferdigheter  

Frem til 1960-tallet var holdningene til tospråklighet som forutsetning for gode kognitive 

ferdigheter noe negative (ibid, 222f.).  Det kan skyldes at kunnskap om tospråklighet og 

skolegang vesentlig var knyttet til minoriteter i et majoritetssamfunn.  De fleste tospråklige 

elever klarte seg dårlig på skolen (ibid, 240f.).  Forskning viste at tospråklige elever klarte seg 

dårligere enn enspråklige i de intelligenstester som da ble benyttet.  Senere er det avdekket 

metodiske svakheter ved testene.  Deretter fulgte en periode hvor tospråklighet hverken var 

forbundet med negative eller positive konsekvenser for kognitive ferdigheter.  Forskningen til 

Peal & Lambeth på 1960-tallet vedrørende kognitive ferdigheter knyttet til tospråklighet, ga 

resultater som førte til en positiv holdning.  Disse førte inn momenter som poengterte 

kognitive fordeler ved tospråklighet (Skutnabb-Kangas 1981, Engen og Kulbrandstad 

1998:144f.).  Den optimistiske holdningen bygde på testing av balansert tospråklige barn i 

tiårsalderen med middelklassebakgrunn.  Derfor kan så vel tospråklighet som sosioøkonomisk 

bakgrunn ha påvirket resultatet.  Gode kognitive ferdigheter i seg selv kan også bidra til gode 

resultater.         

 

Peal & Lambert sin forståelse av kognisjon og intelligens inspirerte til forskning om 

tospråklighet i relasjon til divergent tenkning, metalingvistisk bevissthet, oppmerksomhet og 

kommunikativ sensitivitet.  Tidligere forutsatte formell skolevurdering at elevene skulle gi ett 

riktig svar.  Derved lærte elevene å utvikle konvergent tenkning.  Divergent tenkning i 

motsetning til konvergent tenkning, innebærer kreativitet, fantasi, elastisitet, åpenhet og frihet 

i tenkningen.  I stedet for å finne det ene rette svaret, oppmuntres elever til å finne flere svar 

som alle kan være gyldige.  Elever med to språk til rådighet vil ha derfor ha flere perspektiver 

enn enspråklige elever ved problemløsning, ved at de får flere assosiasjoner.  Det blir følgelig 

hevdet at tospråklighet fremmer kreativitet og divergent tenkning.  Dette gjelder imidlertid 
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først og fremst elever som er balansert tospråklige, trolig på et funksjonelt nivå.  Disse 

sammenhengene bør derfor tolkes med en viss forsiktighet (Engen og Kulbrandstad 1998).   

 

I tillegg til divergent tenkning, var også metalingvistisk oppmerksomhet og kommunikativ 

sensitivitet bedre utviklet hos tospråklige elever enn hos enspråklige.  Jeg vil derfor kort gjøre 

rede for disse to begrepene som følger.  Metalingvistisk oppmerksomhet kan defineres som 

evnen til å reflektere over språkets natur og funksjon.  Engen og Kulbrandstad (1998:146, 

147) viser til en rekke forskningsresultater knyttet til øket metalingivistisk oppmerksomhet 

hos tospråklige barn.  Konklusjonen på disse undersøkelsene er at barn som er tospråklig 

kompetente og fluente, det vil si har en funksjonell tospråklighet, synes å ha større 

metaspråklig bevissthet enn jevnaldrende enspråklige.  Særlig er tospråklige barn flinkere enn 

enspråklige til å analysere sine språklige ferdigheter, samt bevisstgjøre og styre indre 

kognitive prosesser.  Dette gjelder imidlertid ikke alle tospråklige barn, idet fordeler knyttet til 

metalingvistisk bevissthet trolig krever god kompetanse på begge språk. 

 

Tospråklige personer synes å være mer sensitive overfor mottakers behov i kommunikasjon 

enn enspråklige personer.  Det skjer ved at de raskere tar andres perspektiv og lettere kan 

rekonstruere en situasjon.  Årsaken kan være at tospråklige personer lettere synes å fokuserer 

på de viktigste komponentene i situasjonen ved at de unngår å bli distrahert av perseptuelle 

inntrykk og irrelevante ledetråder (Baker 1996:137,138, Engen og Kulbrandstad 

1998:148,149).  Kommunikativ sensibilitet hos tospråklige personer kan forklares ved flere 

forhold.  Disse gjelder blant annet at tospråklige personer kan ha bedre tilfang av erfaringer 

sammenlignet med enspråklige, samt at tospråklige personer har utviklet en bedre mental 

vekslingsmekanisme.  Dette gjør det lettere å pendle mellom ulike synsvinkler.  Tospråklige 

personer kan også bevisst eller ubevisst sammenligne sine to språk, og derved se et konkret 

fenomen i lys av en overordnet språklig kategori.   

 

Samlet sett viser dette at tospråklige personer lettere kan sammenligne nyanser i mening og 

ulike grammatikalske former.  Samtidig blir tospråklige mer bevisst på egne mentale 

prosesser.  Når man har et ordforråd fra to språk og verbal hukommelse knyttet til begge, har 

man mulighet til å få informasjon i dobbelt grad.  Disse studiene er knyttet til tospråklige 

personer som har en høy språklig kompetanse, trolig funksjonell tospråklighet.  Vi vet ikke 

om forskningsresultatene er permanente eller aldersavhengige.  Likevel konkluderer de fleste 

forskere med at tospråklighet har positive virkninger på kognitive funksjoner (Engen og 
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Kulbrandstad 1998:148,149).  Det råder nå et optimistisk syn på kognitive funksjoner  knyttet 

til tospråklighet.  Imidlertid kan det være store individuelle variasjoner vedrørende tospråklige 

ferdigheter og kognitive konsekvenser av disse.  Ulike modeller forsøker å gi en forklaring på 

de variasjoner av tospråklige ferdigheter som kan finne sted, og jeg vil kort gjøre rede for 

noen av disse. 

 

2.3 Tospråklighet, læring og undervisning 

Forholdet mellom tenkning og tospråklighet er komplisert.  Cummins har utarbeidet teorier og 

modeller som skal forklare hvorfor tospråklighet i seg selv ikke alltid er en fordel vedrørende 

kognitive funksjoner.  Jeg viser til Skutnabb-Kangas (1981:222f.), Baker (1997:146f.), 

Romaine (1998:265f.) og Engen og Kulbrandstad (1998:143, 150f.).  Cummins beskriver 

tospråklighet som et isfjell med to topper for hvert av språkene over vannflaten og en felles 

basis under vannflaten.  Modellen kalles "Common Underlying Proficiency Model", forkortet 

CUP.  CUP- modellen har seks kjennetegn:   

1. Uavhengig av hvilket språk personen nytter, vil tankene som ledsager språkbruken, 

stamme fra den samme bakenforliggende kogntive mekanismen.  Når personen kan flere 

språk, er disse integrert i en og samme tankekilde.   

2. Tospråklighet og flerspråklighet er mulig fordi personer lett kan lagre materiale og 

operere på mange språk. 

3. Kunnskapsdannelse og informasjonsbearbeiding kan skje på ett eller flere språk.  Uansett 

hvor mange kanaler (språk) en nytter, står alle i forbindelse med den samme sentrale 

prosessoren.  

4. Det språket barnet nytter i klasserommet, må imidlertid være så godt utviklet at det kan 

nyttes til å håndtere de kognitive utfordringer undervisningen stiller. 

5. Tale, lytting, lesing og skriving på første- og andrespråket bidrar til å utvikle hele det 

kognitive systemet.  Dersom barnet tvinges til å operere på et svakt utviklet andrespråk, 

vil funksjonene for læring ikke fungere optimalt. 

6. Når ett eller begge språkene ikke fungerer adekvat, vil det virke negativt både på 

kognitive funksjoner og skoleprestasjoner. 

 

CUP-modellen kan forklare mange av de til dels motstridende funn ved forskning knyttet til 

tospråklighet, men den kan ikke forklare alle.  For å bøte på dette ble terskelteorien formulert.  

Teorien kalles også toterskelteorien (Engen og Kulbrandstad 1998).  Terskelteorien innebærer 

at tospråklighet og kognisjon vurderes i relasjon til en øvre og en nedre terskel, der hver 
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terskel markerer et språkbeherskelsesnivå som har kognitive konsekvenser for barnet.  Den 

nedre terskelen representerer det nivået et barn må nå for å unngå negative konsekvenser av 

sin tospråklighet.  Den øvre terskelen representerer det nivået et barn må nå for å for å høste 

fordeler av sin tospråklighet.  Terskelhypotesen tar derfor hensyn til at tospråklighet kan ha 

både fordeler og ulemper.  Den laveste terskelen for tospråklig ferdighet beskriver "Basic 

Interpersonal Communicative Skills", forkortet BICS.  Den høyeste terskelen for tospråklig 

ferdighet beskriver "Cognitive/Academic Language Proficiency", forkortet CALP.  Mellom 

tersklene finner vi barn som har aldersadekvat kompetanse i ett av sine språk, men ikke i 

begge.  Dette har ingen avgjørende negative eller positive konsekvenser for barnet i forhold til 

fagvansker.   

 

Terskelteorien har bred empirisk støtte uten å være allment akseptert, og den synes å ha stor 

betydning for forståelsen av kognisjon og læringsutbytte i skolen.  Videre kan teorien trolig 

forklare hvorfor innvandrere eller tospråklige ofte mislykkes i skolefagene, ved at de språklig 

havner under nedre terskel (BICS).  Dette fører til at elevene i neste omgang får problemer 

med å klare seg faglig.  I morsmålsbaserte programmer som lar elever bruke et språk de 

behersker, klarer innvandrerbarn seg bedre ved at de opererer på nivået mellom tersklene.   

 

Problemet med terskelteorien, eller toterskeltreorien i Engen og Kulbrandstad (1998:151f.), er 

at det er vanskelig å definere presist og operasjonelt det nivå av språkbeherskelse som 

korresponderer med de aktuelle tersklene.  Cummins medgir at det ikke er mulig å definere 

terskelnivåene i absolutte termer, fordi disse vil variere med barnas kognitive evner og 

skolenes akademiske krav på et gitt tidspunkt, og på et bestemt sted.  Med CUP-modellen og 

terskelteorien som grunnlag, er det utviklet flere teorier om tospråklighet og tenkning.   

 

Cummins i Engen og Kulbrandstad (1998:152) formulerte "The Developement 

Interdependence Hypotesis", som antar at et barns andrespråk er delvis avhengig av den 

kompetanse som allerede er utviklet i førstespråket.  Jo mer utviklet førstespråket er, jo lettere 

vil det være å utvikle andrespråket.  I tillegg utnyttet Cummins en etablert distinksjon mellom 

kontekstavhengig og kontekstuavhengig språkbruk, som er blitt formulert på ulike vis (Baker 

1997:156f.).  Begrepene "begrenset kode" og "utvidet kode" hos Bernstein i Linell (1996:259) 

kan tilsvare konteksavhenig og kontekstuavhengig språk.  Cummins formulerte et skille 

mellom BICS og CALP, som det er gitt forklaring til ovenfor. Med isfjellet som metafor, 

tilsvarer BICS for to topper over havet som symbol for  kommunikativ kompetanse.  CALP 
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viser til kognitive språklige ferdigheter som er felles for de to språk, symbolsk betegnet som 

isfjellet under vann. 

 

Kognitive funksjoner som dekkes av CALP, er ikke generelle og universelle.  De er 

kulturspesifikke og knyttet til historisk bestemte former for lese- og skrivekyndighet.  

Tilegnelse av nye språk og kunnskap er ikke knyttet til intellektuelle evner alene.  Motivasjon 

for læring er også avgjørende, og denne kan ha sammenheng med elevenes hjemmeforhold i 

relasjon til skolen og skolens tilrettelegging i relasjon til elevenes behov.  Siden  begrepene 

BICS og CALP er upresise og verdiladede termer, kan de dessuten lett bli overkategorisert og 

misbrukt i praksis.  Til tross for slike innvendinger bidrar et teoretisk skille mellom BICS og 

CALP til å forklare at innvandrerelever, som til tross for at de utvikler språklig kompetanse til 

å samtale med jevnaldrende, faller gjennom når de blir overført til den ordinære klassen.  

Årsaken er trolig at kommunikasjonen i klasserommet forutsetter et nivå tilsvarende CALP på 

andrespråket.  Dette nivået har elevene ikke utviklet i den daglige samtalen.  Den felles 

underliggende kognitive komponenten er utviklet langt nok til å delta i hverdagssamtalen, 

men ikke langt nok til å overta og bearbeide faglige begreper og begrepssammenhenger som 

formidles språklig, eventuelt uten kontekst.   

 

I følge Cummins i Engen og Kulbrandstad (1998), kan lærere overvurdere minoritetbarnas 

språklige ferdigheter når de bedømmer deres generelle kommunikasjonsferdigheter.  Barn 

med gode samtaleferdigheter fremstår som kompetente språkbrukere og modne til å motta 

opplæring sammen med innfødte språkbrukere.  Likevel kan de altså mangle evne til å 

mobilisere høyere mentale prosesser som syntese, analyse, evaluering og fortolkning.  Lærere 

kan også undervurdere elever ved å anta svake kommunikative ferdigheter på andrespråket, 

kan gjenspeile like svakt utviklede kognitive evner.  De kan overse at personer kan forstå 

andrespråket bedre enn de er i stand til å uttrykke seg.  Det er ikke alltid samsvar mellom 

impressive og ekspessive språklige ferdigheter.  Barn forstår ofte mer enn de selv er i stand til 

å uttrykke, og de uttrykker ofte mer kompliserte tanker på førstespråket/morsmålet enn på 

andrespråket.  Det er derfor vanskelig å trekke konklusjoner om elevers kognitive evner på 

grunnlag av intuitive bedømmelser av deres språkbeherskelse i kommunikative situasjoner i 

kontekst.  Som svar på kritikk av terskelteorien, knyttet til nivåene BICS og CALP, foreslo 

Cummins derfor to dimensjoner som hver for seg og sammen kan påvirke graden av vansker 

ved skoleoppgaver.  Disse dimensjonene vil jeg forklare som følger (ibid). 
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2.3.1  Tospråklighet og undervisning i forhold til kognisjon og kontekst   

Ved å kombinere dimensjonene kognitive ferdigheter og kontekst, dannes et diagram med fire 

kvadrater eller felter.  Se figur 1. 

 
Felt 1 

Kontekstavhengige og 

Kognitivt enkle oppgaver 

( BICS ) 

Felt 2 

Kontekstavhengige og 

Kognitivt krevende oppgaver 

Felt 3 

Kontekstuavhengige og 

Kognitivt enkle oppgaver 

Felt 4 

Kontekstuavhengige og 

Kognitivt krevende oppgaver  

( CALP ) 

 

Figur 1.:  Undervisning: klassifikasjon etter kontekst og krav til kognisjon 

 

Forklaring til figur 1.:  BICS tilsvarer kontekstinnføyd (kontekstavhenig) og kognitivt lite 

krevende bruk av språket (felt 1).  CALP tilsvarer kontekstredusert (kontekstuavhenig) og 

kognitivt krevende språkbruk (felt 4).  Cummins mener at andrespråkskompetanse kan 

utvikles relativt uavhengig av kompetanse i førstespråket, dersom undervisning er knyttet til 

kontekst og er lite kognitivt krevende (felt 1).  Tospråklig opplæring vil være vellykket når 

elevene har tilstrekkelig første- og andrespråkskompetanse til å arbeide i den 

kontekstreduserte og kognitivt krevende situasjonen som oftest foreligger i klasserommet (felt 

4).  For en person kan det ta ca. to år å utvikle flytende språklig kompetanse i en kontekst, 

mens det kan ta fra fem til syv år å utvikle kontekstredusert språklig flyt.    

 

Cummins modell fremmer syn om at kognitiv og kommunikativ beherskelse av språket er 

beslektede, men ikke identiske størrelser.  Samtidig viser modellen at skillet mellom BICS og 

CALP ikke er absolutt.  Ansikt-til-ansikt-situasjoner kan være kognitivt krevende, mens 

situasjoner knyttet til kognitivt arbeid ikke nødvendigvis er det.  Den ene dimensjonen har 

med presentasjonsmåten å gjøre, og er knyttet til kontekstuell støtte for eleven i en situasjon 

ved oppgaveløsing.  Stor respektive liten kontekstuell støtte, gir grunnlag for henholdsvis 

kontekstavhengig og kontekstuavhengig språkbruk. Se 3.3.3.  Den andre dimensjonen har 

med oppgavens vanskegrad og kognitive kompleksitet å gjøre.  Cummins mener at 

språkbruken vanskeliggjøres i takt med de kognitive krav som oppgaven stiller.  Kognitivt 

krevende kommunikasjon er vanlig i et klasserom der eleven må oppfatte ny informasjon på 
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kort tid.  En elev som ikke har pråklige vansker i forhold til kognitivt enkle oppgaver som å 

memorere informasjon, kan få problemer med å håndtere språket i oppgaver som krever 

problemløsning.  Det stilles altså mindre kognitive krav ved deltakelse i en hverdagslig 

samtale om kjente emner, enn til å nyttegjøre seg komplisert informasjon i en formell 

skolesituasjon, formidlet av lærer eller ved fagtekst.   

 

Modellen kan forklare forskningsfunn som viser følgende (Engen og Kulbrandstad 

1998:154f.):  I USA og Norge overføres innvandrerbarn til ordinære klasser når eleven kan 

samtale på andrespråket eller fremmedspråket i henhold til impresjonistiske vurderinger.  

Elevene klarer seg likevel ofte dårlig faglig.  Det kan skyldes at de ikke har utviklet evne til å 

operere i et miljø som forutsetter kognitiv eller akademisk tenkning på andrespråket (felt 4).  

Overføring av ferdigheter skjer lettest fra minoritetsspråket til majoritetsspråket, trolig fordi 

barna i større grad blir eksponert for sitt morsmål, førstespråket.  De didaktiske prinsipper fra 

det nære til det fjerne indikerer at barnets tidlige uformelle læring bør bestemme hvor 

undervisning skal begynne.  Det kan innebære at undervisning bør skje på barnets morsmål i 

utgangspunktet. 

 

Tospråklig utvikling hos barn er først og fremst er relatert til familiære forhold.  Ulike 

familiekonstellasjoner, utdanningsnivå og valg av bosted vil kunne ha innflytelse på barnas 

tospråklige utvikling.  Den grunnleggende oppdragelse og dannelse av barnet skjer i familien, 

og i tilknytning til familiens kultur og tradisjoner (Bourdieu 1995, 1996, 1997).  Skolen 

fungerer derfor dels som en sorteringsfaktor i samfunnet.  Det er trolig ikke mulig å 

kompensere mangelfull språklig utvikling hos barn ved tilrettelegging og undervisning i 

skolen.  Språklige ferdigheter hos barn blir først og fremst tilegnet i familie og nærmiljø.  

Unntak kan være språkbad for majoritetselever, men også disse barna vil ha gode 

forutsetninger rent språklig forutsatt at morsmålet er godt utviklet som et grunnlag.   

Tospråklige ferdigheter er svært individuelle, i tillegg til at ferdigheter og dominans kan 

veksle over tid.  I det følgende vil jeg beskrive ulike situasjoner vedrørende tospråklig 

oppdragelse av barn. 

  

2.4 Tospråklig oppdragelse av barn. 

Suzanne Romaine (1998:183f.) presenterer seks typer tospråklig oppdragelse som bygger på 

hennes empiri fra kasusstudier (case) blant engelsktalende middelklasse.  Hun har laget 

kategorier basert på tospråklighet i relasjon til foreldrenes morsmål, samfunnets dominerende 
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språk og foreldrenes samtalestrategier med barna.  Språklig dominans hos tospråklige kan i 

følge Romaine endres med alder og omstendigheter.  Hun viser til seks ulike typer av 

tospråklig utvikling i tidlig barndom, type 1-6: 

 

Type 1.  En person- ett språk: foreldre snakker hvert sitt morsmål, men begge har en viss 

kompetanse i den andres språk.  Språket til en av foreldrene er samfunnets dominerende 

språk.  Foreldrene taler hvert sitt språk til barnet fra fødselen av.  Leopold har gjort en 

klassisk lingvistisk studie av sin datter Hildegard.  Han talte selv bare tysk til Hildegard, mens 

hustru bare talte engelsk.  Hildegard kunne ikke skille mellom de to språk i sine to første 

leveår.  Hun begynte å behandle tysk og engelsk som to ulike lingvistiske systemer i det tredje 

leveåret, og hun kunne oversette språkene innbyrdes.  Hildegard talte til foreldrene på deres 

respektive språk, og hun spurte begge foreldrene om navn på nye gjenstander.  Leopold fant at 

det syntes å øke barnets oppmerksomhet for grammatikalske kategorier å knekke to 

språkkoder samtidig for et barn.  Utvikling av simultan tospråklighet virket derfor fremmende 

for læring.  Leopolds andre datter var reseptivt tospråklig i barndommen.  Hun forsto noe 

tysk, men brukte ikke språket ekspressivt.  På et senere alderstrinn var hun likevel i stand til å 

ta i bruk den passive kunnskapen i tysk.   

 

Type 2.  Ikke-dominerende hjemspråk/ett språk-ett miljø: Foreldrene har hvert sitt morsmål.  

Språket til en av foreldrene er det dominerende i samfunnet.  Begge foreldrene snakker det 

ikke-dominerende språket til barnet, som blir eksponert for det dominerende språket utenfor 

hjemmet.  Fantini har foretatt en studie av sønnen Mario som talte spansk og engelsk i USA. 

Mario utviklet tidlig oppmerksomhet på de to språk som adskilte lingvistiske systemer, på 

samme måte som hos Hildegard.  Mario lærte seg de spanske uttalesystemet først, og 

engelske ord ble uttalt med spansk aksent.  Fonologisk interferens ble observert til det femte 

leveår.  Fantini dokumenterte at Mario tidlig viste interesse for andre språk. 

 

Type 3.  Ikke-dominerende hjemspråk uten støtte fra samfunnet: Foreldrene snakker det 

samme morsmålet.  Det dominerende språket i samfunnet er et annet enn foreldrenes språk.  

Foreldrene snakker sitt eget morsmål til barnet.  Barnet blir eksponert for det dominerende av 

andre enn foreldrene. Undersøkelser viser at "en person- ett språk" er den beste strategien for 

læring, dersom en vil forebygge språklig interferens.  Oskaar har observert at små barn godt 

kan lære tre språk simultant uten interferens, idet hans sønn lærte tysk fra fireårsalder i 

Hamburg, etter å ha oppdratt sønnen tospråklig med svensk og estisk i Sverige. 
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Type 4.  To ikke-dominerende hjemspråk uten støtte fra samfunnet: Foreldrene har hvert sitt 

morsmål. Samfunnets dominerende språk er et annet enn begge foreldrenes språk.  Begge 

foreldrene snakker sitt eget språk fra fødselen av.  Elwert har i en studie fortalt hvorledes han 

ble oppdratt på italiensk, tysk og engelsk i Italia.  Mor behersket engelsk og tysk, far tysk og 

italiensk.  Foreldrene talte tysk seg imellom, men de talte engelsk til sønnen, noe som også 

gjaldt for mors venner.  Fars venner talte italiensk til gutten.  Selv mente Elwert at det var 

umulig for ham å avgjøre hvilket av de tre språkene han talte best, uten å bruke tid og sted 

som kriterium.  Det var vanskelig for ham å fremheve ett av de tre språkene som "morsmålet".  

Når det gjelder hvilket språk han nyttet for kognitive funksjoner, altså tenkte, drømte og løste 

problemer på, kunne det variere.  Denne studien viser at det kan være vanskelig å definere 

morsmål ved simultan tospråklighet, eller som her, flerspråklighet. 

  

Type 5.  Ikke-innfødte foreldre: Foreldrene har det samme morsmålet.  Det dominerende 

språket er det samme som foreldrenes.  En av foreldrene snakker alltid til barnet på et språk 

som ikke er vedkommendes morsmål.  Sauders beskriver sin tospråklige oppdragelse av 

sønnene Frank og Thomas samt datter Katarina i Australia.  Mor talte bare engelsk til barna, 

mens far bare talte tysk, selv om dette ikke var hans morsmål.  Foreldrene talte engelsk til 

hverandre.  Det viste seg at barna gjorde det samme.  Dette synes å være vanlig for 

innvandrerbarn.  Barn taler ofte samfunnets dominerende språk til hverandre og morsmål/ 

innvandrerspråk til foreldre. Stundom har de også bare reseptiv kompetanse i 

innvandrerspråket, foreldres talte språk.  Saunders har beskrevet barnas innlæringsprosess i tre 

faser.  Fase 1. varer til barna er ca. to år.  Ytringene består at to-ords setninger, med ett 

leksikon med ordtilgang fra begge språkene.  Fase 2. innebar at det vokste frem en økende 

differensiering mellom de to språkene.  Dette var særlig i forhold til person og kontekst.  Det 

kunne forekomme interferens vedrørende ordforrådet, men syntaks ble holdt adskilt.  Dersom 

foreldre ikke responderte på det ene språket, talte barna det andre.  Fase 3. ble nådd da barna 

var tre til fire år.  Nå kunne barna skille klart mellom ulike lingvistiske systemer.  Det ble 

etablert et stabilt kommunikasjonsmønster i familien.  Dersom voksne brøt dette mønsteret, 

reagerte barna.  Både voksne og barn kunne skifte språk i en samtale, avhengig av hvem de 

talte til.  Siden alle forsto begge språkene, fungerte dette.  Saunders testet ordforrådet til 

barna.  Begge guttene kunne flere tyske enn engelske ord i femårsalderen.  Thomas kunne i en 

alder av syv år flere tyske ord enn engelske.  Dette er spesielt siden han ble språklig stimulert 

på engelsk både av mor og i samfunnet.  Det antydes at man ikke kan måle barns ordforråd 

med språktester som er ment for enspråklige barn, med formål å teste språklig kompetanse.  
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Barna vil ha et større ordforråd samlet sett på de to språk, enn en test på det ene språket gir 

inntrykk av.  Imidlertid viste språktest at begge guttene lå klart over gjennomsnitt for 

alderstrinnet på engelsk.  Thomas presterte blant de aller beste engelsktalende jevnaldrende, 

samtidig som han kunne flere tyske ord.  Språklige avvik var knyttet til genus og ordstilling 

(syntaks), og disse skyldes innflytelse fra engelsk til tysk.  Guttene kunne gjøre feil i tysk like 

etter at de var kommet hjem fra skolen.  I engelsk uttale var guttene like dyktige som 

engelsktalende enspråklige.  Barna lærte å lese og skrive på tysk hjemme, og Katarina lærte å 

skrive på tysk før hun begynte å engelskspråklig skole.          

 

Type 6.  Kodeveksling: Begge foreldrene er tospråklige.  Visse sektorer i samfunnet kan også 

være tospråklige.  Foreldrene kodeveksler og blander språk i samtale med barnet, uten at dette 

representerer noen overlagt strategi.  Smith har observert barn i en engelsk-kinesisk familie.  

Medlemmene i familien blandet mer språk enn vanlig.  Det varte til barna var ca. tre år.  

Videre eksisterte det ikke klare grenser mellom språkene i barnas samtalemiljø.  

Undersøkelser viser at barn sent blir oppmerksom på at de taler to språk når foreldre 

kodeveksler.  Kodeveksling er et vanlig fenomen ved språkbruk når mennesker som taler 

sammen har to eller flere språk felles.  Det er ikke påvist at utstrakt kodeveksling i 

oppvekstmiljøet har noen negativ effekt på barns språkutvikling (Engen og Kulbrandstad 

1998:140). 

 

2.4.1  Kort oppsummering vedrørende tospråklig oppdragelse 

Ut fra disse hovedkategoriene vil det være flere mellomløsninger knyttet til tospråklig 

kommunikasjon og oppdragelse i familien.  Kategoriene eller løsningene kan dels overlappe 

hverandre.  Inndelingen til Romaine (1998) understreker den store graden av individualitet i 

ferdigheter vi kan finne hos tospråklige barn, samt at grad og type av tospråklighet i første 

rekke synes å være knyttet til familiens situasjon.  Barn har et stort potensiale til å lære flere 

språk, både simultant eller ved at barnet utvikler additiv tospråklighet.  Beskrivelsen av 

tospråklig utvikling synes å bekrefte teori knyttet til tospråklighet som gjelder øket kognitiv 

kompetanse og metalingvistisk bevissthet.  Se 2.2.   

 

Forskningen vedrørende tospråklighet synes til en viss grad å være utført av foreldre som er 

lingvister eller spesielt opptatt av språk, og som har lagt vekt på barnas tospråklige utvikling.  

Kritikk av forskning knyttet til tospråklig utvikling hos barn, gjelder blant annet at majoriteten 

av studiene synes å begrense seg til beskrivelse av elitetospråklighet eller additiv 
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tospråklighet hos noen få barn.  Imidlertid synes det å være samsvar mellom beskrivelsen av 

tospråklig utvikling hos barn (ibid), og teori om tospråklig utvikling og ferdigheter som 

grunnlag for en positiv kognitiv utvikling hos barn.  Se 2.2.   

 

Barn har et stort potensiale til å lære seg flere språk, både simultant eller ved at barnet utvikler 

additiv tospråklighet.  Ut fra hovedkategoriene av tospråklig utvikling (ibid), vil det være flere 

mellomløsninger knyttet til tospråklig kommunikasjon og oppdragelse i familien.  

Kategoriene eller løsningene kan dels overlappe hverandre.  Inndelingen understreker stor 

grad av individualitet ved tospråklig utvikling, samt at grad og form av tospråklighet i første 

rekke synes å være knyttet til den tospråklige oppdragelsen i familien, slik den er beskrevet.   

 

Romaine fremhever at det er mer selve situasjonen rundt tospråklig oppdragelse som er 

avgjørende for et godt resultat vedrørende tospråklig utvikling hos barn, enn mulige kognitive 

begrensninger.  Det er derfor aktuelt å vurdere tospråklig utvikling i lys av familiepedagogisk 

teoriutvikling.  I det følgende vil jeg derfor kort gjøre rede for språklig- og tospråklig 

utvikling i tilknytning til oppdragelse i familien.  Deretter vil jeg sammenfatte teori knyttet til 

tospråklighet og familiepedagogisk teori med vekt på språklig utvikling hos barn. 
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3.  OPPDRAGELSE OG SPRÅKLIG UTVIKLING  

  

3.1 Presentasjon av en familiepedagogisk teorimodell 

Familiepedagogisk teorimodell er utviklet av Evenshaug og Hallen (1992).  Modellen favner 

stort sett den kunnskap vi til nå har om hvilke betingelser som bør være til stede for at barn 

skal ha en optimal utvikling sosialt og kognitivt, blant annet.  Sosialvitenskapelig forskning 

viser at familien har en grunnleggende funksjon og betydning for barns utvikling og 

sosialisering.  Oppdragelse av barn blir ansett for å være en privatsak og et familieanliggende, 

forutsatt at barna ikke lider overlast (ibid, 10).  Ved at samfunnet har gitt foreldrene det 

primære mandatet for barns oppdragelse, er også familien til en viss grad fritatt for innsyn.  

Foreldrenes primære oppdragelsesansvar gjør det derfor aktuelt å undersøke foreldrenes egen 

forståelse av hva deres oppdrageransvar innebærer (ibid, 122).  Den pedagogiske familien 

består av den eller de personer som har den daglige omsorgen for barnet.  Familien som 

institusjon har hatt oppdrageransvaret gjennom hele menneskehetens historie.  Se 1.4. 

Det er beskrevet fire oppdragelsesoppgaver som er relevant i vårt samfunn i dag (ibid, 16f.).  

Disse er :  1.  Å gi barnet moralsk og verdiforpliktende oppdragelse.  2.  Å gi barnet sosial og 

kulturell oppdragelse.  3.  Å skape et trygt oppdragelses- og oppvekstmiljø for barnet.  4.  Å gi 

barnet varierte erfaringsmuligheter. 

 

Familiepedagogisk teoriutvikling setter søkelyset på familien og foreldre som oppdragere.  

Teorimodellen er prosessorientert, interaksjonistisk og systemisk.  En prosessorientert modell 

innebærer at man er mer interessert i å følge utviklingen i familien, enn det endelige resultatet 

av oppdragelsen.  Familiepedagogisk teorimodell innebærer oppmerksomhet på at samspillet i 

familien endres over tid.  Prosessen er ikke enveis, men gjensidig ved at barnet betraktes som 

en aktør som både påvirker familien, og selv velger ut og tolker stimuli.  En interaksjonistisk 

modell vil si at familiemedlemmer er i en gjensidig, dialektisk påvirkning av hverandre.  

Familiepedagogisk modell er også systemisk, ved at oppdragere, barn og innhold vurderes 

som gjensidig avhengig av hverandre.  Dersom en faktor i samspillet endres, vil også andre 

faktor endres, eventuelt slik det oppnås likevekt i familien.  Samspillet internt i familien kan 

sammenlignes med den pedagogiske trekanten (ibid, 68).  Den omfatter barn, oppdragere og 

det innhold som skal formidles i tilknytning til oppdragelsen.  Det pedagogiske innholdet i 

oppdragelse dreier seg blant annet om kulturformidling.  Familien overfører sine normer, 

verdier og holdninger til barnet. 
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Persepsjon er et sentralt begrep i familiepedagogisk teori, fordi teorien vektlegger barnets 

oppfatning og forståelse av den påvirkning det eksponeres for.  Persepsjon er en vesentlig del 

av barnets kognitive funksjoner, og innebærer at barnet responderer på det som er likt og 

oppleves som helhet (Helstrup og Kaufmann 2000, Raaheim 2000).  Barnet retter sin 

oppmerksomhet mot det allerede kjente.  Derfor vil familien fungere som et filter for all 

påvirkning, både direkte og indirekte.  Det er ikke uten betydning for barnets utvikling, i 

hvilken grad familien velger ut og modifiserer ulike påvirkninger av barnet.  Oppdragelsens 

mål og innhold vil være et normativt spørsmål (Evenshaug og Hallen 1992:37).  Foreldrenes 

verdivalg vil derfor ha en avgjørende betydning for barnets sosiale og personlighetsmessige 

utvikling, uansett om verdivalget er bevisst eller ikke.   

 

Hjardemaal (1997) har i en undersøkelse gjort rede for verdivalg hos småbarnsforeldre som er 

etnisk norske.  Vi har ingen lignende undersøkelse vedrørende valg av normer og verdier hos 

foreldre men annen etnisk opprinnelse, bosatt i Norge.  Normer, verdier og holdninger hos 

foreldre med annen etnisk opprinnelse enn den norske, synes heller ikke å ha vært et tema 

knyttet til teori og forskning vedrørende tospråklige barn i den norske grunnskolen.  Se 1.3 f.  

Evenshaug og Hallen (1992) har imidlertid utviklet en familiepedagogisk teorimodell som jeg 

kan bygge på, når jeg skal gjøre rede for barns språklige- og tospråklige utvikling, spesielt i 

forhold til sosialisering og kognitiv utvikling. 

 

Familiepedagogisk teori svarer dels til en økologisk utviklingsmodell.  Bronfenbrenner (1994) 

hevder at man ikke kan observere barns utvikling i et laboratorium fordi konteksten er 

kunstig.  Dersom man skal få relevant kunnskap om barns utvikling, må man studere barn i 

deres naturlige miljø i tilknytning til barns vanlige aktiviteter.  Det vil si i en økologisk 

kontekst.  Han beskriver barnets relasjon til ulike miljø eller arenaer som mikrosystem, 

mesosystem, eksosystem og makrosystem.  Relasjonen mellom barnet og familien, samt 

barnet og for eksempel skole, barnehage eller venneflokk inngår i mikrosystemer.  Relasjonen 

mellom mikrosystemene kalles mesosystem.  De systemer som omfatter personer barnet har 

kontakt med, uten at det samtidig har kontakt med miljøet, kalles eksosystem.  Eksempel er 

foreldres arbeidsplass.  Makrosystemet vil si det system som omfatter barnet og det samfunn 

det vokser opp i.  En økologisk utviklingsmodell beskriver barnets utvikling, relasjon og 

interaksjon med systemene på ulike nivå som beskrevet ovenfor.  Barnets utvikling vil være 

knyttet til en gjensidig interaksjon mellom de ulike nivåer og barnet.  
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En familiepedagogisk teorimodell beskriver barn som aktivt handlende og utvelgende i 

forhold til omgivelsenes påvirkninger.  Familiepedagogikk og familiens filterfunksjon 

beskriver den påvirkning barnet får som ledd i familiens oppdragelse.  Forskjellen mellom en 

økologisk utviklingsmodell og en familiepedagogisk teorimodell består i at familiepedagogikk 

også vektlegger familiens normative filterfunksjon i tillegg til familiens faktiske 

filterfunksjon.  Før jeg beskriver språklig utvikling i lys av familiepedagogisk teori, vil jeg 

kort gjøre rede for familiens normative og faktiske filterfunksjon (ibid). 

 

3.1.1       Nærmere om familiens filterfunksjon 

Filterfunksjon vil si at familien påvirker, modifiserer eller velger ut de stimuli barnet 

eksponeres for.  Dels kan familien aktivt velge ut de stimuli barnet bør eksponeres for, og dels 

kan familien modifisere stimuli.  Familien fungerer derfor som et filter i forhold til barnets 

persepsjon.  Filterfunksjonen betegnes som normativ eller faktisk.  Familiens normative 

filterfunksjon vil si at familien har det primære ansvaret for barnets oppdragelse, også i 

forhold til sekundære institusjoner og arenaer som media, skole og fritidsaktiviteter.  Skolen 

har et spesielt ansvar som faglig instans, men som et tillegg til familiens totale ansvar for 

barnet.  Familiens faktiske filterfunksjon omfatter direkte og indirekte filterfunksjon.  

 

Familiens direkte filterfunksjon er knyttet til den direkte påvirkning barnet får ved at det 

imiterer og identifiserer seg med familien som rollemodeller.  Sosial læringstreori (Bandura 

1977, 1997) kan nyttes som et teoretisk grunnlag ved beskrivelse av familiens direkte 

filterfunksjon.  Opplevelse av mestring er grunnleggende for barnets utvikling av identitet og 

et positivt selvbilde.  Barnet imiterer den adferd og de holdninger som den pedagogiske 

familien eksponerer for barnet, dels fordi dette kan gi barnet aksept og følelse av mestring.  

 

Familiens indirekte filterfunksjon beskrives som del av barnets primære sosialisering, i 

motsetning til sekundær sosialisering (Evenshaug og Hallen 1992:105f.).  Indirekte 

filterfunksjon innebærer at barnet persiperer nye stimuli på grunnlag av det selvbilde, rolle, 

identitet og de erfaringer barnet har gjort som resultat av familiens direkte filterfunksjon.  Det 

vil si at barnet vil ta utgangspunkt i det allerede kjente, når det blir eksponert for nye stimuli.  

Familiens indirekte filterfunksjon innebærer derfor at barnet vil oppfatte, forstå og forholde 

seg til omverden på grunnlag av den oppdragelse og sosialisering som har skjedd i den 

pedagogiske familien.  Det selvbilde og den identitet barnet har utviklet som et resultat av 

oppdragelse, vil derfor være grunnlag for all senere utvikling og sekundær sosialisering.  
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Unntaket er dersom barnet opplever en re-sosialisering.  En ny primær sosialisering vil trolig 

forutsette utvikling på grunnlag av de samme nære emosjonelle interaksjoner med 

omsorgspersoner som barnet opplever i sine første leveår.  Til en viss grad er det sammenfall 

mellom begrepet primær sosialisering slik Berger og Luckmann (1966/2000) nytter begrepet, 

og begrepet familiens indirekte filterfunksjon (Evenshaug og Hallen (1992:106f.).   

 

Hoem (1994) er ikke enig i skillet mellom primær og sekundær sosialisering, idet han bygger 

på Mead (Evenshaug og Hallen:109).  Hoem hevder at individet selv som nyfødt i en relativt 

homogen sosial tilværelse, står i ulike sosialiserings-sammenhenger som både forsterker og 

svekker hverandre.  Hoem (1994) tar opp sosialisering i forholdet mellom hjem og skole 

spesielt.  Han er opptatt av ulike sosialiseringsprosesser knyttet til de forutsetninger som er til 

stede.  Videre vurderer Hoem mulig resultat av sosialisering knyttet til instrumentelle 

faktorer, verdifellesskap og interessefellesskap.  Han viser til at sosialisering av barnet kan 

arte seg som forsterkende sosialisering, de-sosialisering, re-sosialisering eller ikke-

sosialisering.  Denne inndelingen kan være grunnlag for å forstå og beskrive elevenes 

sosialisering i forhold til skole og hjem.  Jeg skal ikke beskrive Hoems teori nærmere her, 

men fokusere på barnets språklige utvikling i forhold til sosialisering og kognisjon sett i lys av 

familiepedagogikk.  Se 8.4.1, side 139.  

 

Sosialisering vil si at barnet internaliserer de normer, verdier og holdninger som det er blitt 

overlevert i familie, nærmiljø og samfunn.  Sosialisering setter barnet i stand til å kunne tolke 

signaler og symboler på en slik måte at det kan danne grunnlag for kommunikasjon med 

omgivelsene.  Berger og Luckmann (1966/2000) skiller mellom primær og sekundær 

sosialisering.  For at en sekundær sosialisering skal kunne skje, må det være en primær 

sosialisering forut for sekundær.  Primær sosialisering innebærer dannelse av et selvbilde og 

en personlighet, samt forståelse av egen rolle i samfunnet.  Når barnet forstår sin egen rolle 

som samfunnsmedlem, er den primære sosialisering avsluttet.  Den primære sosialisering vil 

være det grunnlag som all annen sosialisering bygger på, eventuelt sekundær sosialiseing.  

Opplevelser og erfaringer blir av barnet tolket ut fra primær sosialisering.  Begrepene som er 

knyttet til sosialisering vil jeg forsøke å redegjøre for som følger. 

 

3.2 Språklig utvikling og sosialisering 

Mead (1934) beskriver språklig utvikling som del av barnets utvikling av selvbilde og 

identitet.  Hans beskrivelse kan være gjenstand for tolkning (Trost og Levin 1996), men det 
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avgjørende i modellen til Mead, er trolig at barnet vil oppleve seg selv slik omgivelsene 

opplever barnet.  Utvikling av identitet og selvbilde skjer derfor ved speiling.  Det vil si at  

barnet opplever seg som et individ knyttet til et selvbilde og en personlighet som blir etablert 

og grunnlagt ved primær sosialisering.  "Selvet" hos Mead tilsvarer trolig "bevisstheten", og 

denne er blant annet knyttet til barnets språklige ferdigheter.  Barnets selvbilde og identitet 

blir et speilbilde av den måten barnets omsorgspersoner og familie oppfatter det på.   Det 

medfører at barnet overtar den andres rolle.  Barnet sender signaler til mottaker, som igjen 

formidler sin respons tilbake til barnet.  Den måten barnet tolker responsen på, blir avgjørende 

for barnets oppfatning av seg selv og verden omkring seg.  Dersom vi skal utvikles oss til 

mennesker er interaksjon og nær samhandling med omsorgspersoner og familie nødvendig. 

 

Det middel som nyttes i interaksjonen er først og fremst språket.  Når barnet har internalisert 

sin rolle, er det sosialisert gjennom sitt morsmål, språket.  Samtidig vil barnet blir sosialisert i 

forhold til å oppfatte andres roller.  Den generaliserte andre vil si den rolle som for eksempel 

forventes av lærer eller venner.  Barnet vil opptre overfor en hvilken som helst lærer i forhold 

til de forventninger lærerrollen gir som den generaliserte andre.  På samme måte vil barnet 

internalisere sin egen rolle (Evenshaug og Hallen 1992, Berger og Luckmann 1966/2000).  

Meads teori vedrørende språklig utvikling på grunnlag av interaksjon med signifikante andre, 

det vil si betydningsfulle andre eller de vi kommuniserer med, kan dels forklare familiens 

direkte og indirekte filterfunksjon.  

 

Samfunnet kan forstås både som en objektiv og en subjektiv virkelighet.  Her vil sosialisering 

være knyttet til begrepet kunnskapssosiologi.  Hva kan man egentlig ha kunnskap om, siden 

vi er ulike individer med ulike erfaringer og knyttet til ulike kulturer?  Kunnskap kan være et 

relativt fenomen, som dels er sosialt fordelt.  Dog må det være noen holdepunkter mennesker 

er enige om for å kunne samhandle.  Kant beskrev den relative kunnskapen som  "das ding an 

sich und das ding fur mich".  Weber (1920/2001) hevdet at kunnskap og forståelse er relative 

begreper, knyttet til den kultur kunnskap er utviklet i.  Kunnskap kan beskrives som et sosialt, 

menneskeskapt produkt som er kommet til gjennom kollektive handlinger (Mead 1934).  Han 

har innført begrepene eksternalisering, objektivering og internalisering ved beskrivelse av 

denne prosessen.  Reifiering er en sterk form for objektivering, en tingligjøring av blant annet 

mennesker og forestillinger, eksempelvis religiøse.  Disse prosessene henger nøye sammen 

med språklige utvikling, og har derfor sitt grunnlag i barnets oppvekstfammilie.  Barnet får 

gjennom interalisering overlevert foreldrenes kultur gjennom det språket som tales i familien. 
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Den objektive virkeligheten beskriver de institusjoner i samfunnet som vi tar for gitt 

eksisterer, som en naturgitt forutsetning for samfunnsliv.   

 

Eksternalisering, objektivering og internalisering er knyttet til begrepet symbolsk 

interaksjonisme som grunnlag for sosialisering.  Eksternalisering vil si at vi gir objekter og 

hendelser mening, og at vi forstår det miljø vi er omgitt av.  Objektivering innebærer at for 

eksempel vaner og institusjoner oppleves som objektiv virkelighet.  Det vil si en virkelighet 

som er intersubjektiv.  Eksternalisering og objektivering er ledd i en kontinuerlig dialektisk 

prosess.  Det tredje leddet i denne prosessen er internalisering.  Det vil si at den objektiverte 

sosiale verden  gjennom sosialiseringsprosessen føres tilbake til bevisstheten, og blir en del av 

individets subjektive virkelighet.  Disse prosessene skjer med språket som redskap.  Språket 

vil derfor sette farge på resultatet av symbolsk interaksjonisme, altså det individuelle 

resultatet av sosialiseringsprosessen.  Derfor vil kunnskap være sosialt fordelt på samme måte 

som språket er sosialt fordelt, i henhold til Schutz i Berger og Luckmann (1966/2000:36,37).   

 

Schutz er opptatt av strukturen i den fornuftige hverdagsverden.  Strukturen bestemmer blant 

annet den sosiale fordeling av kunnskap, samt dens relativitet og relevans for en konkret 

gruppes sosiale omgivelser i en konkret historisk situasjon.  Hverdagsvirkeligheten til et 

individ oppleves som en ordnet virkelighet.  Det språket som brukes i hverdagen setter en 

orden og forsyner det med objektiveringer som gir mening.  Hverdagsvirkeligheten fremstiller 

en intersubjektiv verden, en verden som er felles med andre.  Symbolsk interaksjonisme 

innebærer at vi selv skaper forståelsen av det samfunnet vi lever i, samt at barnet sosialiseres 

til denne menneskeskapte forståelsen.  Barna sosialiseres inn i foreldrenes subjektive verden.  

 

Mentale prosesser, kognisjon og språk, henger sammen med ulike aspekter ved samfunnets 

sosiale struktur.  Ved bruk av språk som symbol blir mennesket et sosialt produkt som ved 

sosialisering lærer kodene til forståelse av hva som er gyldig kunnskap eller kulturelt definert 

kunnskap.  Prosessen beskrives som eksternalisering, som vist til ovenfor.  Mangel på sosial 

stabilitet kan kompenseres med sosial orden.  Sosial orden med vanedannelse eller 

regelmessighet i adferd, kan føre til institusjonalisering eller faste modeller og roller for 

adferd.  Institusjoner vil kunne regulere adferd.  Sosial kontroll av mennesker kan derfor være 

innebygget i institusjoner.  Språket blir på samme måte bærer av institusjonalisering og sosial 

kontroll ved at det beskriver og definerer, samtidig som språket er redskap for prosessene i 

seg selv.  Vi kontrollerer vår adferd ved hjelp av språket.  Se 3.3.   
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Den verden barnet opplever i sin familie, vil være den eneste verden barnet kjenner.  Barnets 

virkelighet vil derfor være knyttet til kultur og språk i familien.  Når barnet opplever den 

objektive virkeligheten som sin egen, har det internalisert kunnskap om den verden det lever i 

ut fra egne forutsetninger, og knyttet til familiens filterfunksjon.  Barnet går inn i de roller 

som familien og primær sosialisering har gitt det.  Objektivering vil si at tradisjoner, vaner og 

sosiale strukturer eller mønstre, til en viss grad eksisterer uavhengig av de individer som 

handler innenfor strukturene.  Objektivering fører til at institusjonene styrer individene slik at 

disse opplever institusjoner i samfunnet som tvingende nødvendig.  Individet utvikler derved 

en virkelighetsoppfatning som i seg selv er selvinnlysende og uforanderlig.  Opplevelse av 

virkeligheten er knyttet til språket og den kulturen som språket dels beskriver og dels er et 

resultat av.  Et gjensidig forhold mellom mennesker og menneskeskapte produkter kan gå tapt 

ved at samfunnet oppfattes som reifisert, altså uavhengig av menneskelig medvirkning.  Ved 

hjelp av blant annet språket, vil strukturer og institusjoner i samfunnet derfor kunne bli 

tingliggjort og derfor oppfattes som evigvarende objektive sannheter.  Språket bekrefter den 

opplevde virkeligheten. 

 

Institusjonenes betydning må forklares, begrunnes og rettferdiggjøres med legitimeringer.  

Språket vil være et hovedredskap i prosessen, fordi språket forklarer den sosiale orden.  De 

begrepene barn har som redskap for tenkning, er de overlevert fra sine omsorgspersoner.  Det 

innebærer at barnets oppdragelse og primære sosialisering knyttes til den 

virkelighetsforståelsen som foreldrene har, ved hjelp av språket som det viktigste redskap.  Vi 

forholder oss til dels en objektiv og dels en subjektiv virkelighet når vi lever i et samfunn.  

Internalisering innebærer prosessen hvor man sosialiseres inn i objektive mønstre av 

institusjonelle ordninger og legitimeringssystemer.  Det innebærer at holdninger, verdier og 

normer som er karakteristisk for den kultur vi lever innenfor, gjøres til våre egne.  Ved 

internalisering av normer, verdier og holdninger, samt den kunnskap vi trenger for å kunne 

utføre dagliglivets gjøremål, er vi blitt sosialisert innenfor en bestemt kultur.  Denne 

prosessen skjer ved hjelp av språket som symbol og verktøy.  Språket er derfor bærer av 

kulturen og den tenkningen som språket er knyttet til.  Dersom kultur eller daglivets 

forutsetninger endrer seg, vil også språket endre seg over tid.  Se 1.2.1 og 3.3 f. 

 

Kommunikasjon forutsetter en forutgående sosialisering.  Grunnlaget for sosialiseringen er 

språklige ferdigheter.  Når barn er tospråklige og knyttet til ulike kulturer, kan en anta at det 

stilles spesielle krav både til barnet og den pedagogiske familien.  Tospråklige elever som er 
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knyttet til en minoritetskultur vil gjennom henholdsvis førstespråk og andrespråk, kanskje 

forholde seg til ulike kulturer.  Det kan innebærer at de ved bruk av de respektive språk vil 

måtte beskrive og forstå hverdagen ut fra ulike synspunkter, normer, verdier og holdinger.  

Det er mulig å pendle mellom to ulike kulturer og oppfatninger av samfunn og hverdag, men 

vi har trolig ikke kunnskap om mulige konsekvenser for barn under utvikling, språklig, 

kognitivt og sosialt.  For bedre å kunne forstå disse prosessene i relasjon til tospråklige elever, 

eventuelt med minoritetsstatus, vil jeg se på teori knyttet til symbolsk interaksjonisme, se side 

36.  Det vil si den svært kompliserte prosessen som gjelder å konstruere og forstå den 

hverdagsvirkeligheten vi er omgitt av (Berger og Luckmann 1966/2000). 

 

3.2.1  Kort om symbolsk interaksjonisme  

Effekten av primær sosialisering vil være et filter for sekundær sosialisering.   Sekundær 

sosialisering er knyttet til samfunnets institusjoner og nærmiljø.  Sekundær sosialisering er 

ikke gjennomgripende for individets personlighet.  Personer opplever ulike former for 

sekundær sosialisering knyttet til skolegang, ulike yrkesroller og nye krav grunnet endringer i 

samfunnet.  Imidlertid vil språklige funksjoner være grunnleggende også for prosessene som 

fører til sekundær sosialisering.  I henhold til primær sosialisering har barnet, dels gjennom 

språket, fått kunnskap om og internalisert familiens verdier, normer og holdninger.  Det er 

ikke nødvendigvis samsvar mellom normer, holdninger og verdier knyttet til primær 

sosialisering gjennom morsmålet, og normer, verdier og holdninger knyttet til sekundær 

sosialisering, for eksempel ved skolegang.   

 

Kunnskap er sosialt fordelt gjennom språket.  Derfor vil normer, holdninger og verdier som er 

knyttet til språket være relatert til den kultur og de tradisjoner barnet sosialiseres til primært.   

Når barnets morsmål er et annet enn undervisningsspråket, vil barnet kunne oppleve ikke bare 

to sett av språk å forholde seg til, et førstespråk og et andrespråk, men også to ulike sett av 

normer, holdninger og verdier.  Dersom det ikke er samsvar mellom primær og sekundær 

sosialisering kan barnet bli forsinket i sin utvikling, også i forhold til språkliglige og faglige 

ferdigheter på skolen. 

 

Språket er en selvfølgelighet for oss, og språket er en lagringsplass og ferdig til bruk (ibid, 

11).  Samtidig er språket hele tiden under utvikling ved at ord endres og nye kommer til eller 

faller fra.  Den samfunnsskapte virkeligheten endres kontinuerlig.  Bourdieu i Berger og 

Luckmann (1966/2000) hevder at det foregår en kamp mellom klassifikasjoner, betegnelser på 
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fenomener.  Dette er del av en strid ikke bare om ord, men også om innhold.  Hvem skal 

definere virkeligheten, og hvilken virkelighet skal gjelde?  Språk er makt (Blakar 1973/1996), 

og den som er eier av språket har legitimitet til å definere virkeligheten.  Virkeligheten kan 

oppleves ulikt på de ulike språk. Virkeligheten på et minoritetsspråk i Norge vil trolig bli 

beskrevet noe annerledes enn på norsk.  Det skyldes at grunnlaget for kunnskap i 

hverdagslivet bygger på objektiveringer av subjektive prosesser knyttet til den intersubjektive 

verden.   

 

Den fenomenologiske analysen av hverdagslivet  baserer seg på sunn fornuft.  Det er den 

verden som har sin opprinnelse i tanker og handlinger som anerkjennes som virkelig.  Det vil 

si at en fenomenologisk opplevelse av virkeligheten er knyttet til språklige funksjoner.  

Språket som brukes i hverdagen forsyner oss med fortløpende nødvendige objektiveringer og 

gir orden og mening i hverdagen.  Hverdagslivet fremstilles som en intersubjektiv verden ved 

hjelp av språket.  Derfor vet jeg fortløpende om det er overensstemmelse mellom min og 

andres betydninger i verden, og om vi har den samme opplevelse av virkeligheten.  Vi 

fastholder hverdagsvirkeligheten ved hjelp av språket.  Bevissthet er i stand til å bevege seg 

mellom ulike virkelighetssfærer fordi den er intensjonell.  Bevissthet kan ordne virkeligheten 

fordi den uttrykkes gjennom språket.  Sosialisering vil si at man opplever en intersubjektiv 

verden, og forutsetningen for det er altså grunnlagt i språket.      

 

3.2.2 Språk og sosial interaksjon i hverdagen 

Hverdagsvirkeligheten deles mellom mennesker.  Det skjer fordi hverdagen er fylt av 

objektiveringer. Tegndannelse vil si menneskelig produksjon av tegn.  Dette er et svært viktig 

eksempel på objektivering (Berger og Luckmann 1966/2000:54f.).  Tegn og tegnsystemer er 

objektiveringer i den forstand at de er objektivt tilgjengelig ut over en her og nå situasjon som 

uttrykker subjektive intensjoner.  Tegn og tegnsystemer er karakterisert ved sin uavhengighet 

av kontekst.  Språk kan defineres som et system av muntlige tegn, og dette er det viktigste 

tegnsystemet for mennesker.  Hverdagens felles objektiveringer opprettholdes hovedsakelig 

gjennom språklig tegndannelse.  Det er først og fremst språket som deles mellom mennesker 

som gir hverdagen liv og kraft.  Å forstå språket er derfor vesentlig for å kunne forstå 

hverdagsvirkeligheten.   

 

Språket har sin opprinnelse i ansikt-til-ansikt-situasjon, mens språk som tegnsymbol lett kan 

løsrives fra denne konteksten.  Språkets uavhengighet ligger først og fremst i dets evne til å 
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kommunisere meninger som ikke er et direkte uttrykk for subjektivitet her og nå.  Slik kan 

språket bli et oppbevaringssted for kunnskap og erfaringer.  Disse kan bevares over tid og 

overføres til senere generasjoner.  Se 1.2.1.  Når vi objektiverer vår eksistens ved hjelp av 

språket, blir den tilgjengelig både for oss selv og andre.  Derfor gjør språket vår subjektivitet 

virkelig både for oss selv og de personer vi kommuniserer med.  Språket er altså et redskap 

for tanken, i tråd med Vygotsky.  Se 3.3.1.  Språket konstruerer byggverk av symbolske 

forestillinger som kan rage over hverdagsvirkeligheten.  Religion, kunst, filosofi og vitenskap 

er de viktigste symbolsystemene av dette slag.  Språket kan på den ene siden konstruere 

symboler som er abstrakte i forhold til hverdagen, og på den andre siden bringe de tilbake 

igjen for å fremstille de som objektivt virkelige elementer i hverdagslivet.  Slik blir symbolikk 

og symbolsk språk en viktig del av hverdagslivets virkelighet.   

 

Språket, slik det er fremstilt i forhold til hverdagslivets gjøremål, representerer både en 

objektiv og en subjektiv virkelighet for den enkelte person.  Objektiv virkelighet vil si den 

virkelighet som gjelder for alle,  Det vil si en felles erfaring knyttet til språklige uttrykk.  Den 

subjektive virkeligheten gjelder den enkeltes sosialisering og subjektive opplevelse av 

hverdagen.  Nærmere beskrivelse av subjektiv og objektiv virkelighet gis nedenfor. 

 

3.2.3  Språk som objektiv virkelighet 

Språket representerer objektiv virkelighet.  Eksternalisering, objektivering og internalisering 

blir til gjennom språket.  Det vil si at vi sosialiseres ved hjelp av språket.  Legitimering vil si 

at den institusjonelle orden, den objektive verden, blir forklart og rettferdiggjort.   

Legitimering fungere derfor som et beskyttende dekke av kognitive og normative 

fortolkninger av den institusjonelle orden.  Legitimering bygger på språket og bruker språket 

som sitt viktigste redskap, ved at historier fortelles til hver ny generasjon om hvorfor den 

objektive verden, sannheten, er slik den fortoner seg.  Det som blir tatt for gitt i et samfunn 

faller sammen med det som er mulig å vite, og denne kunnskapen blir lært ved sosialisering.  

Språket objektiverer felles erfaringer og gjør de forståelig innenfor et lingvistisk fellesskap.  

Ved det blir språket både et grunnlag for, og et redskap for det felles lageret av kunnskap.  

Videre er språket et middel til å gjøre nye erfaringer, slik at disse lar seg innlemme i det 

allerede eksisterende lageret av kunnskap jfr. Piagets teori om adaptasjon (Piaget 1964/1992).  

Språket muliggjør at opplevelser kan bli en felles erfaring, altså en objektiv mulighet for de 

som tilhører språkgruppen.   
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Objektivering av erfaring ved hjelp av språket åpner for innlemmelse av en mer omfattende 

tradisjon.  Objektivering vil her si forvandling av individuell erfaring til allment tilgjengelige 

kunnskapsobjekter.  Dermed kan erfaring overføres til neste generasjon.  Når språket er 

lagringssted for kollektive erfaringer, trenger man ikke å rekonstruere de opprinnelige 

prosessene.  Objektivering kan overføres til institusjoner.  Det forutsetter en 

utdanningsprosess fordi objektiverte betydninger av de institusjonelle handlingene oppfattes 

som kunnskap og overføres som det.  Kunnskap er derfor et sosialt produkt og en faktor for 

sosialisering.  Samfunnet eksisterer både som objektiv og subjektiv virkelighet.  Den 

objektive virkeligheten er blant annet definert av språket som det viktigste redskapet.  

Samfunnet oppleves som en fortløpende dialektisk prosess mellom eksternalisering, 

objektivering og internalisering.  Eksternalisering og objektivering gjelder å finne den 

objektive virkeligheten som mennesket skaper.  Internalisering gjelder den subjektive 

virkeligheten.  Språkets betydning for den subjektive virkelighetene vil bli beskrevet i det 

følgende. 

   

3.2.4 Språk som subjektiv virkelighet 

Internalisering innebærer umiddelbar forståelse eller tolkning av en objektiv hendelse om noe 

som uttrykker mening.  Det vil si en manifestasjon av en annens subjektive prosesser som 

derved blir subjektivt meningsfylt for meg (Berger og Luckmann 1966/2000:135f.).  Dette 

betyr ikke at jeg forstår den andre tilstrekkelig, men hans subjektivitet er uansett objektivt 

tilgjengelig for meg, enten det er samsvar mellom han og mine subjektive prosesser eller ikke.  

Full overensstemmelse og gjensidig kunnskap forutsetter tegndannelse.  Internalisering utgjør 

grunnlaget for forståelsen av ens medmennesker og for oppfatningen av verden som en 

meningsfylt og sosial virkelighet.  Vi lever ikke bare i den samme verden, vi tar del i 

hverandres tilværelse.  Et menneske er ikke medlem av samfunnet før det har nådd dette 

trinnet i internaliseringen, og prosessen som forårsaker dette er sosialisering.  Samfunnet, 

identiteten og virkeligheten utkrystalliseres subjektivt i den samme internaliseringsprosesen.  

Denne utkrystalliseringen finner sted samtidig som språket internaliseres.  Språkets 

internalisering er både det viktigste innholdet og det viktigste instrumentet i sosialiseringen. 

 

Under primær sosialisering er ikke identifiseringen noe problem.  Man har ikke noe valg når 

det gjelder signifikante andre.  Barnet internaliserer ikke de signifikante andres verden som en 

av mange mulige.  Det er den eneste eksisterende verden for barnet.  Derfor er primær 

sosialisering og internalisering viktigere enn sekundær sosialisering.  Det spesifikke innholdet 
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ved primær sosialisering varierer fra kultur til kultur, men noe er likevel felles.  Først og 

fremst gjelder det at språket internaliseres.  Ved hjelp av språket blir forskjellige motivasjons- 

og fortolkningsmønster internalisert som institusjonelt definerte.  Disse mønstrene utstyrer 

barnet med institusjonaliserte programmer for dagliglivet som skiller ens egen identitet fra 

andres.  Endelig internaliseres det mest elementære i et legitimeringsapparat.  Det vil si at 

barnet lærer hvorfor programmene er som de er.  Individets første verden skapes derfor under 

primær sosialisering.  Barndommens verden er følgelig massivt og uomtvistelig virkelig.  

Primær sosialisering tar slutt når begrepet den generaliserte andre har etablert seg i individets 

bevissthet.  Sosialiseringen er aldri total og endelig avsluttet.  Dette stiller individer overfor to 

nye problemer.  Det første gjelder hvordan den internaliserte virkeligheten gjennom primær 

sosialiseringen opprettholdes i bevisstheten.  Det andre problemet er hvorledes ytterligere 

sosialisering, sekundær sosialisering, finner sted senere i livet (ibid).   

 

Sekundær sosialisering vil si internalisering av institusjonelle eller institusjonsbaserte sub-

verdener.  Dens omfang og karakter bestemmes derfor dels av arbeidsdeling og den sosiale 

fordeling av kunnskap.  Rollene en skal sosialiseres inn i, direkte eller indirekte, har sine 

røtter i arbeidsdelingen i samfunnet.  Sekundær sosialisering krever tilegnelse av 

rollespesifikke ordforråd.  Det betyr internalisering av de semantiske områder som 

strukturerer rutinetolkninger og rutineadferd innenfor et institusjonelt område.  Samtidig 

tilegner man seg de semantiske områdenes underforståtte betydninger, vurderinger og 

følelsesmessige nyanser.  De sub-verdener som internaliseres under sekundær sosialisering, er 

vanligvis delvirkeligheter, i motsetning til den basisverden barnet har tilegnet seg under 

primær sosialisering.  Det bygges derfor opp et rollespesifikt språk ved sekundær 

sosialisering.  Sekundær sosialiserings karakter er følgelig avhengig av den status kunnskapen 

har innefor det symbolske universet eller sub-verden.   

 

Virkelighetspreget i den kunnskapen som internaliseres under primær sosialisering, er gitt 

automatisk.  Under sekundær sosialisering må den forsterkes av spesielle pedagogiske 

teknikker.  Det må bringes "hjem" til individet.  Man lærer et fremmedspråk ved å bygge på 

morsmålets tatt-for-gitte virkelighet.  Det skjer ved at man til stadighet må oversette alle 

mulige elementer i det nye språket tilbake til ens opprinnelige språk.  På den måten kan det 

nye språket å få en viss virkelighet.  Til slutt kan en bli i stand til å tenke på det nye språket.  

Utviklingen av den moderne utdannelsen er  kanskje det beste eksempelet på en sekundær 
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sosialisering som finner sted i regi av spesialiserte organer, med påfølgende reduksjonen av 

familiens posisjon når det gjelder sekundær sosialisering. 

 

Sosialisering innebærer mulighet av at den subjektive virkelighet kan forvandles.  Bare det å 

leve i samfunnet medfører en kontinuerlig prosess, der den subjektive virkeligheten  

modifiseres.  Alterneringer krever imidlertid resosialiseringsprosesser.  Disse prosessene 

minner om primær sosialisering, fordi de på en grunnleggende måte må bestemme nye 

opplevelser av virkeligheten.  Som følge av dette, må de i stor grad kopiere den sterkt 

følelsesmessige identifiseringen med de sosialiserende personene som var karakteristisk for 

barndommen.  Prosessen ved resosialisering kan karakteriseres ved at en må rive ned og løse 

opp den subjektive virkelighetens tidligere struktur.  En oppskrift på alternering, endring, må 

inkludere både sosiale og begrepsmessige forutsetninger, der det sosiale tjener som grunnlag 

for det begrepsmessige.  Re-sosialisering innebærer derfor en reorganisering av 

samtalesystemet. 

 

3.2.5 Kort oppsummering 

Barnet internaliserer den virkeligheten som er knyttet til oppvekt og oppdragelse i familien.  

Denne internaliserte virkeligheten, knyttet til primær sosialisering og morsmålet, vil være 

grunnlaget for grunnlaget for all senere påvirkning som barnet opplever, også i forhold til 

skole.  Det språk som familien nytter ved barnets oppdragelse og sosialisering vil derfor prege 

den måten barnet tenker på om samfunn og egen rolle, blant annet.  Familiens filterfunksjon 

vil videre påvirke barnet ved at den kultur med de normer, verdier og holdninger familien er 

knyttet til, vil påvirke barnets personlighet og selvbilde gjennom språket, morsmålet.   

 

Stimulering til tenkning starter utenfra (Vygotsky 1938/1978).  Barnet er avhengig av 

stimulering og gode sosiale relasjoner for å kunne oppnå en god språklig utvikling.  Det 

gjelder også ved en funksjonell tospråklig utvikling.  Sosial stimulering vil gi barnet 

motivasjon, ønsker og behov til bevisst å ta i bruk sine iboende ressurser, språklige evner og 

utvikle disse, eventuelt til et nivå som tilsvarer funksjonell tospråklighet.  Språk læres kun i 

samhandling med andre mennesker.  Språklige funksjoner er grunnlaget for tenkning, 

hukommelse, læring og problemløsning.  Vygotsky (1934/2001) har beskrevet forholdet 

mellom språk og tenkning, og jeg vil kort gjøre rede for hans fremstilling som følger.   
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3.3 Språklig utvikling og kognisjon 

Vygotsky (1934/2001) undersøkte forholdet mellom tenkning og tale for å kunne forstå mer 

av den innbyrdes relasjonen.  Metodenene går ut på å endre rutiner for problemløsning.  

Vygotsky innførte alternative rutiner, bruk av hjelpemidler til problemløsning, samt at barnet 

får en vanskegrad litt over dets kompetanse.  For å få mer kunnskap om forholdet mellom 

tenkning og tale undersøkte Vygotsky hvorledes begreper utvikler seg hos barn.  Når barn 

taler med ett ord, er det en hel setning av betydning.  Av det trekker han den slutning at 

tenkning og tale er to ulike dimensjoner hos mennesket.  Tenkningens utvikling går fra det 

hele til deler.  Det ene ordet hos barnet utgjør en hel setning i mening.  Talen utvikler seg altså 

motsatt av tenkning, ved at den går fra det enkelte til det hele.  Det vil si at bevisstheten hos 

barnet kommer forut for språket.   

 

Språket er et hjelpemiddel i egenskap av å være et symbol for bevisste eller kognitive 

funksjoner.  Hva er det så som styrer bevisstheten?  Bevisstheten har alltid en retning.  Den er 

intensjonell og blir styrt av motivasjon og vilje.  Hvorfor er vi motivert?  Vygotsky hevder at 

det som kjennetegner menneskets utvikling av høyere mentale funksjoner, kognitive 

funksjoner, er valg av frivillige aktiviteter.  Barn utvikler språket gjennom lek og frivillighet.  

Språket er en del av bevisstheten, altså kognitive funksjoner.  Vygotsky skiller mellom indre 

og ytre tale, og han mener at indre tale er vanskeligst å utforske (ibid, 196f.). 

 

3.3.1  Indre tale 

Når Vygotsky fatter interesse for indre tale, er det fordi han har observert at førskolebarn 

praktiserer egosentrisk tale i tråd med Piaget (1964/1992).  Egosentrisk tale avtar gradvis frem 

til barnet når språklig bevissthet i seks-syvårsalderen, og går da over til å bli indre tale.  Indre 

tale markerer at barnet får en ny evne til å tenke i ord i stedet for å uttrykke muntlig, ytre tale.  

Ytre tale er avhengig av kontekst og samtalesituasjon.  Dersom konteksten er kjent, kan man 

klare seg med få ord.  Se 2.3.1.  Det samme vil gjelde i en dialog, fordi ikke-verbal 

kommunikasjon er en del av den totale kommunikasjonen.  Dersom man har en monolog, vil 

det stilles større krav til språklig utforming for at mottaker skal forstå budskapet.  Det krever 

at avsender må være språklig bevisst.  Se 1.2 og 2.2.  Skriftlighet vil ha samme funksjon og 

språklige krav som en monolog.  Skriftspråket krever en kladd, og denne kladden er tankene 

eller indre tale.  Indre tale fungerer semantisk.  Når syntaks og lyd er redusert til et minimum, 

som i indre tale, vil selve meningen, betydningen eller semantikken tre frem.   
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Indre tale er følgelig noe for seg selv, og ikke en kopi av ytre tale.  Indre tale har tre 

semantiske kjennetegn (ibid, 211), og beskriver som følger: 1. Ords mening dominerer over 

ords betydning.  Det vil si at ordets mening er summen av alle psykologiske begivenheter som 

ordet dekker i vår bevissthet.  Betydningen av ordet er bare en av sonene av meningen med 

ordet.  Et ord får mening ut fra den kontekst det brukes i, og et ord får mening gjennom 

setningen.  Et enkelt ord kan bety mange forskjellige ting ut fra den sammenheng det brukes i,  

jfr. lingvistisk bevissthet.  Meningen kan forandre ordet.  Det vil si at ideer kan skifte navn.  

Ord og mening er forholdsvis uavhengig av hverandre.  I indre tale dominerer mening over 

betydning.  2. Når egosentrisk tale nærmer seg indre tale, bruker barn ofte agglutinasjoner.  

Det vil si at sammensatte ord dannes for å uttrykke komplekse ideer ved at flere ord kan flyte 

sammen til ett ord.  3. Indre tale er preget av en grunnleggende semantisk særegenhet ved at 

ordmeninger forenes og kombineres.  Denne prosessen styres av andre lover enn de som 

styrer betydningskombinasjoner.  Meningsfluens er en spesiell måte å forene ord på.  Dette 

kan observeres ved egosentrisk tale.  Et enkelt ord kan være ekvivalenten til et helt bokverk.  

Eksempel kan være "Hamlet" eller "Peer Gynt".  Et enkelt ord blir da et konsentrat av mening.  

I indre tale når dette fenomenet sitt høydepunkt.   

 

Funksjonen som indre tale har, kan bare forstås dersom vi går et skritt lenger og undersøker 

språklig tenkning.  Strømmen av tanker ledsager ikke alltid strømmen av ord.  Ord, tale og 

tanke er to prosesser som går hver sin vei.  Ord og tale er ikke alltid identiske.  Tale kan være 

et uttrykk for å unngå å røpe hva vi egentlig tenker.  Hvorledes omsetter vi tanker til ord?  I 

hodet er hele tanken til stede samtidig.  Vi må omsette tanken til adskilte ord og utvikle tale 

gradvis.  En tanke kan sammenlignes med en sky som inneholder en regnskyll med ord.  Vi 

har alltid tanker som ikke lar seg uttrykke i ord (ibid, 216).  Her er Vygotsky og Wittgenstein 

(1953/1993) på linje med hverandre, ved at begge antar at vi ikke klarer å gi et språklig 

uttrykk for alle våre tanker.   

 

Kommunikasjon kan eventuelt oppnås ved en omvei.  Eksempel på denne strategien kan være 

bruk av kodeveksling og/eller låneord.  Det vil si at vi må gå gjennom betydningen av ordet 

først, for så å kunne omsette det til et ord det er mulig å ytre i tale.  Det siste trinnet i analysen 

av språklig tenkning på det indre plan, gjelder at tenkningen er ikke det øverste nivå i denne 

prosessen, fordi tanken ikke fødes av en annen tanke.  Tanken fødes av vår motivasjon, våre 

ønsker og behov samt våre interesser og emosjoner.  Bak hver tanke ligger det et 

følelsesbetont og viljemessig tendens eller motiv, som er svaret på det siste "hvorfor" i 
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analysen av relasjonen mellom tenkning og tale eller ord.  Språklig tenkning er et komplisert 

og dynamisk hele.  Forholdet mellom tenkning og tale foregår på mange plan, eventuelt 

samtidig.  Analyse av språklig tenkning har skjedd fra det ytre til det indre.  Det vil si fra tale 

til tenkning.  Språklig tenkning går den motsatte veien fra det indre til det ytre.  Det vil si fra 

tenkning til tale.  "Det indre" vil si motivet som er opphavet til tanken, utformingen av selve 

tanken, tanken som formes til indre tale, indre tale som danner ordbetydning, og deretter 

ordbetydning som overføres til ytre tale.  Dette er skjøre og foranderlige prosesser.  De kan 

stanse hvor som helst, bevege seg frem og tilbake, og gi en uendelig mengde variasjoner som 

fortsatt er ukjent for oss (Vygotsky 1934/2001: 218).   

 

Tenkning og tale viser seg å være selve nøkkelen til den menneskelige bevissthets natur.  

Dersom språket er like gammel som bevisstheten selv, og dersom språket er en praktisk-

bevissthet-for-andre, og derfor også en bevissthet-for-meg-selv, vil all bevissthet være 

forbundet med ordet og utviklingen av ordet.  Bevisstheten gjenspeiler seg i ordet som sola 

gjenspeiler seg i en vanndråpe.  Ved denne beskrivelsen av forholdet mellom tanke og ord, 

har vi trolig funnet svaret på forholdet mellom bevissthet og ord, eller tenkning og tale.  

Forholdet mellom tenkning og tale er ikke uforanderlig.  Språklig tenkning er ikke medfødt, 

men et resultat av en historisk-kulturell prosess (ibid, 95).  Videre har språklig tenkning 

egenskaper som ikke er til stede i tenkningen og talens naturlige former.  Spørsmål om 

tenkning og tale sprenger derfor naturvitenskapens grenser.  Forholdet mellom tenkning og 

tale er et tema som må undersøkes ved hjelp av den historisk menneskelige psykologi og 

sosialpsykologi.  Derfor må begrepsutviklingen studeres ved andre metoder enn de 

naturvitenskapelige.  

 

3.3.2    Begrepsutvikling 

Ved studiet av begrepsutvikling viser Vygotsky (ibid, 101) til Sakharovs metode, kalt "den 

funksjonelle metoden for dobbeltstimulering".  Materialet er klosser i ulike størrelser, former 

og farger som gis nonsens-ord.  Gradvis innføring i midler til å løse oppgaver gjør det mulig å 

studere prosessen i begrepsdannelse hos barn.  De kognitive funksjonene som utgjør det 

psykologiske grunnlaget for begrepsdannelsen, modnes, formes og utvikler seg først i 

pubertetsalderen jfr. den formaloperasjonelle perioden hos Piaget (1964/1992).  I følge 

Vygotsky (1934/2001:104,106f.) skjer begrepsdannelse gjennom tre grunnleggende faser.  

Disse er : 1. Barnets tenkning skjer ved hjelp av synkretistiske bilder.  Det vil si at barnet 

blander sammen ulike kjennetegn ved gjenstander.  2. Barnet tenker i komplekser.  
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Kompleksenes funksjon er å opprette bånd og forbindelser mellom gjenstander, og 

kompleksene er knyttet til konkreter.  3. Ved overgang til voksen alder danner barnet 

abstrakte begreper.  Posessen med begrepsdannelse følger to hovedlinjer (ibid, 134).  Den 

første linjen er kompleksdannelse.  Her samler barnet gjenstander i grupper under et felles 

navn.  Den andre linjen gjelder dannelse av potensielle begreper, og disse bygger på at visse 

felles egenskaper trekkes frem.   

 

I begge prosessene brukes ordet som veiledning for dannelse av ekte begreper, altså abstrakte 

begreper, ved at barnets tenkning går fra det spesielle til det almene og fra det almene til det 

spesielle samtidig.  Altså foregår det en top-down prosess (deduksjon) og en bottom-up 

prosess (induksjon) samtidig når begreper eller abstrakter dannes.  Ordet brukes som et 

hjelpemiddel ved at ord viser til hva et objekt kalles, både ved deduksjon og induksjon.  

Begrepet viser til betydningen av objektet, og betydningen er det vesentlige her fordi ord og 

betydning ikke nødvendigvis er sammenfallende.  Ordet integrer utviklingsprosessen, ved at 

ordet beholder sin veiledende funksjon i dannelse av ekte begreper eller abstrakter.   

 

Virkelige begreper er umulig uten ord.  Det eksisterer ingen begrepstenkning utenfor den 

språklige tenkningen.  Den sentrale faktoren i begrepsdannelse er derfor en helt spesifikk bruk 

av ord som funksjonelle "redskaper" for tenkning og begrepsdannelse.  Ord eller tegn er de 

midlene som styrer våre kognitive operasjoner, kontrollerer forløpet og kanaliserer 

operasjonene ved problemløsning som del av kognitive funksjoner.  Begrepsdannelse er et 

resultat av en kompleks virksomhet hvor alle grunnleggende kognitive funksjoner er 

medvirkende.  Prosesser vedrørende begrepsdannelse kan ikke reduseres til persepsjon ved 

assosiasjon, oppmerksomhet, forestillinger og resonnementer.  Faktorene som er knyttet til 

kognisjon er nødvendig, men ikke tilstrekkelig uten hjelp av tegn eller ord, altså symboler.  

Ingen av disse funksjonene gjennomgår noen vesentlig endring i pubertetsalderen, ved at 

utvikling fra tidlig barnealder fortsetter uten store endringer.  Når kognitive operasjoner blir 

involvert i begrepsdannelsen fra pubertetsalderen, dukker de opp i en ny form. 

 

Kognitive operasjoner opptrer da ikke lenger som selvstendige enheter, men som funksjoner 

som kan formidles ved hjelp av tegn eller ord.  I denne nye rollen bidrar kognitive funksjoner 

til problemløsning.  Ordet som middel til begrepsdannelse er årsak til den mest 

gjennomgripende forandring av kognitive prosesser som kommer i gang ved terskelen til 

pubertetsalderen.  Ingen nye elementære funksjoner som er vesentlig forskjellig fra strukturer 
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som allerede er til stede, dukker opp på dette alderstrinnet.  Alle kognitive funksjoner danner 

en ny syntese og blir deler av et nytt komplekst hele.  Det er en integrerende del av prosessen 

ved begrepsdannelse å lære å styre egne mentale prosesser ved hjelp av ord eller tegn.  Evnen 

til å regulere sine handlinger ved bruk av ord som hjelpemidler, får derfor sin fulle utvikling 

først i tenårene.   

 

Talen i seg selv bygger på forholdet mellom tegn og strukturen i høyere mentale operasjoner, 

og ikke på assosiasjonsforbindelser.  Unge menneskers tenkning og adferd inspireres av 

faktorer utenfra, altså det sosiale miljøet som omgir dem.  Hvis miljøet ikke stiller den unge 

overfor oppgaver i det kulturelle, yrkesmessige og sosiale liv, vil de unges intellekt eller 

kognitive funksjoner ikke bli stimulert.  Ved det vil begrepstenkningen bli forsinket og ikke 

nå opp til høyere stadier, eventuelt som abstrakte begreper.   

 

Vygotsky (1934/2001:140f.) skiller mellom spontane og abstrakte begreper.  Abstrakte 

begreper blir betegnet som akademiske eller vitenskapelige.  Her nyttes betegnelsen 

vitenskapelige begreper.  Piaget i Vygotsky (ibid) trekker et skarpt skille mellom spontane 

begreper som barnet utvikler ved egen tankevirksomhet, og ikke-spontane begreper som er 

dannet under påvirkning fra voksne.  Forholdet mellom disse begrepene har trolig en 

avgjørende effekt på barn og unges mulighet for en god faglig utvikling i skolen.  Dette vil jeg 

ta opp i det følgende. 

 

3.3.3   Spontane og vitenskapelige begreper 

Utvikling av spontane og ikke-spontane begreper er trolig deler av en og samme prosess i en 

gjensidig påvirkning, og utviklingen påvirkes av både ytre og indre betingelser, slik jeg har 

forklart ovenfor.  Vygotsky deler begreper inn i spontane og vitenskapelige begreper (ibid, 

143f.).  Han begrunner behovet for å operere med spontane- og vitenskapelige begreper som 

følger :  1. Spontane og vitenskapelige begreper utvikler seg under ulike indre og ytre 

betingelser.  Vitenskapelige begreper har sitt utspring på grunnlag av undervisning, mens 

spontane begreper utvikler seg i dagliglivet.   2. Fremmedspråk læres analogt med 

vitenskapelige begreper.  Når vi lærer et fremmedspråk, bruker vi den ordbetydningen vi 

allerede har utviklet med morsmålets semantikk som grunnlag.  Tilegnelse av skriftspråk kan 

sammenlignes med å lære fremmedspråk.  Barns forståelse av morsmålet kan øke når det 

lærer fremmedspråk, ved at barnet blir mer bevisst og fritt i bruken av ord som verktøy for 

tanken og som uttrykksmiddel for ideer.  Barnets holdning til språk blir altså mer abstrakt og 
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generalisert.  Se 2.2.  Forholdet mellom spontane og vitenskapelige begreper kan derfor 

tilsvare forholdet mellom morsmål og fremmedspråk.  3. Vitenskapelige begreper kan skilles 

ut som eget objekt for forskning, og er viktig for problemløsning.   4. Studiet av 

vitenskapelige begreper er i seg selv blitt viktige implikasjoner for utdanning og læring ved at 

disse utvikles gjennom undervisning og læring.  Se 2.3.  På denne bakgrunnen kan man 

forklare forholdet mellom undervisning og utvikling av vitenskapelige begreper.   

 

Det er grunn til å tro at spontane og vitenskapelige begreper utvikles og fungerer forskjellig,   

samtidig som de er under gjensidig innflytelse og påvirkning.  Vi trenger en målestokk for å 

kunne sammenligne spontane og vitenskapelige begreper.  Utvikling av begreper eller 

ordbetydninger forutsetter at kognitive funksjoner utvikler seg.  Kognitive funksjoner som 

tenkning og problemløsning vil ikke kunne beherskes bare gjennom den første innlæringen.  

Det er fordi en direkte innlæring av begreper ikke lar seg gjøre (ibid, 183f.).  Det er ikke ordet 

i seg selv som er uforståelig, men det at barnet mangler begrepet som ordet skal uttrykke.  Når 

begrepet er tilgjengelig, vil også ordet være det.  Ordets forhold til tanken og dannelse av nye 

begreper synes derfor å være en komplisert og ømtålelig prosess. 

 

Målestokk for å kunne sammenligne spontane og vitenskapelige begreper kan knyttes til 

kjernen i den mentale utvikling, som gjelder at bevissthetens funksjonelle struktur endres.  

Den bevisste bruken av begreper medfører at begrepene kan kontrolleres.  Bevisst bruk av 

begreper utvikles ved at begrepene systematiseres ved hjelp av generalisering (ibid, 155).  

Meningsfull persepsjon innebærer en grad av generalisering.  Barnet når frem til reflekterende 

bevissthet gjennom de vitenskapelige begrepene.  Et begrep er som en levende celle og må 

sees i sammenheng med alle sine utløpere som trenger inn i vevet omkring.  Det er klart at 

skillet mellom spontane og ikke-spontane begreper faller sammen med skillet mellom 

empiriske og vitenskapelige begreper.   

 

Vitenskapelige begreper forutsetter et system av begreper.  Vygotsky knyttet utvikling av 

vitenskapelige begreper til undervisning (ibid, 156f.).  Se 2.3.1.  Det finnes et nødvendig 

minstemål av utviklingsnivå hos barn for at undervisning skal lykkes.  Det gjelder barnets 

hukommelse, oppmerksomhet og tenkning samt barnets sensitive perioder for læring.  Se 1.2.  

Det vil si at barnet har nådd et modnings- og utviklingsnivå som gjør det mottakelig for blant 

annet vitenskapelige begreper ved undervisning.  All utvikling omfatter både modning og 

læring, og det vil være et samspill mellom disse faktorene.  Imidlertid kan læring gå forut for 
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modning, og med det fremme modning hos barn.  Jeg viser til begrepet proksimal 

utviklingsone (Vygotsky 1938/1978).    

 

For at undervisning skal ha noen effekt, må barna kunne lese og skrive.  Utvikling av 

skriftspråket er ikke en gjentakelse av talespråkets utviklingshistorie.  Skriftspråket er en egen 

funksjon, og skiller seg fra talespråket både strukturelt og funksjonelt.  Det vil si at 

skriftspråket har en abstrakt karakter.  Selv i sin enkleste form vil skriftspråket kreve et høyt 

abstraksjonsnivå.  Skriving er tale uten samtalepartner, en monolog, der samtalepartneren er et 

kvitt ark.  Skriving krever dobbel abstraksjon, altså abstraksjon fra språkets talelyder og fra 

samtalepartner.  Det skrevne ord krever bevisst arbeid, fordi det skrevne ord har et annet 

forhold til indre tale enn muntlig tale har (Vygotsky 1934/2001: 162, 163).  Det betyr at 

barnet må foreta en aktiv og bevisst analyse for å kunne skrive.  Se 1.2 og 2.2. 

 

Den vesentlige forskjellen mellom det talte ord og skriftlig tale gjenspeiler to forskjellige 

kognitive virksomheter.  Talespråket kommer forut for indre tale i barnets språklige utvikling, 

mens skriftlig tale kommer etter indre tale.  Skriftlig tale forutsetter at indre tale eksisterer.  

Tenkningens grammatikk er ikke den samme for det talte ord og skriftlig tale.  Den indre 

talens syntaks er stikk motsatt av skriftlig tale, mens muntlig tale er midt mellom.  Indre tale 

vil si kondensert eller forkortet tale.  Skriftlig tale må være svært utførlig vedrørende syntaks 

og begreper, dersom mottaker skal forstå avsenders budskap.  I muntlig tale vil konteksten 

være med på å gi begreper og ord mening.  Det betyr at skriftlig tale må være bevisst og 

detaljert vedrørende syntaks og bruk av begreper.  Skriftlig tale gjør at barnet også får et mer 

bevisst forhold til muntlig tale, og med det utvikler seg kognitivt.  Den vesentlige forskjellen 

mellom muntlig - og skriftlig tale, er at resultatet fremkommer ved to ulike virksomheter.  Det 

vil si at muntlig tale er spontan, uvilkårlig og ikke nødvendig bevisst, mens skriftlig tale er 

abstrakt, vilkårlig og bevisst.       

 

Spontane og vitenskapelige begreper utvikler seg i hver sin retning fra starten av, ved at de 

har et startpunkt langt fra hverandre for så å bevege seg mot hverandre.  Dette er trolig 

hovedpoenget.  De spontane begrepene utvikler seg bottom-up, ved induksjon.  De 

vitenskapelige begrepene utvikler seg top-down, ved deduksjon.  Spontane begreper har et 

utgangspunkt i konkrete situasjoner, mens vitenskapelige begreper har sitt opphav i en 

formidlet handling ved undervisning.  Prosessene induksjon og deduksjon er nøye forbundet 

med hverandre.  Utvikling av spontane begrep må ha nådd et visst nivå for at de skal kunne ta 
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opp vitenskapelige begreper.  Når et daglige begrep eller spontant begrep beveger seg 

oppover, baner det samtidig vei for et vitenskapelig begrep på vei ovenfra og ned.  

Vitenskapelige begreper er bevisste og viljestyrte og avhengig av kognitive ferdigheter.  

Spontane begreper er situasjonsbestemte, empiriske, praktiske og knyttet til dagliglivet.  Disse 

to begrepssystemene avdekker samspillet vedrørende utvikling knyttet til den nærmeste 

utviklingssonen (Vygotsky 1938/1978).  Det vil si sonen mellom det punkt hvor eleven klarer 

å utføre en handling på egen hånd, og det punkt hvor eleven klarer å utføre en handling ved 

hjelp av mediator.   

 

Det en elev kan utføre ved hjelp av mediator, vil han senere kunne klare alene.  Å finne 

elevens nærmeste utviklingssone er viktig rent pedagogisk, fordi det gir et utgangspunkt for 

undervisning som vil være relevant i forhold til elevens utviklingsnivå og sensitive periode.  

Se 2.3.1.  Skoleårene som helhet er den optimale perioden for undervisning i operasjoner som 

krever bevissthet og viljestyrt kontroll (Piaget 1964/1992).  Utvikling av høyere mentale 

funksjoner, kognitive funksjoner, har en sosial og kulturbetinget natur i disse sensitive 

periodene barnets utvikling.  Det eksisterer sensitive perioder for alle skolefag.  Undervisning 

i disse operasjonene, også ved vitenskapelige begreper, fremmer maksimal utvikling av 

høyere mentale funksjoner mens barnet modnes.       

 

Morsmålet vil representere spontane begreper.  De begreper barnet lærer å operasjonalisere i 

skolen, vil representere vitenskapelige begreper.  Dersom spontane begreper og 

vitenskapelige begreper som presentertes barnet er på ulike språk, vil det kunne ha stor 

betydning for barnets språklige og skolefaglige ferdigheter generelt.  Spontane begreper ved 

morsmålet spiller en rolle som formidler, og fremmer derfor den semantiske utviklingen av 

språket generelt.  Ved tilegnelse av vitenskapelige begreper vil også spontane begreper utvikle 

seg.  Det skjer ved at den formale strukturen av vitenskapelige begreper gradvis omformer 

strukturen i spontane begreper til et system.  Dette bidrar til å løfte barnet opp på et høyere 

utviklingsnivå rent språklig.  Denne effekten vil trolig utebli dersom barnets morsmål og 

undervisningsspråket representerer to helt ulike språk.   

 

Et nytt språk læres med utgangspunkt i morsmålet.  På et fremmedspråk blir man seg bevisst 

syntaks fra starten av.  Øket språklig bevissthet på grunnlag av at barnet lærer et 

fremmedspråk, vil derfor også komme morsmålet til gode.  Det gir barnet et større språklig 

repertorar samlet sett.  Språket som verktøy er svært viktig, for ikke å si avgjørende, for 
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utviklingen av kognitive funksjoner.  Se 2.2.  Språk er også et verktøy i kommunikasjon 

mellom individer.  Fremmedspråk og vitenskapelige begreper læres trolig analogt. 

   

3.4 Kort oppsummering  

Familiepedagogisk teori vektlegger oppdragelsens betydning for barnets utvikling.  Teorien 

trekker inn kunnskap fra fagområdene pedagogisk psykologi og pedagogisk sosiologi spesielt.  

Med barnet i sentrum, vurderes det hvorledes de samlede ressursene i familien, i nærmiljø og 

samfunn kan settes inn med tanke på å fremme en god utvikling for det enkelte barn.  I min 

redegjørelse har jeg lagt vekt på den betydning selve språket har for oppdragelsen av barnet.  

Dels er språket et redskap for kognisjon og sosialisering, og dels er språket en del av 

kognisjon og sosialisering som et resultat.   

 

Det er gjennom morsmålet at barnet lærer å forstå seg selv og sine omgivelser.  Gjennom 

språket utvikler barnet sitt selvbilde og identitet, og det blir dels identifisert av andre på 

grunnlag av sitt språk.  Språket, morsmålet, vil fargelegge barnets forståelse av verden, 

samtidig som språket i seg selv vil kunne påvirke barnets tenkning.  Derfor får primær 

sosialisering eller familiens indirekte filterfunksjon avgjørende betydning for barnets 

utvikling, også i forhold til sekundær sosialisering i skole og samfunn.   

 

Vanskene kan oppstå dersom det ikke er overensstemmelse mellom primær sosialisering 

knyttet til oppdragelse i familien og sekundær sosialisering i skolen.  Det er en viss mulighet 

for at denne situasjonen kan oppstå for tospråklige barn, eventuelt på grunnlag av ulikhet i 

kultur og tradisjon, normer,verdier og holdinger.  Se 1.2.1.  Dette vil jeg se nærmere på i en 

oppsummering av teori om tospråklighet og oppdragelse sett i lys av familiepedagogisk teori  

Oppsummeringen vil jeg forsøke å knytte spesielt til kognisjon og sosialisering.    
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4. SAMMENFATNING  AV TEORI 

 

4.1  Tospråklighet og oppdragelse  

Tospråklighet er i hovedsak et resultat av samfunn i endring.  Teori knyttet til tospråklighet 

befinner seg i skjæringspunktet mellom psykolingvistikk og sosiolingvistikk.  Teori knyttet til 

oppdragelse, sosialisering og språklig utvikling sett i lys av tospråklighet, vil kanskje kunne gi 

mer informasjon om mulige årsaker til fagvansker hos tospråklige elever.  Teori og forskning 

viser at tospråklighet kan gi kognitive og sosiale fordeler for barn.  Samtidig blir det hevdet at 

spesielt tospråklige minoritetselever kan ha vansker på skolen.  Barn kan i prinsippet lære 

flere språk simultant.  Videre vil et godt utviklet førstespråk være grunnlag og forutsetning for 

en god språklig utvikling på andrespråk eller fremmedspråk.  Den viktigste faktoren for en 

funksjonell tospråklig utvikling hos barn, synes å være omstendighetene ved tospråklig 

utvikling (Romaine 1998).  Derfor er det relevant å trekke inn teori knyttet til oppdragelse og 

sosialisering vedrørende tospråklig utvikling.   

 

Dersom barnet har hatt lite språklig stimulering i sitt hjemmemiljø, er det grunn til å tro at det 

er begrenset hva skolen gjennom undervisning kan bidra med, for å rette opp en forsinket 

språklig utvikling hos barn.  I forhold til oppdragelse kan tospråklige minoritetselever bli stilt 

overfor en utfordring om å tilpasse seg to ulike sett av normer, verdier og holdninger, knyttet 

til henholdsvis morsmål, førstespråket som nyttes i familien og andrespråket eller 

fremmedspråk i skole.  Utvikling og bruk av begreper kan derfor bli todelt, ved at spontane 

begreper utvikles på morsmålet, og at vitenskapelige begreper utvikles på andrespråket, her 

norsk.  Se 3.3.3. 

 

Barn lærer språk gjennom både systematisk opplæring og ikke-systematisk tilegnelse.  Vi 

skiller derfor mellom begrepene formell læring og uformell tilegnelse.  Et slikt skille er ikke 

absolutt, da det forekommer blandingsformer.  Additiv tospråklig utvikling vil svare til 

andrespråkslæring.  Det er et eget emne knyttet til migrasjonsspedagogikk.  Simultan 

tospråklig utvikling kan inkludere all tospråklig utvikling som påbegynnes før barnet er ca. tre 

år gammelt.  En kan også avgrense begrepet til tospråklig utvikling som begynner allerede fra 

fødselen, det Swain kaller tospråklighet som førstespråk (Engen og Kulbrandstad 1998:133).  

Det vil si at et barn i prinsippet kan ha to morsmål.  Morsmålsbegrepet kan være gjenstand for 

diskusjon.  Skutnabb-Kangas (1981) legger stor vekt på konnotative funksjoner ved 

morsmålet.  Se 1.2.  Romaine (1998:19f.) beskriver utvikling av simultan tospråklighet som 
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bærer av morsmålets funksjoner i seg selv, ved at selve tospråkligheten er morsmålet.   

Subtraktiv tospråklighet kan innebære at andrespråket overtar morsmålets funksjoner.  Ved 

utvikling av tospråklighet kan dominans endre seg over tid.  Mulig endring over tid kan 

følgelig også gjelde hvilket språk som har morsmålets funksjoner.   

 

Barnets morsmål vil representere den verden barnet kjenner og er sosialisert i forhold til.  Den  

internaliserte og subjektive virkelighet trenger derfor ikke være i overensstemmelse med den 

objektive virkelighet i samfunnet, dersom majoritetsspråket er et annet enn morsmålet.  Man 

kan stille spørsmål om det kan skape vansker for barnets kognitive utvikling og sosialisering 

at det kan bli nødt til å forholde seg til ulike sett av virkeligheter.  Språklig utvikling hos barn 

er nært knyttet til familiens kultur og gjøremål.  Språklige ferdigheter vil derfor alltid være 

individuelle.  Det kan særlig være tilfellet for tospråklige barn som lærer og nytter to ulike 

språk, ofte knyttet til forskjellig arena i det daglige.  Når barn tilhører en minoritetskultur, vil 

de derfor kunne utvikle to språk som hver for seg er knyttet til ulike kulturer, og med det 

eventuelt også ulike sett av verdier, normer og holdninger.  I sin tur vil dette kunne ha 

innflytelse på barnas skolegang, fordi barnas morsmål er knyttet til andre tradisjoner og en 

annen kultur gjennom sin familie, enn den kulturen barna møter på skolen gjennom 

andrespråket, for eksempel norsk.  Tospråklighet kan derfor innebære at elever tenker og 

handler på to ulike språk etter behov, på henholdsvis morsmål og norsk som andrespråk.   

 

Menneskelig aktivitet er knyttet til det samfunn og kultur det lever i, med språket som en 

gjenspeiling av den kultur og det samfunn barnet vokser opp i.  Det vil også gjelde bevissthet 

og indre tale som del av bevisstheten.  Barnets nærmiljø er begrenset, og barnet er derfor 

prisgitt sin familie i forhold til språklig- og tospråklig utvikling, samt de konsekvenser en 

mangelfull språklig utvikling kan føre med seg.  Dette fordi språklig utvikling er knyttet til 

kognitive funksjoner og sosiale ferdigheter, blant annet.  Dersom barn er avhengig av 

tospråklig utvikling som minoritetselever, kan de trolig være mer sårbare i forhold til svake 

språklige ferdigheter, dersom grunnlaget for en god språklig utvikling ikke er til stede i den 

pedagogiske familien.  Fordi kulturens innflytelse gjennom familien synes å ha en vesentlig 

betydning for språklig utvikling, kan språk og bevissthet være relative størrelser hos 

enkeltindivider.  Språk og bevissthet vil representere en gjenklang av kultur, samfunn og 

handlinger, og er derfor relatert til det samfunn og den kultur barnet lever i.  Når et samfunn 

er i stor utvikling, eller gjennomgår endringer på kort tid, vil dette kunne ha innflytelse på 

språklig utvikling.  Årsaken er at språket skal beskrive handlinger og tanker i et 
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kommunikativt samspill mellom mennesker.  Dersom samfunn og gjøremål endres raskt, vil 

voksne og barn trolig ha behov for et nytt begrepsapparat som kan beskrive disse endringene.  

Kanskje det samme forholdet vil gjelde for barn og voksne som flytter mellom ulike kulturer, 

eksempelvis ved migrasjon.   

 

Barnets tankegang og forståelse av omgivelsene vil være knyttet til språklige funksjoner.  

Språk og språklig utvikling er både et redskap for, og et resultat av kognitiv utvikling og 

sosialisering.  Språket er videre bærer av den kultur og de tradisjoner som er knyttet til 

familien, og som av barnet opplever som institusjonaliserte.  Primær sosialisering innebærer 

at barnet internaliserer de normer, verdier og holdninger som den pedagogiske familien ved 

en filterfunksjon overleverer til barnet gjennom sin oppdragelse.  Normer, verdier og 

holdninger vil være knyttet til og en del av språklige funksjoner.   

 

Det finnes ulike synspunkter på språkets funksjon for tenkning.  Sapir-Worf hypotesen som et 

eksempel, viser til at språket i seg selv påvirker selve tenkningen (Linell 1996, Hudson 1999).  

Eksempel er at fargekart kan være ulikt inndelt i forskjellige samfunn.  Farger som i en kultur 

vil ha en egen betegnelse, oppfattes ikke som egen farge i en annen kultur.  Kritikken mot 

hypotesen hevder at det er daglige gjøremål og handlinger som i seg selv skaper språket.  

Eksempel kan være snø i polarstrøk som har en mengde ulike betegnelser ut fra snøens 

skiftende kvalitet.  Det kan derfor være grunn til å hevde at språket kan påvirke tenkning, og 

samtidig være farget av selve tenkningen.  Turner (2000) legger vekt på at språklig utvikling 

hos mennesket kan knyttes til at vi har en historie å fortelle om dagliglivets erfaringer og 

gjøremål.  Vi skal gjøre rede for tidsaspekt, blant annet. 

 

Språk og tenkning henger nøye sammen og er i en gjensidig interaksjon med hverandre.   

Tospråklighet og kognitive funksjoner er på samme måte som ved enspråklighet, knyttet til 

hukommelse, læring, tenkning og problemløsning.  Språklige ferdigheter er en forutsetning 

for at kognitive funksjoner skal utvikle seg, og språklige ferdigheter er en del av kognitive 

ferdigheter i seg selv.  Det foregår her en parallell utvikling gjennom hele livsløpet, hvorav 

barne- og skoleårene er særlig avgjørende.  Derfor er årene før selve skolealderen trolig den 

mest sensitive perioden for utvikling av språk hos barn.  Det vil være svært vanskelig for 

barnet å ta igjen forsinket språklig utvikling senere i livet.  Vi vet ikke hvor lite stimulering et 

barn kan klare seg med og likevel oppnå gode språklige ferdigheter (Bishop 1997).  Se 1.2. 
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Tospråklighet hos barn kan medføre utvikling av to ulike sett med begreper eller ord og 

betegnelser eller symboler på de sammen objekter og handlinger.  Jeg vil derfor gjøre rede for 

teori knyttet til begrepsutvikling spesielt.  Vitenskapelige og/eller spontane begreper er 

knyttet til barnets utvikling og læring.  Begrepsutviklingen, spontan eller vitenskapelig, vil 

trolig kunne utvikles ulikt hos det samme barn når eleven er tospråklig.  I nære relasjoner er 

det oftest ikke nødvendig med mange ord for at mottaker og avsender skal forstå hverandre.  

Det er fordi ordene settes i en sammenheng, en kontekst.  Indre tale krever minimalt av ord.  

Jo fjernere kommunikasjonspartneren er, jo mer kreves det av språklige ferdigheter.  Særlig 

gode språklige ferdigheter kreves det i en monolog og i tilknytning til skriftlighet.   

 

Uten kontekst og konkret støtte, krever språklige uttrykk en høy grad av metaspråklige 

ferdigheter, språklig bevissthet eller vitenskapelige begreper for å kunne uttrykke en mening 

slik at den blir forstått.  Se 2.3.1. Figur 1.  Kravet om kontekst for å kunne forstå språklige 

uttrykk, kan sammenlignes med krav til kontekst hos tospråklige barn i kommunikasjon 

dersom de ikke har gode språklige  ferdigheter.  Språklige ferdigheter blir vurdert ut fra 

psykologiske funksjoner, psykolingvistikk.  Samtidig blir språket utviklet og tilegnet i en 

sosial sammenheng.  Språket uttrykker det bevisstheten sitter inne med, men ikke hele 

bevisstheten.  Vi vet og forstår mer enn hva vi verbalt er i stand til å gi uttrykk for.  Se 3.3.1.  

Bevissthet blir styrt av vår motivasjon, vilje og behov.  Disse faktorene oppstår gjennom vår 

kontakt med omgivelsene.   

 

Mennesket har behov for sosiale relasjoner for å kunne utvikle seg.  Språket binder mennesker 

sammen som et kommunikasjonsmiddel.  Språket som symbol og verktøy i kommunikasjon 

med omgivelsene må ha en mening.  Av den grunn blir språket farget av de omgivelsene 

barnet har rundt seg.  Barnets bevissthet vil være preget av det språket barnet bruker ved 

beskrivelse av dagliglivets gjøremål.  Siden språk utvikles i aktiv handling, vil språket være 

preget av de handlinger og aktiviteter som er knyttet til det.   

 

4.2 Fagvansker hos tospråklige elever i forhold til teori 

Det blir alment sett på som et stort fortrinn å kunne flere språk.  Forutsatt funksjonell 

tospråklighet, vil barn ha kognitive fordeler av sin tospråklighet.  Det gjelder spesielt 

metalingvistisk bevissthet samt sosiale og kommunikative ferdigheter.  Se 2.2.  Romaine 

(1998) og Skutnabb-Kangas (1981) fremhever at spesielt tospråklige minoritetselever synes å 

få vansker knyttet til skolegang og utdanning.  Særlig Skutnabb-Kangas setter dette i 
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sammenheng med at denne elevgruppen ikke får opplæring på sitt morsmål.  Romaine 

problematiserer morsmålsbegrepet, men også hun fremhever at man bør imøtekomme 

behovene til minoritetselever spesielt.  Barn som ikke behersker noen av språkene godt, vil 

oppleve vansker knyttet til tospråklighet på skolen.  Barn kan ha ulik kompetanse i sin 

tospråklighet.  Det skilles mellom formelle og kommunikative ferdigheter.  Selv om barn 

klarer seg bra muntlig i en kontekst, trenger de ikke beherske språkets formelle sider.  Formell 

beherskelse av språk er nødvendig for å kunne utvikle lese- og skriveferdigheter.   

 

Cummins har trukket inn kognisjon og kontekst vedrørende tospråklighet i forhold til 

undervisning.  Se 2.3.1.  Dersom barn behersker språk i kommunikasjon, det vil si har nådd et 

nivå som tilsvarer BICS, kan de dersom det er kognitivt lite krevende oppgaver i en kontekst, 

klare å følge med i undervisningen.  Vanligvis skjer undervisning i klasserommet med et 

kognitivt krevende innhold uten kontekst.  Da kreves det funksjonell tospråklig kompetanse, 

tilsvarende CALP, dersom undervisningspråket ikke er på morsmålet.  Se 2.3.  Dette kan 

forklare hvorfor mange tospråklige elever får fagvansker, selv om de tilsynelatende har gode 

kommunikative ferdigheter på begge språk.  Ved kartlegging av språklige ferdigheter, vil 

lærer kunne tilpasse undervisning til elevenes formelle språklige ferdigheter, eventuelt legge 

mer vekt på kontekst og bruk av konkreter i undervisningen.   

 

Det settes inn betydelige pedagogiske ressurser til tospråklige elever, uten at det synes å ha 

forventet effekt.  Mulige årsaker til fagvanskene kan derfor trolig også knyttes til 

omstendighetene rundt barnas tospråklige oppdragelse.  Romaine (1998) hevder at det er den 

situasjonen barn lærer språk i som er avgjørende for utvikling av tospråklige ferdigheter.  Det 

vil si barnets tospråklige oppdragelse.  Familiepedagogisk teori knytter oppdragelse av barn til 

blant annet kognitive funksjoner med vekt på persepsjon, samt sosialisering.  Familiens 

filterfunksjon beskrives som grunnlaget for barnets oppdragelse.  Det vil si at barnet er 

avhengig av sin pedagogiske familie, også vedrørende tospråklig oppdragelse.  Se 2.4.   

 

Barn utvikler tospråklighet i ulike sammenhenger og forskjellige kategorier.  Derfor er 

tosrpåklig utvikling og tospråklige ferdigheter hos barn svært individuelle.  Vi vet fortsatt lite 

om i hvilken grad tospråklige elever med fagvansker behersker de ulike språk, samt under 

hvilke omstendigheter elevene har utviklet sin tospråklighet.  Det vi vet, er at tospråklige 

elever i høy grad har fagvansker på skolen, men vi synes ikke å ha kunnskap om i hvilken 

grad tospråklige elever behersker de respektive språk.  I grunnskolen viser evaluering at det 
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gis betydelig støtte til tospråklige elever i form av spesialpedagogiske tiltak.  Samtidig ser det 

ikke ut til at tiltakene har forventede effekt.   

 

Det foreligger ikke undersøkelser som gjelder oppdragelse av tospråklige elever, samt 

foreldrenes normer, verdier og holdninger knyttet til en tospråklig oppdragelse, ut fra norske 

forhold.  Vi har derfor lite kunnskap om foreldres og barn motivasjon og ønsker knyttet til 

skolegang, og i hvilken grad familien har forberedt barna på selve skolegangen.  Derfor vet vi 

ikke i hvilken grad familie og skole er enige om oppdragelsens innhold.  Det kan gi grunn til å 

vurdere elevenes totale livssituasjonen, og ikke utelukkende vurdere det pedagogiske 

innholdet i skolen.  For at barn skal ha optimale utviklingsmuligheter, er det er stor fordel at 

det er tett samarbeid mellom hjem og skole.  Nærmiljøet vil også ha betydning.  Se 3.1.  

Videre er det trolig behov for å få mer kunnskap om graden av elevenes fagvansker på et 

tidlig tidspunkt og i god tid før avsluttende eksamen i 10. klasse.  Derfor vil det være nyttig å 

få noe mer kunnskap om elevenes tospråklige ferdigheter, med spesiell vekt på norsks.  På 

denne bakgrunnen ønsker jeg å utforme en problemstilling for en undersøkelse som gjelder 

fagvansker hos tospråklige elever i grunnskolen.  Samtidig er det aktuelt å vurdere tospråklige 

elevers mulighet for språklig stimulering generelt, sett i lys av teori om sosialisering. 

 

Som en oppsummering kan det hevdes at teori knyttet til tospråklighet og familiepedagogisk 

teoriutvikling ikke bringer mer forståelse knyttet til temaet fagvansker hos tospråklige elever. 

Teori gir innføring i hvilke faktorer som bør være til stede for at barn skal ha en god 

tospråklig utvikling, men vi har fortsatt få holdepunkter som gjelder mulige årsaker til 

fagvanskene.  Manglende morsmålsundervisning i skolen er trolig ikke eneste mulige 

forklaring til at tospråklige elever i stor grad har fagvansker i grunnskolen.  Det vil derfor 

være nyttig å gjennomføre en empirisk undersøkelse knyttet til problemområdet, for om mulig 

å få noe mer kunnskap om emnet.  På grunnlag av teori og tidligere forskning vil jeg stille en 

del spørsmål som ønskes besvart ved en undersøkelse.  Det vil deretter være aktuelt å 

sammenholde teori og empiri for  vurdering av om en undersøkelse kan gi oss noe mer 

kunnskap knyttet til problemområdet.  Formålet med å skaffe seg mer kunnskap knyttet til 

problemområdet, er å få et grunnlag for mulige hjelpetiltak vedrørende elevgrupper av 

tospråklige elever med fagvansker i grunnskolen.  
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5. PROBLEMSTILLING 

 

5.1 Teoretisk grunnlag for problemstilling 

Problemområdet gjelder tospråklige elever som har fagvansker i grunnskolen.  Gjennomgang 

av teori og forskning knyttet til tospråklighet, viser at det er et positivt syn på tospråklighet i 

forhold til læring og utvikling hos barn.  Tospråklighet synes å øke kognitive og sosiale 

ferdigheter.  Se 2.2.  Skutnabb-Kangas (1981) hevder at tospråklige minoritetselever ofte har 

fagvansker i skolen.  Romaine (1998) opplyser at tospråklige minoritetselever ofte får tilbud 

om spesialpedagogiske tiltak i skolen.  Engen og Kulbrandstad (1998) fremhever at vi har lite 

forskning knyttet til spesielt tospråklige minoritetselever i skolen i Norge.  Fagvansker hos 

tospråklige elever settes ofte i forbindelse med manglende morsmålsundervisning i skolen.  

Morsmålsbegrepet ved tospråklighet er imidlertid noe omdiskutert.  Se 1.2.2.   

 

Tospråklighet hos barn er ofte et resultat av samfunn i endring og utvikling. Det innebærer at  

tospråklighet kan være knyttet til ulike kulturer.  Det kan medføre at foreldre møter store krav 

i forhold til barnas oppdragelse.  Samtidig vil elevene møte spesielle utfordringer i skolen, og 

dette er trolig ikke utelukkende på grunn av tospråklighet i seg selv.  Fordi språk er en del av 

kulturelle ytringer, er det ikke nødvendigvis er samsvar mellom normer, verdier og holdninger 

knyttet til henholdsvis morsmål og andrespråk, eller primær og sekundær sosialisering.  

 

Tospråklighet er et uttrykk og en tilstand som omfatter svært individuelle ferdigheter.  Det 

gjelder særlig hos barn, som er under språklig utvikling på begge språk, uansett ferdighetsnivå 

i forhold til alder.  Utvikling av tospråklighet hos barn er først og fremst knyttet til den 

kontekst de lærer de ulike språkene i.  Derfor kan det være av interesse å vurdere tospråklig 

utvikling hos barn i lys av oppdragelse og familiepedagogisk teori.  Forutsatt språklig 

stimulering synes det ikke å være noen grense for hvor mange språk et barn kan lære.  Det 

gjelder spesielt ved simultan tospråklighet, som tilegnes i en sensitiv alder for språklig 

utvikling.   

 

En god språklig utvikling innebærer at spontane og vitenskapelige begreper utvikles ved  

gjensidig påvirkning.  Spontane begreper må ha nådd et visst utviklingsnivå for at et barn skal 

kunne nyttegjøre seg vitenskapelige begreper ved skolegang.  Ved tospråklighet kan 

morsmålet representere spontane begreper og andrespråket vitenskapelige begreper, noe som 

kan være en mulig hindring for gjensidig språklige berikelse i forhold til teori.  Se 3.3.3.   
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Språk er dels et redskap for- og dels et resultat av sosialisering.  Språket er også bærer av 

holdninger, verdier og normer som barnet får del i ved oppdragelsen.  Når barnet har et stort 

språklig repertoar, vil det lettere kunne tolke og forholde seg til begge kultursfærer.  Videre  

øker barnet sin evne til problemløsning, kreativitet og kommunikasjon, ved å ta i bruk flere 

strategier for læring.  Det vil si at barnet behersker både analyse og syntese, divergent og 

konvergent problemløsning.  Eleven vil derfor ha en god faglig utvikling knyttet til 

funksjonell tospråklighet.  Dette er en beskrivelse av den ideale situasjonen for barn som er 

tospråklige.  Nyere teori om tospråklighet er ofte svært positiv og optimistisk med tanke på de 

positive konsekvenser det kan ha for barns læring og kognitive utvikling.  Se 2.2.  Kritiske 

røster hevder at den forskning som blir referert vedrørende funksjonell tospråklighet, dels 

omfatter begrepene elitetospråklighet eller additiv språklighet.  Barna lever her i trygg 

middelklasse med rikelig tilgang til stimuli.  Det kan være grunn til å tro at barna også i 

utgangspunktet har gode kognitive ferdigheter.  Dette vil i sin tur kunne gi barna gode 

muligheter for en funksjonell tospråklig utvikling i seg selv.   

 

I teori om tospråklighet blir minoritetselever ofte knyttet til svake sosioøkonomiske kår 

(Romaine 1998).  Hun fremhever at det mer er situasjonen rundt tospråklig utvikling som kan 

hindre en funksjonell tospråklig utvikling hos barn.  Jeg vil her legge vekt på at en 

minoritetselev kan ha sitt morsmål knyttet til en annen kultur enn den andrespråket 

representerer.  Andrespråk læres på grunnlag av morsmålet.  Derfor er det rimelig å tro at 

fagvansker på skolen kan skyldes manglende opplæring i morsmålet hos tospråklige elever.  

En regner da med at elevene kan sitt morsmål, og at dette derfor bør være grunnlaget for 

begynneropplæring i lesing og skriving.  Se 1.1.  Generelt vil gode kunnskaper på morsmålet 

lette innlæring av både andrespråk og fremmedspråk.  Et godt utviklet morsmål vil også ha 

betydning for barns kognitive utvikling generelt.   

 

Tospråklighet og kognitive ferdigheter kan vurderes i relasjon til tenkning og tale.  Morsmålet 

har i teorien konnotative funksjoner, og regens som det språket man tenker og løser problemer 

på.  Altså er det først og fremst gode ferdigheter på morsmålet som bør være grunnlag for 

undervisning og læring i skolen.  Jeg viser til at fagvansker hos tospråklige ofte knyttes til 

manglende opplæring og undervisning på morsmålet.  Tenkning er knyttet til indre tale.  Se 

3.3.1.  I indre tale dominerer mening over betydning.  Barnet kan ved tospråklighet ha tanker 

det ikke kan uttrykke i ord.  Ord barnet lærer på andrespråket kan ha denotativ betydning for 

barnet, men ikke konnotativ betydning fordi det ikke har erfaringer og opplevelser knyttet til 
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de ord og begreper som nyttes.  Når elever får undervisning i andrespråket, kan det eventuelt 

medføre at barnet kan gjenta ordene, uten at det forstår den egentlige betydningen av 

begrepene.  Se 3.3.2.   

 

Å vokse opp i en minoritetskultur trenger ikke nødvendigvis bety svake sosiøkonomiske kår 

eller at minoritetskulturen er mindreverdig i forhold til majoritetskulturen.  Her vil det være 

svært individuelle forhold som ligger til grunn, basert på situasjonen til enkeltfamilien, ikke til 

minoritetsgruppen i seg selv.  Familier som i et majoritetssamfunn regnes til minoritet, kan 

selv oppleve sin kultur som overlegen den norske majoritetskulturen.  Oppdragelsen kan i 

tillegg være knyttet til gode økonomiske kår i seg selv.  Jeg vil derfor legge mer vekt på at 

elever kan være knyttet til en annen kultur enn den norske, med de konsekvenser det kan ha 

for oppdragelse vedrørende utvikling av normer, verdier og holdninger hos barnet.  Normer, 

verdier og holdninger vil være utviklet i forhold til den kulturen språket er knyttet til.  Når 

morsmålet ikke er norsk, og eventuelt er knyttet til en minoritetskultur, er det ikke urimelig at 

normer, verdier og holdninger er ulike i henholdsvis en majoritetskultur og en 

minoritetskultur.  En person vil kunne leve i og forholde seg til flere kulturer.  Se 1.2.1.   

 

Det kan være et problem for barn under utvikling at de får to ulike sett av normer, verdier og 

holdninger og forholde seg til.  Barn kan eventuelt ha to sett normer, ett for hvert språk.  I 

tillegg til at elevene har svake ferdigheter rent språklig, vil de også kunne oppleve at de møter 

ulike forventninger i forhold til primær sosialisering og sekundær sosialisering.  Språket er et 

redskap ikke bare for kognitive funksjoner, men også for sosialisering.  Barn som lever i to 

ulike kulturer knyttet til ulike språk, vil kunne utvikle spontane begreper knyttet til morsmålet 

og vitenskapelige begreper på andrespråket.  Dette kan ha konsekvenser for språklig utvikling 

hos eleven generelt, samt for mulige fagvansker på skolen.  Se 1.3 og 3.3.3.   

 

Språket kan gi farge til meninger, holdninger, normer og verdier.  På den annen side kan også 

språket farges av holdninger og kultur (Linell 1996).  Se 1.2.1.  Når det er store individuelle 

forskjeller i grad av tospråklighet skyldes det blant annet at tospråklighet kan være et resultat 

av svært ulike omstendigheter ved oppvekst og levekår.  Man kan heller ikke uten videre 

sammenligne ferdigheter knyttet til henholdsvis enspråklighet og tospråklighet.  Tospråklighet 

utvikler seg i en spesiell sosial kontekst, og da vil også sosioøkonomiske kår kunne ha en 

avgjørende innflytelse på tospråklig utvikling hos det enkelte barn.  Se 2.4.  Når elevene er 

tospråklige og knyttet til en minoritetskultur, kan sosialisering i hjem og skole ha ulike formål 
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relatert til kultur, verdier normer og holdninger.  Dette vil kunne virke inn på barnas 

oppdragelse og sosialisering, språklige ferdigheter og mulige fagvansker som konsekvens av 

det.  Språklig utvikling er dels en forutsetning for læring og utvikling og dels en del av læring 

og utvikling hos barn.  Dersom elever har vansker knyttet til språklig utvikling, vil fagvansker 

trolig kunne forekomme som en konsekvens av disse.  Språket er lagringsplass for erfaringer 

og holdninger.  Erfaringer og holdninger knyttet til morsmålet og primær sosialisering kan 

derfor bli avgjørende for hvorledes eleven får tilgang til andrespråket, som dessuten ofte vil 

være knyttet til en annen kultur.   

 

Gjennomgang av teori som gjelder tospråklighet og familiepedagogikk knyttet til sosialisering 

og kognisjon, gir grunn til å sette søkelyset på flere faktorer som mulig årsak til fagvansker 

hos tospråklige elever, enn forhold knyttet til det pedagogiske innholdet i skolen.  Manglende 

morsmålsopplæring i skolen kan trolig ikke være den eneste mulige forklaringen til at  

tospråklige elever i grunnskolen har fagvansker. 

 

5.2 Utforming av problemstilling      

Teoretisk befinner tospråklighet seg i skjæringspunktet mellom psykolingvistikk og 

sosiolingvistikk.  Foreløpig vet vi ikke mer enn at grupper av tospråklige elever har 

fagvansker på skolen i så høy grad at mange ikke kan nyttegjøre seg et undervisningstilbud i 

grunnskolen.  Vi vet også at det settes inn betydelige pedagogiske ressurser med tanke på å 

legge undervisningen best mulig til rette for grupper av tospråklige elever.  For å få noe mer 

kunnskap om problemområdet, kan det være tjenlig å vurdere dette ut fra både en 

psykolingvistisk og en sosiolingvistisk synsvinkel.   

 

En psykolingvistisk innfallsvinkel vil gjelde vurdering av elevenes tospråklige utvikling og 

grad av tospråklighet.  Har tospråklige elever med fagvansker utviklet funksjonell 

tospråklighet?  Funksjonell tospråklighet innebærer at elevene kan lese og skrive både på sitt 

morsmål og norsk som andrespråk eller fremmedspråk.  Når det settes inn betydelige 

pedagogiske ressurser i skolen, må en regne med at elevene har utviklet funksjonell 

enspråklighet i den grad at de kan lese og skrive på norsk.  En sosiolingvistisk innfallsvinkel 

vil gjelde kunnskap om elevenes kommunikative ferdigheter samt under hvilke 

omstendigheter elevene utvikler tospråklighet.  Er den pedagogiske familien bevisst på at 

barna skal ha en tospråklig oppdragelse?  Kan det være noen felles faktorer knyttet til 

tospråklige elevers fagvansker i grunnskolen?   
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Vi har lite kunnskap hvilke fagvansker tospråklige elever har, samt omfanget av disse.  Jeg 

viser til 1.1 og 1.3.  Det en rekke rapporter som konkluderer med at grupper av tospråklige 

elever ikke klarer skolen faglige krav, samt at tospråklige elever i stor grad synes å få 

spesialundervisning.  De fleste rapportene konkluserer med behov for morsmålsopplæring for 

grupper av tospråklige elever.   

 

Som en oppsummering ønsker jeg svar på følgende problemstillinger vedrørende tospråklige 

elevers fagvansker i grunnskolen:  Hvilke formelle og kommunikative ferdigheter har 

tospråklige elever på de respektive språk?  Hva kjennetegner elevenes tosråklige utvikling?  

Hvilke typer fagvansker har elevene, og hva er omfanget av disse?  I hvilken grad kan 

tospråklige elever med fagvansker ha generelle og/eller spesifikke vansker?  Hvilke faktorer 

ved oppvekst og oppdragelse knyttes til tospråklig utvikling hos elever med fagvansker?  

Hvilke faktorer ved oppvekst og oppdragelse kan være felles for grupper av tospråklige 

elever?    

 

En kortfattet problemstilling formuleres i tre spørsmål som følger: 

1. I hvilken grad er elevene tospråklige, og hva kjennetegner deres tospråklige utvikling? 

2. Hvilke fagvansker har elevene, og hva er omfanget av disse? 

3. Under hvilke omstendigheter utvikler elevene tospråklighet, og er det noen faktorer 

knyttet til språklig utvikling spesielt, som kan være felles for tospråklige elever med 

fagvansker? 

 

For å kunne besvare disse spørsmålene er det nødvendig å foreta en empirisk undersøkelse.  

Jeg vil gjøre rede for den metoder som kan benyttes i det følgende.  
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6. METODE FOR UNDERSØKELSE 

 

6.1 Metoder for undersøkelse av språklige ferdigheter  

Innledningsvis vil jeg kort gjøre rede for metoder som er benyttet ved kartlegging av språklige 

ferdigheter som kan knyttes til språklig og tospråklig utvikling hos barn.  Piaget (1964/1992) 

undersøkte språklig utvikling og kognitive funksjoner ved å observere egne barn over et 

lengre tidsrom, altså en longitudinell undersøkelse.  Hans resultater blir fortsatt brukt som 

grunnlag for teori som gjelder språklig og kognitiv utvikling hos barn, selv om det er reist 

kritikk mot deler av hans konklusjoner (Dalland Evans 2000).  

 

Vygotsky (1934/ 2001, 1938/ 1978) beskriver at han ikke kunne benytte seg av tradisjonelle 

behavioristiske metoder når han skulle undersøke forholdet mellom tale og tanke, samt 

bevissthet og samfunn.  Han valgte derfor å ta utgangspunkt i barnets lek og aktiviteter.  Han 

introduserte hindringer som barnet måtte overvinne ved problemløsning.  Videre endret han 

rutiner, og han ga barna litt vanskeligere oppgaver enn de pleide å løse.  Han foretok også 

observasjon av barnet i lek med særlig fokus på språklig utvikling.  På dette grunnlaget har 

Vygotsky utviklet teorier om språklig utvikling knyttet til kognitive funksjoner som fortsatt er 

gangbare.  Videre la han vekt på den kontekst språket ble utviklet i, og han tok høyde for at 

språk er relativt i forhold til kultur og samfunn samt utviklingstrinn.  Se 3.3 f.  Den 

kulturrelativistiske teorien er trolig den som ennå i dag har hatt størst gennomslagskraft 

vedrørende Vygotskys arbeider (Berk 2000).  Vygotsky nyttet Sakharovs metode, kalt "den 

funksjonelle metoden for dobbeltstimulering", ved undersøkelse av begrepsutvikling hos barn.  

Metoden består i å ordne klosser som gis nonsens-navn i ulike farger, former og størrelser. 

 

Ingen av disse metodene vil kunne være anvendelig for mitt behov.  Jeg vil derfor undersøke 

hvilke metoder som er nyttet for kartlegging av tospråklighet spesielt.  Engen og 

Kulbrandstad (1998:48f.) viser til ulike metoder for måling og vurdering av tospråklighet.  

Disse gjelder måling av språklig ferdighet samt språkbruk og språkholdninger hos tospråklige 

elever.  Ulike ferdighetstester kan gi et bilde av individuelle ferdigheter, men de kan ikke 

alltid sammenlignes innbyrdes.  Språklige ferdigheter kan videre kartlegges ved 

egenbedømming, også kalt egenvurdering.  Det er nyttet et spørreskjema for kartlegging av 

språkferdigheter hos tospråklige i et større forskningsprosjekt blant språklige minoriteter i 

England på 1980-tallet (Linguistic Minorities Project).  Det informanter selv forteller om egne 

ferdigheter ofte stemmer overens med de vurderinger andre gjør av de samme ferdigheter og 
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med resultater vedrørende språktester.  Tospråklighet bør måles og bedømmes i kontekst, 

fordi kommunikative ferdigheter i kontekst vanligvis ikke måles ved bruk av ulike 

psykolinvistiske tester som gjelder formelle språklige ferdigheter uten kontekst.  Andre 

metoder som nyttes er derfor kartlegging av språkvalg.  Informantene rapporterer selv om 

språkbruk ved hjelp av skjema og/eller intervjuer eller ved å føre dagbøker.  Jeg viser her til 

Leopold (Romaine 1998:187) som førte dagbok på vegne av sin datter Hildegard.  Leopolds 

observasjoner av tospråklig simultan utvikling har dels vært grunnleggende for senere 

utvikling av teori knyttet til tospråklighet.  Det å beherske, bruke og være følelsesmessig og 

identitetsmessig knyttet til to språk, innebærer så mange variable faktorer at de ikke kan 

avgrenses presist, i få ord og uavhengig formål og situasjon eller kontekst.  Se 2.4.   

 

Skutnabb-Kangas (1981:188) redegjør for hvorledes man kan måle tospråklighet.  Måling av 

tospråklige ferdigheter knyttes til formålet med kartlegging.  Det kan være ønske om å finne 

graden av kunnskap på de respektive språk i forhold til utdanning og/eller kvalifisering.  Man 

kan også måle språklige ferdigheter for å undersøke om undervisning har gitt effekt eller om 

det har skjedd en positiv språklig utvikling.  Videre kan man måle tospråklighet ved hjelp av 

observasjon eller egenrapportering.  Problemet gjelder å finne en norm å vurdere tospråklige 

ferdigheter mot.  Den viktigste formen for observert tospråklighet er bruk av tester.  Tester 

som nyttes for å måle enspråkliges ferdigheter, kan også nyttes for tospråklige på de 

respektive språk.  Resultatene kan sammenlignes mot normen til enspråklige.  Tester kan også 

brukes for å måle den tospråkliges ferdigheter, og så vurdere de to språk mot hverandre 

vedrørende språklig kompetanse.   

 

Når man beskriver språklig adferd kan man hente frem bakgrunnsdata, som eventuelt deles 

opp i kategorier som gjelder informantens egen språklige adferd, språklig adferd til far, mor 

og søsken samt adferd i forhold til media og nærmiljø.  For å undersøkes språklige ferdigheter 

i tilknytning til innvandring, kan en velge variabler som kjønn, nasjonalitet, utdanning hos 

foreldre og alder ved innvandring.   

 

Vanlige metoder ved måling av tospråklighet er bruk av egenvurdering og ulike tester som  

måler språklig ferdighet og kompetanse.  Formelle språklige ferdigheter vil si språkets 

formsider vedrørende fonem, morfen, syntaks, semantikk og leksikon.  Se 1.2.  Tester som 

nytter enspråklighet som norm kan ha ulike formål, og disse benevnes ofte pedagogiske-,  

lingvistiske- og psykologiske tester.  Pedagogiske tester kan være formative eller summative.  
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Formålet er her å undersøke resultatet av undervisning, eller kartlegge ferdigheter forut for 

planlegging av undervisning.  Lingvistiske tester måler formelle språklige ferdigheter og 

kognitiv kompetanse knyttet til språk.  Psykologiske tester medfører oftest intelligenstester 

vedrørende verbale ferdigheter.  Tester kan gi et falskt bilde av virkeligheten ved at de kan  

reduserer et menneske, og elevene blir ikke vurdert i forhold til en naturlig kontekst.  Dette er 

forhold pedagogen må ta i betraktning ved testing.  Ut fra denne korte gjennomgangen, kan 

jeg hente ideer for undersøkelse av språklige ferdigheter hos tospråklige elever i grunnskolen. 

 

6.2 Vurdering av metodevalg for undersøkelse 

Tospråklige elever som har fagvansker i grunnskolen blir ofte henvist til logoped.  Mine 

muligheter for å kunne foreta en undersøkelse og kartlegging av elevenes ferdigheter, kan 

derfor utføres i tilknytning til arbeid som distriktslogoped i grunnskolen.  Kartlegging av 

mulige årsaker til fagvansker hos tospråklige elever i grunnskolen vil derfor være knyttet til 

undersøkelse av enkeltelever.  Det kan by på både begrensninger og fordeler i forhold til min 

problemstilling.  Fordelen er at jeg får henvist tospråklige elever med fagvansker til utredning.  

Hensikten med en logopedisk utredning er å finne mulige årsaker til disse, for deretter å gi råd 

og pedagogisk veiledning om mulige hjelpetiltak.   

 

Ulemper knyttet til en logopedisk utredning i forhold til problemstillingen, kan være at en 

kartlegging er begrenset til yrkesrollen.  Etiske retningslinjer må følges ved at man ikke kan 

gå ut over rollen som distriktslogoped.  Oppsøkende virksomhet og en mer etnologisk 

innfallsvinkel vil derfor ikke være mulig.  Det er ikke aktuelt å nytte spørreskjema for en 

bredt anlagt undersøkelse som eventuelt omfatter både elever, familie og lærere, og jeg kan 

heller ikke kontakte elever som ikke henvises til logoped.  Fordelen består blant annet i at jeg 

kan knytte innsamling av data til en yrkessituasjon.  Det letter tilgang til data å knytte en 

kartlegging til yrkespraksis.  Metodene for kartlegging må imidlertid tilpasses rammen av en 

logopedisk undersøkelse.  

 

Når det gjelder tospråklige elever med et annet morsmål enn norsk, kan det være vanskelig å 

avgjøre om elevene har spesifikke språkvansker, ved at dette bør undersøkes på morsmålet.  

Dersom foreldre og elev ikke kan kommunisere på morsmålet uten bruk av tolk, er dette ikke 

lett å avklare uten videre.  Det regnes dels som et mysterium hvorledes man skal kunne 

vurdere eventuelle spesifikke eller generelle vansker når utreder eller logoped ikke behersker 
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elevenes morsmål.  Se 1.3.  Ved valg av metoder for kartlegging og undersøkelse av 

tospråklige elever med fagvansker må en derfor ta hensyn til denne problematikken. 

Metoder for undersøkelse kan være kvantitative, kvalitative eller en kombinasjon av disse.  

Valg av metode blir bestemt ut fra hvilken informasjon man ønsker, og hva som er praktisk 

mulig.  Man bør også tenke økonomisk.  Hvor mye ressurser er det nødvendig å sette inn for å 

få et resultat som kan godtas som valid og reliabelt?  Man bør derfor være eklektisk i sine 

valg av metoder.  Det vil blant annet si å velge det som passer ut fra konteksten og hva man 

ønsker å få rede på.   

 

Konteksten i min undersøkelse, er at utvalget er begrenset til de elever som blir henvist til 

distriktslogoped i et avgrenset geografisk område, samt i en nødvendigvis avgrenset periode 

siden det skal skrives en oppgave innen en viss tidsfrist.  Selve undersøkelsen av hver enkelt 

elev må dessuten gjennomføres under et visst tidspress, da logopeden har en begrenset tid til 

rådighet som yrkesutøver.  Jeg kan selv velge ut de elever jeg finner det hensiktsmessig å ta 

med i en undersøkelse. Når undersøkelsen er knyttet til praksis som logoped, vil metodene for 

en logopedisk undersøkelse og kartlegging blant annet være basert på tester av språklige 

ferdigheter samt lese- og skriveferdigheter.   

 

Som logoped har jeg tilgang til kunnskap om enkeltelever og deres situasjon vedrørende 

fagvansker og mulige språkvansker samt deler av deres livssituasjon slik de kan fortelle om 

den selv.  Dette kan være utgangspunkt for en mer systematiske empirisk undersøkelse 

innenfor fagområdet pedagogikk, med utgangspunkt i praksis.  Når det gjelder språkvansker 

og lese- og skrivevansker, er henvisning generelt begrunnet med at det er ønskelig å få mer 

kunnskap om den enkelte elev eventuelt har generelle og/eller spesifikke vansker.  Denne 

begrunnelsen er i samsvar med pedagogisk tenkning omkring lærevansker og fagvansker hos 

elever.  Det antas at årsak til fagvansker er knyttet til elevens person, forutsatt at forholdene 

på skolen ligger til rette for læring. 

 

Kartlegging vil resultere i en logopedrapport som leveres skolens rektor med kopi til foresatte.  

Logopedrapporten er en faglig uttalelse og et dokument som oppbevares etter at eleven har 

avsluttet grunnskolen.  Den blir oppbevart i sentralt arkiv, forutsatt at rektor legger den i 

elevens mappe på skolen.  Min kartlegging vil derfor kunne etterprøves, jfr. krav om 

vitenskapelighet vedrørende etterprøvbarhet av de resultater som fremlegges.   Logoped har 

eget arkiv vedrørende enkeltelever som er utredet og/eller har fått logopedisk behandling.  
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Data for hver enkelt elev blir her oppbevart i 10 år etter at eleven har gått ut av 10. klasse.   

For etterprøving av resultatene må jeg legge til at informantene er barn i utvikling.  De 

testresultater jeg legger frem gjelder for den ene dagen de er tatt.  Senere vil barnet kunne vise 

til, forhåpentlig, bedre resultater.  På grunnlag av en logopedisk kartlegging vil jeg trolig 

kunne få mer kunnskap knyttet til min problemstilling for undersøkelsen.  Undersøkelsen vil 

bli beskrevet som følger.  

 

6.3 Beskrivelse av kartlegging knyttet til logopedisk undersøkelse  

I det følgende vil jeg beskrive de metoder jeg velger å nytte for gruppen av tospråklige elever 

med fagvansker spesielt.  Grunnlaget for metodevalg vil være en logopedisk undersøkelse av 

tospråklige elever i grunnskolen som henvises til distriktslogoped.  Distriktet består av 4 

grunnskoler med klassetrinn 1.-10. totalt.  I løpet av to skoleår har andelen tospråklige elever 

ved skolene i snitt øket fra ca. 40 % til ca. 50%. 

 

Utvalget av enkeltelever som skal kartlegges ved en undersøkelse, omfatter tospråklige elever 

som blir henvist til distriktslogoped i løpet av to skoleår.  Kriteriet for utvalg av tospråklige 

elever er at de nytter to språk til daglig og ikke har et annet nordisk språk som morsmål.  

Dersom en av foreldrene har norsk som morsmål, er heller ikke disse elevene tatt med i 

utvalget.  Dersom en av foreldrene oppgir å være født i Norge, men ikke har norsk som 

morsmål, er også disse elevene inkludert i utvalget forutsatt at de er tospråklige.   

 

Valg av metoder vil være knyttet til en logopedisk kartlegging og undersøkelse.  Derfor vil 

jeg som et utgangspunkt nytte informasjon om elever som gis i henvisningsskjema til 

logoped.  Se vedlegg 1.:  Henvisning til logoped.  Her er det informasjon om årsak til 

henvisning samt tidligere tiltak knyttet til elevens fagvansker.  Informasjon om undersøkelsen 

knyttet til syn og hørsel skal også gis.  Opplysninger om enkeltelever ved henvisning kan bli 

supplert av lærer og foresatte ved behov.  Det er kun informasjon knyttet til en logopedisk 

utredning som det er relevant å ta rede på for logoped.   

 

Videre har jeg valgt å utforme et enkelt skjema for registrering av kjønn, alder, morsmål, hvor 

født, eventuelt alder for bosatt i Norge.  Se vedlegg 2.:  Skjema for elevens egenvurdering.  

Denne delen av kartleggingen i tilknytning til en logopedisk undersøkelse gjelder elevenes 

egenvurdering vedrørende språkbruk på henholdsvis morsmål og norsk.  Ved å nytte et enkelt 

skjema kan elevenes informasjon sammenlignes og tas med i en mer systematisk undersøkelse 
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knyttet til fagvansker hos tospråklige elever.  Det stilles spørsmål om kjønn, alder, klassetrinn, 

morsmål, hvor født, eventuelt når bosatt i Norge, lese og skriveferdigheter på morsmål og 

norsk, hvor bruker eleven henholdsvis morsmål og norsk, relasjon til venner, fritidsaktiviteter 

og fremtidsplaner.  På grunn av at mange tospråklige elever har kontrastive vansker blir det 

ved behov stilt spørsmål om hodepine, kjevespenninger jfr. artikulasjon.  Det stilles også 

spørsmål knyttet til skolefag.  Det vil avhenge av situasjonen hvilke spørsmål som stilles 

utover de som har spesiell betydning for kartlegging av språklig adferd hos elevene.  

Situasjonen gjelder dels tidsaspektet ved undersøkelsen, dels elevenes alder og dels elevenes 

kommunikative ferdigheter.  Kartlegging av egenvurdering vedrørende morsmål og norsk er 

utført for samtlige elever, og dette er den viktigste delen av kartleggingen vedrørende 

elevenes egenvurdering av sine tospråklige ferdigheter.   

 

Elevene vil bli observert i tilknytning til undersøkelsen.  Det gjelder elevenes adferd i forhold 

til kommunikasjon, oppmerksomhet og konsentrasjon.  Observasjon av eleven ved 

undersøkelsen er dels knyttet til resultatets validitet og reliabilitet.  Dersom en elev er lite 

interessert i å utføre oppgaver, vil resultatet trolig ikke være i overensstemmelse med elevenes 

faktisk fungering i forhold til oppgaveløsing.    

 

Elevene blir utredet vedrørende psykolingvistiske ferdigheter samt lesing og skriving på 

norsk, og denne delen av undersøkelsen er felles for samtlige elever.  Dersom eleven ikke kan 

lese, vil jeg kunne nytte en test for screening, beregnet på 2. klasse (R 97). 

Screeningsmaterialet er utarbeidet ved logoped Lilly Skaug, og er mye brukt i av logopeder 

for elever i både 1. og 2. klasse (R 97).  Man får da rede på om eleven har lært 24 små og 24 

store bokstaver, lært å skrive eget navn, telle til ti, tannstilling samt eventuelle 

språklydvansker.  Eleven skal også tegne.  For denne undersøkelsen, vil jeg ta med den del av 

materialet som gjelder i hvilken grad eleven har lært små og store bokstaver.  Antall feil vil 

blir regnet ut fra det totale antall bokstaver i testen som er 48 bokstaver.  Se vedlegg 3.:    

Screening av bokstavkunnskap, Elevark Leseprøve I.  Når elever kan lese og skrive vil jeg 

nytte Norsk rettskrivings- og leseprøve for grunnskolen 2.-10. klassetrinn, Carlstens prøve 

(Carlsten 1993).  Se 6.3.1.  Språklige, psykolingvistiske ferdigheter, vil bli kartlagt ved hjelp 

av Illinois Test of Psycholinguistic Abilities, ITPA.  Se 6.4.  Testen er normert og 

standardisert etter norske forhold (Kirk m.fl. 1968/1995).  Testen måler formelle språklige 

ferdigheter, samt spesielle språklige ferdigheter (Sattler 1992:345). 
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Da mange elever har språklydvansker, noe som oftest skyldes kontrastive vansker, er det hos 

noen få elever tatt ulike språklydprøver.  Disse er imidlertid ikke tatt med i min kartlegging 

her.  Det er også forsøkt å undersøke enkelte elever ved hjelp av Raven, Standard Progressive 

Matrices 1998 edition.  Testen gjelder undersøkelse av visuelle ferdigheter på grunnlag av 

mønster.  Da tospråklige elever ofte har dels store konsentrasjonsvansker, tok jeg en 

beslutning om at resultatene ikke kunne yte elevene rettferdighet.  Jeg har derfor nyttet denne 

testen i svært lite grad, og den er ikke tatt med i min presentasjon av kartleggingen.   

 

Den empiri jeg får som logoped ved å undersøke tospråklige elever gjennom flere år, vil også 

være et grunnlag for innsamling av data.  Det gjelder foruten observasjon av elever, også den 

informasjon jeg får ved å samarbeide og samtale med lærere og foresatte.  Den empiri man 

som pedagog skaffer seg gjennom praksis er en verdifull del av den samlede kartleggingen av 

språklige ferdigheter til tospråklige elever (Ulstrup Engelsen 2000).  Egen empiri vil bli 

knyttet til kvalitativ metode.   

 

Kvalitative metoder er en del av den logopediske utredningen, og et viktig tillegg til tester 

vedrørende psykolingvistiske ferdigheter og lese- og skrivevansker samt screening av 

bokstavkunnskap for elever som ikke kan lese og skrive.  Samlet sett nytter jeg metoder som 

gjelder en logopedisk undersøkelse vedrørende fagvansker og eventuelle språkvansker hos 

elever.  Resultatene kan være grunnlag for en logopedisk diagnose, konklusjon samt forslag til 

pedagogisk oppfølging av eleven.  På grunnlag av ovenstående beskrivelse vil metodene bli 

inndelt i følgende kategorier:  kvantitativ undersøkelse med bruk av normerte og 

standardiserte tester.  Kvalitativ del av  undersøkelsen gjelder dokumentanalyse, observasjon 

og registrering av elevenes egenrapportering.  Videre vil jeg kunne foreta en sammenlignende 

undersøkelse mellom resultater fra eget utvalg og kontrollgruppe vedrørende statistikk.  

Forholdet mellom kvalitativ og kvantitativ metode beskrives kort nedenfor.  Se 6.6.  Først vil 

jeg gjøre rede for testene som nyttes. 

 

6.3.1 Nærmere om Norsk rettskrivings- og leseprøve, Carlstens prøve 

Norsk rettskrivings-og leseprøve betegnes som Carlstens prøve etter den person som har laget 

testen (Carlsten 1993).  Heretter vil testen/prøven dels bli kalt Carlstens prøve.  Det er 

utarbeidet et sett med lesestykker og diktatprøver for hvert klassetrinn fra  2. til 10. klasse  

(R 97).  Carlstens prøve er standardisert og normert for norske forhold.  Den er mye nyttet av 

lærer for screening i klassen som helhet, da den er spesielt egnet for kontroll av om eleven har 
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gjort fremskritt fra det ene skoleåret til det andre, eventuelt i løpet av ett skoleår fra høst til 

vår.  Når jeg har valgt å bruke denne testen enkeltvis, er det fordi den samlet sett gir mye 

informasjon om elevens ferdigheter på kort tid.  Dessuten er testen standardisert og normert.   

 

Det kan være en ulempe at elevene eventuelt kjenner prøven igjen dersom den nylig er brukt i 

klassen.  Fordelen er at jeg da kan sammenligne resultatene med de som er oppnådd i klassen.  

En annen ulempe er at leseprøven er ment å skulle leses innad i klassen.  Når jeg velger å la 

elevene lese høyt, er det for samtidig å sjekke hvorledes eleven leser.  Trolig vil ikke 

forskjellen i hastighet være spesielt stor i forhold til indre lesning, men det må tas med i 

betraktning at høylesing tar noe lenger tid enn indre lesing når hastighet skal sammenlignes 

med normert tid.  Følgende faktorer måles: Antall skrivefeil i diktat regnes ordvis, normert 

etter klassetrinn.  Feil ved tegnsetting tas ikke med.  Alfabetkunnskap blir undersøkt fra 5. 

klasse.  Lesing vurderes ut fra lesehastighet, målt med ord pr. minutt og antall feil i %.  Disse 

måles ved et system av understreking for ett riktig ord av tre i klamme, og skal da være en 

indikasjon på elevens leseforståelse.   

 

6.4 Illinois Test of Psycholinguistic Abilities, ITPA  

For kartlegging av formelle språklige ferdigheter på norsk, velger jeg å nytte Illinois Test of 

Psychoilinguistic Abilities, ITPA. Heretter kaller jeg testen ITPA.  Den er mye nyttet av 

logopeder og vurderes som et verdifult hjelpemiddel for kartlegging av elevens 

norskspråklige ferdigheter.  I det følgende vil jeg kort gjøre rede for hvorledes testen er 

bygget opp, samt nevne det teoretiske grunnlaget for testene.  Birkemo (1981, 1984) har reist 

kritikk vedrørende ITPA.  Kritikken vil bli tatt opp i korte trekk nedenfor. 

 

ITPA bygger i følge Kirk & Kirk (1995) på Osgood sin modell som gjelder teori om 

informasjonsprosessering (Osgood and Sebeok 1965).  ITPA er også tatt med i Sattler 

(1992:345) som gir en oversikt vedrørende aktuelle tester for vurdering av barns 

funksjonsnivå.  Det vises her til Illinois Test of Psycholinguistic Abilities for vurdering av 

oppnådd språklig akademisk eller vitenskapelig nivå og spesielle ferdigheter.  Akademisk 

språklig nivå henspeiler på formelle språklige ferdigheter.  Vygotsky (1934/2001) nytter 

betegnelsen vitenskapelige begreper knyttet til akademisk språklig nivå.  Se 3.3.  

 

ITPA ble utarbeidet i en periode da ny teori om informasjonsprosessering var i startfasen.  Det 

innebar at nevrologiske funksjoner ble beskrevet lik en datamaskin som metafor.  Sternberg 
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(1993) beskriver metaforer av sinnet (mind) ut fra fire vinkler: en geografisk metafor, en 

computermetafor, en biologisk metafor og en sosiologisk metafor.  Modellen til ITPA har da 

tatt utgangspunkt i en computermetafor med begrepene input-prosessering-output.  Osgood 

and Sebeok (1965) beskriver modell av kommunikasjonsprosess på følgende måte: Input 

betyr stimulus, receiver betyr reception og perception, destination og source blir cognition, 

meaning, attitude o.l. Transmitter blir motor organication og sekvensing, og output blir 

response.  Dette er begreper vi kjenner igjen ved at kognitiv psykologi omtales i 

computermetaforer (Helstrup 1996). 

 

Testen er standardisert og normert for barn i alderen fire til ti år.  Nøyaktig alder i forhold til 

manual er 9 år 11 md. (Kirk m.fl.1968/1995)).  Imidlertid blir ITPA nyttet av logopeder også 

nyttet ved undersøkelse av barn opp til seksten år fordi testen skiller godt mellom auditive og 

visuelle kanaler.  Testen nyttes også i forhold til tospråklige elever da resultater kan gi en god 

indikasjon på formelle norskspråklige ferdigheter hos eleven.  Mangelfulle formelle språklige 

ferdigheter vil kunne bli kartlagt ved ITPA på en ganske sikker måte.  Dersom elever er mer 

enn ti år, kan WISC-R nyttes i stedet. Det har vist seg å være sterk korrelasjon mellom ITPA 

og WISC-R i forhold til de faktorer som testene måler (Ottem 2002).   

 

At testen er standardisert vil si at den må utføres på en fastlagt måte.  Det kreves en viss 

utdanning for å kunne gjennomføre testen og tolke resultatene.  I tillegg er det en fordel at 

tester skaffer seg god rutine knyttet til bruk av ITPA.  Over tid vil tester bedre kunne vurdere 

hva som kjennetegner den enkelte elev, ved at skåre ved deltester tegner en funksjonsprofil 

som kan være grunnlag for sammenligning.  Logopedisk kartlegging eller undersøkelse og 

behandling, er knyttet til erfaringsbasert læring i tillegg til en langvarig teoretisk utdanning.  

At testen er normert vil si at resultater oppnådd hos en elev kan sammenlignes med hva en 

mener at elev på tilsvarende alder skal kunne klare å utføre.  Normering kan også være 

grunnlag for sammenligning mellom elever eller grupper av elever. 

 

Det teoretiske grunnlag for ITPA kan forenkles ved å gi en grafisk fremstilling av de 

funksjoner som er virksomme i kommunikasjonsaktivitetene.  Modellen er vist i Kirk og Kirk 

(1995:30), Figur 1. Klinisk modell av ITPA.  Figuren gir et grafisk uttrykk for samspillet 

mellom de forskjellige funksjoner som testes med ITPA.  Det vil si at tre dimensjoner er 

representert med et skjæringspunkt som markerer en isolert funksjon.  Ubeskrevne blokker i 

modellen tilsvarer områder, som ikke kan måles med ITPA. 
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De tre adskilte dimensjoner som etter modellen testes ved ITPA beskrives som følger (Kirk 

og Kirk (1995):  Først beskrives kommunikasjonskanaler.  Kanalene kan omfatte forskjellige 

kombinasjoner av sansepåvirkninger, samt det svar stimulering fremkaller hos eleven.  De 

viktigste former for sansepåvirkning er auditiv og visuel stimulering.  Svaret er vokalt eller 

motorisk.  Mange kombinasjoner av påvirkning og svar er mulige, men av praktiske grunner 

begrenses ITPA til to kanaler:  1. Den audio -vokale kanal som gjelder sanseinntrykk mottatt 

gjennom øret og etterfulgt av verbale svar.  2. Den visuo -manuelle kanal som gjelder 

sanseinntrykk mottatt gjennom øyet og etterfulgt av de svar som uttrykkes gjennom en gest 

eller bevegelse.  Deretter beskrives psykolingvistiske prosesser i forhold til tre hovedgrupper: 

1. Den reseptive prosess som gjelder gjenkjennelse og forståelse av det sette og det hørte, 

persepsjon.  2. Den organiserende prosess som gjelder fortolkninger og forbindelser mellom 

det sette og det hørte, asssosiasjon.  3. Den ekspressive prosess som gjelder anvendelse av 

ferdigheter, som gir uttrykk for tanker, verbalt eller med gester, ekspresjon. 

 

Organiserende prosesser i kommunikasjonen beskrives ved to nivåer: a) det automatiske nivå, 

og b) det intelligensbetonte nivå (representasjonsnivået).  Det automatiske nivå omfatter 

vaneinnøvede, uvilkårlige, men høyt organiserte prosesser i kommunikasjonsadferden og 

ferdighet i å automatisere erfaringer.  Intelligens- eller symbolnivået (representasjonsnivået) 

omfatter adferd som krever mer kompliserte overveielsesprosesser med bruk av 

meningsbærende symboler.  Områder kan ikke testes av ITPA  svarer til tomme blokker i 

modellen (Kirk og Kirk 1995:30).  
 

De tolv deltestene i ITPA ble utarbeidet på grunnlag av denne modellen.  De måler isolerte 

funksjoner, som er sammenholdt i de omtalte tre dimensjoner: kanaler, prosesser og nivåer.  

Disse er en hjelp når man vil definere de psykolingvistiske ferdigheter, som måles med ITPA.  

En psykolingvistisk ferdighet kan forklares som en spesifikk prosess på et spesifikt nivå i en 

spesifikk kanal.   
 
Her er de tolv deltestene med forklaring: 

1. Auditiv Resepsjon (Auditory Reception - AR):  Ferdighet i å oppfatte auditive symboler i 

samtale, undervisning osv. 

2. Visuel Resepsjon (Visual Reception - VR):  Ferdighet i å få mening i visuelle symboler. 

3. Auditiv Assosiasjon (Auditory Association - AA):  Ferdighet i å forbinde begreper, som 

presenteres visuelt. 
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4. Visuel Asosiasjon (Visual Association - VA):  Ferdighet i å forbinde begreper som 

presenteres visuelt. 

5. Verbal Ekspresjon (Verbal Expression - VE):  Ferdighet i å uttrykke begreper vokalt. 

6. Manuel Ekspresjon (Manual Expression - ME):  Ferdighet i å uttrykke begreper med 

fakter eller bevegelser. 

7. Grammatisk Closure (Grammatic Closure - GC):  Ferdighet i ved automatisk innøvelse av 

språklige vaner og erfaringer å gjøre bruk av grammatiske regler og syntaks. 

8. Visuel Closure (Visual Closure -VC):  Ferdighet i å gjenkjenne en alminnelig gjenstand 

etter å ha blitt vist et ukomplisert bilde av gjenstanden. 

9. Auditiv Sekvensiell Hukommelse (Auditory Sequential Memory - AM):  Ferdighet i å 

gjengi tallrekker med gradvis øket lengde etter hukommelsen, auditivt kortidsminne. 

10. Visuel Sekvensiell Hukommelse (Visual Sequential Memory -VM):  Ferdighet i å gjengi 

en rekke meningsløse figurer med gradvis øket antall etter hukommelsen, visuelt 

kortidsminne. 

11. og 12. Supplerende tester som er 11) Auditory Closure og 12) Sound Blending  Disse 

gjelder fonologisk ferdigheter som undersøkes vedrørende analyse og syntese av lyder.  

Disse to deltestene er ferdighetstester, og inkluderes ikke vedrørende samlet 

psykolingvistisk nivå (PLA).     

 

Deltestene 1-6 gjelder det represtenterende nivå, og deltestene 7-12 gjelder det automatiske 

nivå.  Ved presentasjon av data vil engelsk betegnelse på deltestene bli benyttet. 

 

På grunnlag av resultatet ved de 10 første deltester kan man regne ut samlet psykolingvistisk 

alder.  Man kan også vurdere de ulike nivåer, det auditive og det visuelle for seg, samt 

automatiske ferdigheter og representasjonsferdigheter for seg.  Den opprinnelige hensikt med 

ITPA var å teste barns individuelle ferdigheter i forhold til deres eget nivå.  Barn med 

lærevansker kan ha en helt ulik profil med vekslende sterke og svake sider.  Hensikten var 

derfor å diagnostisere sterke og svake sider hos barnet på det representative og det 

automatiske nivå, for på den måten kunne finne de strategier for læring og undervisning som 

var hensiktsmessig.  I undervisning kunne en ta utgangspunkt i elevens sterke funksjoner og 

styrke de noe svakere.   

 

Det er barnets intrapsykiske ferdigheter som testes.  Det vil si at barnets individuelle 

ferdigheter skal vurderes innbyrdes og i forhold til barnets eget gjennomsnitt.  Samtidig må 
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man ha helheten for øye.  Ferdigheter vurderes på grunnlag av gjennomsnittlig standardskåre 

(SS) med standardavvik pluss/minus  6.  Normert gjennomsnittlig standardskåre relatert til 

alder er 36.   Barn som ikke har spesifikke lærevansker vil etter teorien ha en funksjonsprofil 

med skåre innenfor eget gjennomsnitt.  For en gjennomsnittlig norskspråklig elev, innebærer 

det SS 36 med skåre innenfor SS 42 som øvre grense og SS 30 som nedre grense.  Dette er 

kun retningsgivende.  Elever må vurderes enkeltvis og helhetlig vedrørende resultater ved 

ITPA.  For tospråklige elever kan man ikke nytte disse kriteriene direkte.  Derimot vil man 

kunne vurdere ulike ferdigheter i tilknytning til visuelle og verbale ferdigheter samt 

automatiserte ferdigheter i forhold til representasjonsnivået.   

 

Gjennomsnittlig Standardskåre 36 tilsvarer IQ 100 (Kirk & Kirk 1995).  Omsetting av 

standardskåre til IQ innebærer at psykolingvistisk alder (PLA) divideres med levealderalder 

(LA) og multipliserer med 100.  Eksempel er elev med  PLA 9-0/108 dividert med LA 

9år/108 md., multiplisert med 100, tilsvarer IQ 100.  Denne vurderingen kan være til nytte for 

elever med gode kognitive ferdigheter og spesifikke vansker, men den kan ikke nyttes for 

tospråklige elever som ikke har norsk som morsmål.   

 

Alle deltestene må sees i sammenheng med hverandre.  Hos barn med spesifikke vansker vil 

det kunne fremkomme en funksjonsprofil som er sterkt takket i forhold til barnets eget 

gjennomsnitt.  En sterkt takket funksjonsprofil hvor samlet skåre vedrørende audio-vokale 

kanaler har en skåre godt under elevens eget gjennomsnitt mens visuo-manuelle kanaler 

samlet sett har en skåre godt over elevens eget gjennomsnitt, vil en kunne se hos barn som er 

sterkt tunghørte og hos barn som vokser opp i et tospråklig miljø (Kirk & Kirk 1995: 55) 

 

I praksis blir ITPA ofte nyttet til diagnostisering av lese – og skrivevansker. 

Som overfor nevnt kan testen nyttes til elever over ti år fordi den skiller godt mellom auditive 

og visuelle kanaler.  Dersom eleven har spesifikke vansker kan en få mulige indikasjoner på 

det ved bruk av ITPA, selv om eleven er over ti år.  Se 7.4.1.  Den språklige komponenten er 

fremtredende når ITPA anvendes i kartlegging av lese – og skrivevansker.  Derfor kan testen 

nyttes til kartlegging av mulige språkvansker, og ITPA er følgelig også anvendelig når det 

gjelder tospråklige elever som ikke har norsk som morsmål.  Delprøver vil kunne gi en 

indikasjon på i hvilken grad eleven behersker norske begreper og norsk grammatikk eller 

syntaks (ibid).  Når det gjelder elever med språklydvansker, kan ITPA anvendes med tanke på  

kartlegging av mulige fonologiske vansker knyttet til språklydvansker.  Jeg viser til 
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supplerende tester Auditory Closure og Sound Blending.  Svake skåre hos førskolebarn kan 

indikere at mulige lese-og skrivevansker bør forebygges.  

 

Det er ikke nødvendig å gå nærmere innpå ITPA når det gjelder diagnostisering og bruk av 

testen her, men det bør nevnes at ITPA synes å ha fått en ny aktualitet i forhold til Vygotskys 

begrep ”den nærmeste utviklingssonen” (Vygotsky 1938/1978).  Det vil si at ITPA først tas på 

regulær måte.  Deretter trenes eleven opp i de ferdigheter testen måler.  Deretter testes barnet 

på nytt.  Forskjellen mellom testresultatene vil kunne gi informasjon om den nærmeste 

utviklingssonen hos barnet, samt at en kan måle effekten av opplæring.  ITPA kan derfor 

nyttes ved dynamisk vurdering. 

 

6.4.1 Kritikk av ITPA 

Birkemo (1981, 1984) har foretatt en kritisk vurdering av ITPA.  Jeg vil ta opp den kritikk 

Birkemo har fremsatt, samt gi noen kommentarer til hans argumenter.  Osgood i Birkemo 

(1981) har konstruert en modell ut fra teori om adferd som ikke var bygd med utgangspunkt i 

empiriske data, men knyttet til informasjonsteknologi og teori om prosessering.  Se 6.4.  

Birkemo (1984) lister opp tre problemområder i tilknytning til ITPA.  Han stiller spørsmål 

ved om ITPA fungerer etter intensjonene.  Testen skulle kartlegge delfunksjoner for deretter å 

trene opp de svake delfunksjonene hos barnet.   

 

Spørsmålene til Birkemo er som følger:  1. Om ITPA-modellens validitet: Går det an å 

organisere virkeligheten slik at den passer inn i modellen?  I hvilken grad tilsvarer det 

begrepsapparatet en har i modellen reelle enheter i menneskelig kommunikasjon?  2. Om 

reliabilitet og validitet ved ITPA:  Hvor pålitelig er testen, og i hvilken grad måler den det den 

gir seg ut for å måle?  3. Spørsmål om trening av delfunksjoner:  I hvilken grad går det an å 

trene opp psykolingvistiske delfunksjoner?  Hva skjer barn slutter å trene? 

 

Mitt svar på Birkemos kritikk av ITPA er følgende: 

Om ITPA-modellens validitet:  Birkemo gjennomgår en rekke studier som gjelder modellens 

validitet vedrørende delfunksjoner.  Studier av både den eksperimentelle utgaven av ITPA og 

ulike versjoner av den reviderte utgaven, har bekreftet skillet mellom en audio-vokal kanal og 

en visual-manuell kanal.  I en del undersøkelser finner en også støtte for skillet mellom 

prosesser, med vekt på ekspressive prosesser.  Nesten ingen undersøkelser gir noen klar støtte 

av antakelsen om at det representative og det automatiske nivå er to enhetlige og adskilte 
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strukturer.  Derfor kan det være grunnlag for å hevde at modellen avspeiler virkeligheten i 

begrenset grad, ved analyse av empiriske data fra testen. 

 

 Om testens reliabilitet og validitet:  Birkemo referer til flere undersøkelser.  Som en 

oppsummering hevder han at ITPA representerer et tilfredsstillende mål på barns generelle 

forutsetninger for læring og kommunikasjon.  Når det gjelder differensialdiagnostikk av 

spesielle typer av lære- og kommunikasjonsvansker, som ut fra intensjonen skulle være en 

spesielle styrke ved ITPA, har en ikke funnet noen støtte for at testen er valid.  Sammen med 

manglende støtte for den teoretiske modellens validitet, bidrar disse resultatene til å sette et 

stort spørsmålstegn ved ITPA som et differensialdiagnostisk hjelpemiddel.  

Differensialdiagnose defineres slik: Diagnose som utføres med det formål å bestemme hvilke 

av to eller flere sykdomstilstander som foreligger i et bestemt tilfelle (Egidius 1996). 

 

Om trening av psykolingvistiske funksjoner:  Hensikten med å bruke ITPA har vært at en på 

grunnlag av testresultater skulle kunne utforme et tilpasset treningsopplegg, og sette i verk 

trening for å styrke svake psykolingvistiske funksjoner.  Ved å bruke opplegg som var basert 

på en individuell diagnose, skulle en lettere kunne øve opp barnets kommunikative 

ferdigheter.  Det er reist spørsmålet ved om det var mulig å øve enkeltferdigheter gjennom 

trening.  Mye tyder på at treningsopplegg med ikke-akademisk innhold som baseres på ITPA-

diagnoser, snarere representerer omveier enn snarveier til fjerning av lærevansker.  I studier 

av lærevansker har en mer tatt utgangspunkt i de oppgaver som skal mestres på skolen, og 

lært elevene strategier for å mestre disse.  I denne sammenhengen har en lagt vekt på å lære 

elevene å generalisere tilegnede ferdigheter.  En kombinasjon av oppgaveanalyse og trening i 

bruk av kognitive strategier, synes å være en mer egnet behandling av lærevansker, enn å 

trene opp hypotetiske psykolingvistiske funksjoner.   

 

Konklusjonen må bli at ITPA har sine begrensninger, men at den likevel er et egnet verktøy 

for vurdering av psykolingvistiske ferdigheter hos barn.  Testen er det verktøyet man nå har til 

det bruk, og den har vist seg anvendelig når man ønsker å kartlegge henholdsvis visuelle og 

auditive ferdigheter spesielt.  ITPA kan dels nyttes i diagnostisk øyemed som et grunnlag for 

vurdering av pedagogiske tiltak vedrørende elevens sterke og svake sider.  Derfor bør vi 

beholde ITPA, men revidere teorigrunnlaget (Birkemo 1984).   
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Siden ITPA som test har tilfredsstillende egenskaper og et innhold som blant annet innebærer 

muligheter for å studere kvalitative egenskaper ved kommunikasjon og læring, vil testen 

fortsatt ha en sentral plass i diagnostisk virksomhet.  Teorigrunnlaget som testen bygger på, 

har i svært begrenset grad har fått empirisk støtte.  Det vil eventuelt være nødvendig å 

revidere teorigrunnlaget slik at det blant annet blir i samsvar med den empiri som foreligger.   

 

Forslaget til Birkemo gjelder vurdering av visual-manuelle funksjoner knyttet til reseptive og 

ekspressive prosesser og audio-vokale prosesser knyttet til reseptive og ekspressive prosesser.   

Funksjonene og prosessene sammenholdes dels i en generell faktor.  I denne modellen inngår 

det følgelig en generell språkfaktor samt en audio-vokal og en visual-manuell kanalfaktor.   

ITPA å gi et bredt bilde av barns funksjonsdyktighet og funksjonsmåte (ibid).  Gjennom bruk 

av denne testen kan vi få innblikk i både språklige, intellektuelle og personlighetsmessige 

aspekter ved barnets måte å fungere på.  Testen vil derfor få funksjon mer som en bred 

kartleggingsprøve, enn som en spesialisert differensialdiagnostisk språktest, slik den var tenkt 

fra testkonstuktørens side. 

 

Den kritikken Birkemo fremmer vedrørende teorigrunnlaget for ITPA, synes å ligge noe 

tilbake i tid, men kritikken er likevel tatt opp til vurdering fordi det fortsatt kan herske noe 

faglig uenighet om testens egnethet.  ITPA nyttes stort sett bare nytte av logopeder, og den 

kan være godt egnet for nettopp kartlegging av psykolingvistiske ferdigheter, uten at man 

derved trekker for mange slutninger om hva testen egentlig gir seg ut for å måle i henhold til 

den opprinnelige teorimodellen.  Resultater ved ITPA bør tolkes med en viss forsiktighet, men 

den er egnet til kartlegging av formelle språklige ferdigheter på norsk, og den er godt egnet 

som et grunnlag for sammenligning.  Se 6.5.  Begrunnelse for bruk av ITPA blir nærmere 

utdypet som følger.   

 

6.4.2 Begrunnelse for bruk av ITPA ved kartlegging 

Nevrologiske prosesser er dels kompliserte å fortså.  Jeg viser til teorigrunnlag for ITPA.   

Hjernens funksjoner er et område under utforskning, og som vi har noe begrensede 

kunnskaper om.  ITPA er ikke ment å være en nevropsykologisk undersøkelse, men mer et 

pedagogisk redskap for diagnostisering av barns sterke og svake sider i forhold til 

psykolingvistikk.  Kritikk som blant annet Birkemo fremsetter, og sikkert med rette, hevder at 

det ikke er mulig å teste enkeltfunksjoner hos barnet.  Imidlertid sier de samme kritikere at 

ITPA kan være et godt diagnostisk verktøy for barnets funksjoner av mer generell art.   
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Språklige og kognitive funksjoner hos barn vil dels kunne avdekkes i tillegg til 

personlighetsmessige faktorer (ibid).  Det er trolig en av årsakene til at ITPA har vist seg å 

være et godt og anvendelig diagnostisk hjelpemiddel når det gjelder barn med fagvansker.   

Det kan være forbundet med noe vansker å utføre en logopedisk undersøkelse og kartlegging 

av tospråklige elever som eventuelt har svake formelle norskspråklige ferdigheter.  Se 1.3 og 

6.3.  Imidlertid kan ITPA være en hensiktsmessig test for nettopp tospråklige elever. Årsaken 

til det vil jeg ta opp i det følgende. 

 

Testen er standardisert og normert.  Den er derfor egnet for sammenligning av resultater.  Jeg 

kan sammenligne egne resultater internt, samt med kontrollgruppe vedrørende kartlegging av 

språklige ferdigheter med ITPA (Ottem 2002).  Birkemos kritikk av ITPA gjelder 

begrepsvaliditet.  Det innebærer at testen skulle gi seg ut for å måle 10 eller 12 

enkeltfunksjoner separat.  Det er ikke meningen med prøven.  Testen måler ferdigheter 

"intra", ikke "inter".  Det vil si at de ulike ferdighetene vurderes i forhold til elevens eget 

gjennomsnitt vedrørende psykolingvistiske ferdigheter (Kirk & Kirk 1995).   

 

For tospråklige elever kan ikke denne testen regnes som en generell intelligenstest på grunn 

av manglende språklige ferdigheter.  Det man kan vurdere hos tospråklige, er forskjellen i 

visuelle og verbale, auditive ferdigheter.  Siden visuelle ferdigheter i mindre grad er knyttet til 

språklige ferdigheter, vil man på grunnlag av disse resultatene kunne få noe inntrykk av 

elevens kognitive ferdigheter generelt, fordi den språklige faktoren dels er fjernet.  For 

tospråklige barn med annet morsmål enn norsk, kan språklige ferdigheter virke inn på 

resultatet av visuelle deltester som har billedmateriell og tegninger som motiv, ved at elevene 

ikke har begreper eller ord som dekker billedmateriellet. 

 

Gjennom auditive og verbale tester vil man likevel kunne få et samlet inntrykk av elevens 

språklige nivå.  Dersom det er stor forskjell i visuelle og verbale ferdigheter, er det grunn til å 

tro at eleven har vansker knyttet til språklig utvikling i utgagnspunktet.  Spesifikke vansker 

kan i henhold til teori dels være knyttet til et svakt audititivt korttidsminne (Bishop).  Delstest 

som gjelder auditivt kortidsminne innebærer at eleven skal gjengi tallrekker.  Det språklige 

innholdet er derfor underordnet.  Dersom ferdighet knyttet til auditivt korttidsminne er 

svakere enn elevens eget gjennomsnitt, er det grunn til å anta at eleven kan ha spesifikke 

vansker (Bishop 1997).  Se 7.4.1. 
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Barn skal ha oppnådd en språklig modenhet ved tiårsalderen.  ITPA kan derfor nyttes for 

eldre elever, når man ønsker i bruke testen i diagnostisk øyemed vedrørende elevens svake og 

sterke sider i forhold til eget gjennomsnitt.  For tospråklige elever som i utgangspunktet har 

svake språklige ferdigheter, har testen vist seg å være et brukbart redskap for diagnostisering, 

selv om elevene er over ti år.  Siden testen er normert fra fireårs alderen, kan den også nyttes 

selv om elevene har svært svake formelle språklige ferdigheter på norsk. 

 

6.5 Sammenligning som metode 

Ottem (2002) har foretatt en undersøkelse av 105 norskspråklige barn som er testet med 

ITPA.  Av disse har 97 barn tatt samtlige deltester, mens 8 barn ikke har tatt to tilleggstester, 

Auditory Closure og Sound Blending.  Barna har spesifikke språkvansker/lese - og 

skrivevansker, og der er derfor henvist til et statlig kompetansesenter.  Jeg vil kunne foreta en 

sammenligning av gjennomsnittlige resultater hos gruppen av tospråklige elever og 

norskspråklige elever som antas å ha spesifikke vansker.  Eventuelle likheter og ulikheter i 

resultater ved sammenligning med kontrollgruppe, kan kanskje bidra til å forklare og tolke 

resultater hos tospråklige elever som er undersøkt ved ITPA grunnet fagvansker.   

 

Resultater fra ITPA, altså elevenes formelle norskspråklige ferdigheter, vil kunne 

sammenlignes med elevenes lese- og skriveferdigheter i henhold til resultatene fra Norsk 

rettskrivings- og leseprøve for grunnskolen samt fra screening.  Videre kan det foretas 

sammenligning mellom resultater fra ITPA og Carlstens prøve, samt øvrige variabler ved en 

mindre statistisk beskrivelse og analyse. 

 

6.6  Vurdering av kvalitative og kvantitative metoder 

Det kan dels være et noe kunstig skille mellom kvalitative og kvantitative metoder i en 

kartlegging.  Data som har sin opprinnelse i intervju, kan registreres med tanke på en statistisk 

undersøkelse.  I min kartlegging kan bruk av ITPA og Carlstens prøve vurderes som 

kvantitative data.  Begge testene er standardisert og normert, og fyller derfor kriterier for en 

statistisk undersøkelse.  Data som gjelder kjønn, alder, klasse samt screening av 

bokstavkunnskap kan også tas med i en statistisk beskrivelse.  Videre har jeg valgt å ta med 

data som primært var knyttet til kvalitativ undersøkelse, med tanke på kvantifisering.  Dette 

gjelder data knyttet til elevenes morsmål, tilknytning til koranen samt tidspunkt for bosetting i 

Norge.  Begrunnelse for det er at dette synes å være viktig informasjon vedrørende mulige 

årsaker til at tospråklige elever i grunnskolen har fagvansker.    
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Informasjon som gjelder elevenes evne til konsentrasjon og kommunikasjon blir vurdert som 

kvalitative data.  Det samme gjelder elevenes egenvurdering vedrørende tospråklig adferd.  Se 

vedlegg 2.  Informasjon fra lærere og foresatte samt andre forhold som er relevant for en 

logopedisk undersøkelse, vil bli beskrevet som del av kvalitative data.  Se vedlegg 1.  

Kvalitative data kan dels etterprøves ved den arkiverte utredning som er foretatt av 

enkeltelever samt logopedrapport.  Se 6.2 og 6.3.    

 

6.7  Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet gjelder pålitelighet ved undersøkelse.  Det vil si at data er korrekte så langt det er 

mulig ved at det er utøvet en stor grad av nøyaktighet ved kartlegging og behandling av den 

informasjonen man ønsker å få.  Ved å nytte standardiserte tester skal forekomsten av feil 

reduseres.  Høy reliabilitet vil si at resultatet ved en undersøkelse i liten grad er påvirket av 

tilfeldige omstendigheter.  I teorien skal hver testet person oppnå det samme resultatet ved 

gjentatte tester når reliabiliteten er maksimal.  Reliabilitet gjelder altså nøyaktighet og 

presisjon ved målingers og bedømmelsers uavhengighet av tilfeldige feil.  Begrepet reliabilitet 

nyttes dels synonymt med begrepet statistisk validitet.   

 

Validitet gjelder egenskaper ved begreper, påstander og logiske konklusjoner, teorier eller 

tester vedrørende gyldighet.  Validitet i en undersøkelse gjelder at man kartlegger, undersøker 

og måler de variabler man i følge sin problemstilling har ønsket å få mer kunnskap om.  

Validitet kan deles opp i flere undergrupper.  Disse gjelder statistisk validitet, 

begrepsvaliditet, indre validitet og ekstern validitet.  Statistisk validitet gjelder om 

sammenhengen eller tendensen er statistisk signifikant og rimelig sterk.  Indre validitet gjelder 

årsaksproblemet, og defineres som er kausal relasjon mellom to sett av operasjonaliseringer, 

eventuelt avhengig og uavhengig variabel.  Begrepsvaliditet gjelder målingsproblemet, ved at 

det stilles krav til at de operasjonaliserte variablene måler de relevante begrepene en vil 

undersøke.  Begrepsvaliditet kan også omfatte generalisering.  Ytre validitet gjelder 

generaliseringsproblemet.  Se Lund (1997).  Begrepene reliabilitet og validitet nyttes noe ulikt 

i forhold til kvantitative og kvalitative metoder.  Dette vil jeg ta opp i det følgende. 

 

6.7.1 Validitet og reliabilitet ved kvantitative undersøkelser 

Standardiserte prøver må utføres nøyaktig, og normering må vurderes i forhold til den gruppe 

som normering gjelder for i utgangspunktet.  Det skilles mellom deskriptiv statistikk og 

analytisk statistikk.  Deskriptiv statistikk innebærer bruk av tabeller og grafiske fremstillinger.  
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Disse gir grunnlag for å finne frekvenser, gjennomsnitt, variasjoner og middelverdier i det 

datamaterialet som er samlet inn.  Statistisk materiale kan sammenlignes ved hjelp av 

korrelasjoner og regresjoner.  Analytisk statistikk gjelder hvorledes en statistisk fremstilling 

skal kunne bearbeides og tolkes.  Reliabilitet ved bruk av kvantitative metoder innebærer 

nøyaktighet og bruk av etablerte metoder for analyse.  Statistisk validitet er et begrep som 

trolig overlapper reliabilitetsbegrepet.  Begrepsvaliditet vil si at de egenskaper ved variablene 

som måles, faktisk er de man ønsker å måle.  Indre validitet vil si at det er en indre 

sammenheng mellom resultater av de ulike testene.  Ytre validitet vil si at det er mulig å 

generalisere resultater fremkommet ved en statistisk undersøkelse til andre populasjoner.   

 

Data som tolkes på grunnlag av statistikk regnes som såkalt harde data.  Det vil si at tallene 

taler for seg.  Statistiske data tolkes i lys av en naturvitenskapelig modell.  Dog må man ta 

hensyn til at også data beregnet for statistisk behandling er fremkommet ved hjelp av at det 

stilles spørsmål til informanter.  Det er først og fremst antall verdier på de ulike variabler som 

avgjør om man kan bruke det innsamlede materialet statistisk.  Forut for en statistisk 

undersøkelse, kan en foreta en kvalitativ undersøkelse for å finne ut om det kan være 

regningssvarende å gå i gang med en større anlagt kartlegging for å få svar på de spørsmål en 

ønsker å utdype.  Data som er en kombinasjon av få enheter og mange variabler kan 

behandles statistisk.  Det samme gjelder dersom data utgjør mange enheter og få variabler. 

 

6.7.2 Validitet og reliabilitet ved kvalitative undersøkelser 

Reliabilitet i en kvalitativ undersøkelse gjelder om resultatene er troverdige.  Validitet i en 

kvalitativ undersøkelse gjelder begrepsvaliditet, indre validitet og ytre validitet.  

Begrepsvaliditet gjelder at man faktisk får svar på de problemstillinger man har satt frem.  

Indre validitet gjelder at det er indre sammenheng mellom ulike resultater.  Ytre validitet 

gjelder at resultater kan generaliseres.  Kvalitative data tolkes innenfor en humanistisk 

tradisjon.  Man tar hensyn til at man som undersøker også er en del av prosessen ved 

innsamling av data.  Det gjelder også ved bearbeiding og tolking av data.  Man kan være 

forutinntatt og ønske seg et spesielt resultat, blant annet.  Validitet og reliabilitet ved 

kvalitative data er dels knyttet til troverdighet ved resultatene.   

 

6.8   Vurdering av metoder ved egen undersøkelse 

Når man velger å nytte både kvantitative og kvalitative metoder, er det ut fra en eklektisk 

vurdering av hva som er hensiktsmessig.  Se 6.3.  Valg av metoder er foretatt ut fra en 
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vurdering om at det vil være nødvendig med ulike sett av data for å kunne besvare spørsmål i 

henhold til min problemstilling.  Se 5.2.  Begrensninger gjelder de rammer som en yrkesrolle 

gir.  Fordeler ved en yrkesrolle er at de data som fremskaffes umiddelbart vil bli kontrollert av 

andre instanser.  Det gjelder pedagogisk psykologisk tjeneste og eventuell helsetjeneste.  

Indirekte vil mine resultater også bli kontrollert av lærere ved at de prøver ut pedagogisk de 

anbefalinger jeg gir på grunnlag av mine konklusjoner.  Med bevissthet om at man ikke er 

alene som fagperson, og derfor vil bli kontrollert uformelt, vil man satse alt på å utføre 

undersøkelse av en elev så samvittighetsfullt som mulig.  Dels er man bevisst sin rolle som 

fagperson, og dels er det av hensyn til de elever som trenger faglig hjelp.  Dersom en skal 

kunne si noe om mulige årsaker til fagvansker, må man ha et grunnlag i godt utførte tester og 

undersøkelser.  Uansett vil man som person ha noe innflytelse på resultatet (Skjervheim 1992, 

1996).  Det gjelder både ved kvantitative og kvalitative undersøkelser.   

 

Man kan ikke se bort fra at den enkelte fagperson vil ha en ulik stil og ulik vurdering av 

hvilke tester som er best egnet.  Egne holdninger vil kunne virke inn på resultater av en 

undersøkelse.  Man kan være forutinntatt eller ha gjort seg opp en mening om mulige årsaker 

på forhånd.  Dette er forhold som kan virke inn på kvaliteten av kartleggingen, både ved 

kvantitative og kvalitative undersøkelser.  Det som er viktig her, er at den personen som 

utfører kartleggingen er seg det bevisst selv.  I arbeide med mennesker, og særlig barn, vil 

egen person kunne ha innvirkning på resultatet av undersøkelsen uansett egne holdninger.  

Dels er man selv en del av prosessen, og dels vil eleven respondere på meg som person.  Ved 

å ta mange undersøkelser, utføre de samme tester og stille de samme spørsmål, kan en likevel 

oppnå resultater som lar seg sammenligne selv om konteksten vil være litt forskjellig fra elev 

til elev og mellom den enkelte elev og ulike fagpersoner.  Dersom de samme egenskaper ved 

ulike variabler avdekkes over tid og ved mange ulike enheter, kan en ha et grunnlag for 

generalisering både av kvalitative og kvantitative data.   

 

Ved å foreta sammenligninger, kan en også finne ut om enhetene har egenskaper som er 

felles, og i hvor stor grad det er tilfelle.  Det er mulige begrensninger i en undersøkelse av 

barn ved at de svarer det de tror lærer eller logoped vil de skal svare.  "Hva er det rette 

svaret?", kan ofte elever tenke.  Det kan også være en begrensning i undersøkelsen ved at 

elever kan ha store språkvansker, og at de derfor ikke oppfatter spørsmål, men svarer ut fra 

det de tror vil være akseptabelt for mottaker.  På den annen side har de fleste elever et 

fortrolig forhold til sine lærere.  Det vil også komme logopeden til gode i en kartlegging, ved 
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at eleven trolig vil slappe av og gi korrekte svar fordi situasjonen oppleves som trygg.  At 

selve undersøkelsen foregår på skolen, kan derfor i seg selv være en fordel for det samlede 

resultatet.   

 

Hensikten med undersøkelser, både kvantitative og kvalitative, er blant annet å finne ut om 

faktorer og mulige årsaker kan være felles for en større gruppe.  En får da resultater som kan 

gjelde for flere grupper enn den som inngår i en undersøkelse, og som derfor vil ha verdi som 

årsaksforklaringer i en større samfunnsmessig sammenheng.  Det innebærer at resultater ved 

en undersøkelse kan generaliseres.  Det er kanskje hensikten med undersøkelser og 

kartlegging av den type jeg gjør rede for her.   

 

Noe mer kunnskap om feltet fagvansker hos tospråklige elever vil kunne bidra til generelt å 

hjelpe elevgrupper som har lignende fagvanskene.  Ved å bruke statistikk vil jeg trolig kunne 

vise til resultater som kan være grunnlag for analyse utover de rammer som denne oppgaven 

setter.  Det vil jeg eventuelt måtte ta hensyn til når resultatene, data skal vurderes i lys av den 

teori jeg har gjort rede for overfor.  Mine data vil kunne etterprøves.  Begrensninger vil 

kanskje ligge i tidsaspektet ved at barn utvikler seg og etter hvert vil forbedre sine ferdigheter 

i større eller mindre grad.  På den annen side er det mulig å foreta replikasjoner for 

sammenligning.   
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7. DATA 

 

7.1 Innledning 

Jeg viser til min redegjørelse for metodevalg.  Denne undersøkelsen bygger på reelle 

utredninger ved distriktslogoped i grunnskolen.  Av den grunn er datatilfanget forholdsvis 

omfattende.  Det avspeiler behovet for å gjøre flere ulike undersøkelser ved testing og mer 

kvalitative undersøkelser hvor det innhentes informasjon som kan belyse mulig årsak til 

elevens vansker, både fra lærere, foresatte og eleven selv.  Jeg utredet 55 tospråklige elever og 

sammenfattet resultatene i en logopedrapport.  Se kriterier for utvalg, 6.3.   

Det foreligger følgende data ved undersøkelser og kartlegging:   

1. Beskrivelse av årsak til henvendelse til logoped med opplysninger om eventuelle tidligere 

tiltak.  Se vedlegg 1: Skjema for henvendelse til logoped.   

2. Elevene har gitt sin egen vurdering av ferdigheter knyttet til morsmålet samt bruk av de 

respektive språk.  Se vedlegg 2: Skjema for egenvurdering.   

3. Elever som ikke kan lese og skrive er testet ved screening av bokstavkunnskap.  Disse 

utgjør 6 elever av 55.  Se vedlegg 3: Screening av bokstavkunnskap.   

4. Samtlige 55 elever er testet for psykolingvistiske ferdigheter på norsk ved Illinois Test of 

Psycholinguisitc Abilities, forkortet ITPA.  Heretter vil jeg nytte betegnelsen ITPA.  Se 

Appendiks A Frekvenser og Appendiks B Korrelasjoner for vurdering av statistikk. 

For kontrollgruppe vedrørende ITPA, se 6.5 (Ottem 2000).  

5. I alt er 47 elever testet for lese-og skrivevansker ved Norsk rettskrivning- og leseprøve for 

grunnskolen, Carlstens prøve. Heretter vil jeg nytte betegnelsen Carlstens prøve.  Se 

Appendiks A: Frekvenser og Appendiks B: Korrelasjoner, for vurdering av statistikk. 

6. Informasjon fra elever, lærere og foresatte vil bli tatt med i logopedrapporten i den 

utstrekning opplysninger er relevante for vurdering av elevenes vansker.  Det samme 

gjelder observasjon av eleven i tilknytning til selve undersøkelsessituasjonen.   

Informasjon om elever samt egen observasjon knyttet til undersøkelse, vil være del av de data 

som presenteres som kvalitative.   

Av 49 elever som det er forutsatt burde kunne lese og skrive, er 2 testet for lese- og 

skrivevansker på grunnlag av Aston Indeks og Kåre Johnsens diagnostiske leseprøve.  

Logopedrapport viser at begge elevene har lese- og skrivevansker.  Dette er ikke tatt med i 

datatilfanget.  Årsaken til at Norsk rettskrivings- og leseprøve for grunnskole, Carlstens 

prøve, ikke ble nyttet, er at disse to elevene er blitt utredet helt i begynnelsen av prosessen for 

kartlegging.  
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Data vil bli presentert ved en tredeling, ved at jeg først beskriver selve utvalget og deretter 

gjør rede for resultatet av testene ITPA og Carlstens prøve samt screening av 

bokstavkunnskap.  Disse resultatene representerer kvantitative data vedrørende elvenes 

psykolingvistiske ferdigheter på norsk, samt ferdigheter knyttet til lesing, skriving og 

bokstavkunnskap for elever som ikke kan lese og skrive.  Deretter vil jeg redegjøre for den 

informasjon som er gitt av elever, lærere og dels foresatte i form av kvalitative data.  Deler av 

informasjon som er gitt av elever i tilknytning til undersøkelsen, vil bli behandlet i tilknytning 

til testresultatene ved en statistisk beskrivelse.  Det gjelder deler av elevenes egenvurdering 

vedrørende morsmål og fritid i forhold til deltakelse i koranskole eller lesing av koranen.  

Tilsvarende gjelder elevenes informasjon om alder ved bosetting i Norge, eventuelt om de er 

født i Norge.   

 

Begrunnelse for at variablene morsmål/morsmålsgruppe, alder ved bosetting og koranen er 

tatt med som del av kvantitative data, er at denne informasjonen synes å ha betydning for en 

logopedisk vurdering av elevenes fagvansker eller årsak til disse.  Data vil også bli presentert 

ved beskrivelse av enkeltelever i form av case.  Til slutt vil jeg foreta en felles oppsummering 

av kvalitative og kvantitative data, som for øvrig dels overlapper hverandre.  Det vil si at 

informasjon gitt av elever kan behandles både kvalitativt og kvantitativt, ved at enkeltdata 

tallfestes og behandles statistisk.  

 

7.2 Beskrivelse av utvalget 

Innledningsvis vil jeg kort gjøre rede for den informasjon som henvisningsskjema gir.  Se 

vedlegg 1.  Elevene blir henvist til logoped for lese- og skrivevansker.  Elever som er under 

den alder hvor det forutsettes at de kan lese og skrive er henvist grunnet språkvansker.  Da er 

de ikke i stand til å kommunisere med lærer til daglig.  Elevene er i liten grad undersøkt for 

syn og hørsel.  I den grad syn og hørsel er blitt undersøkt, er ikke dette faktorer som har 

avgjørende betydning for elevenes fagvansker.  Kun unntaksvis er det foretatt tiltak i 

forbindelse med elevens fagvansker.  Henvisning til logoped synes å være det første skritt i 

retning av tiltak og undersøkelse for denne gruppen av tospråklige elever.   

 

Mange lærere skriver som begrunnelse for henvisning at eleven er urolig og ukonsentrert i 

timene.  Samtlige henvendelser til logoped er foretatt i samråd med foresatte.  Jeg viser til 

vedlegg 4 som viser krysstabeller for variabler som beskriver resultatet av utredning og 

kartlegging i forhold til statistikk.  Disse gjelder elevenes kjønn, alder, aldersgruppe, 
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klassetrinn, morsmål, morsmålsgruppe, tilknytning til koranen, alder ved ankomst til Norge, 

resultater ved ITPA, Carlstens prøve og screening av bokstavkunnskap.  Se Appendiks A: 

Frekvenser og Appendiks B: Korrelasjoner.   

 

Innledningsvis vil jeg presentere utvalget i forhold til kjønn og alderssammensetning.  Se 

tabell 1.1: Beskrivelse av utvalget.  Elevene er delt inn i to aldersgrupper fordi ITPA er 

normert til 9 år 11 md.  Begrunnelse for inndelingen blir nærmere beskrevet ved presentasjon 

av resultater ved ITPA.  Her vil jeg kort nevne at gruppen av tospråklige elever synes å bli 

henvist til logoped forholdsvis høyt oppe i klasssetrinnene, og at en stor gruppe derfor er over 

alder for normering av ITPA.  Dette kan være et problem knyttet til undersøkelsen av 

elevenes psykolingvistiske ferdigheter, og jeg har derfor funnet det formålstjenlig å markere 

ulikhet i elevenes alder i forhold til normering av resultater fra ITPA, ved å dele elevene inn i 

to grupper: Gruppe 1.: elever som er 6-12 år og Gruppe 2.: elever som er 12-16 år. 

 

Tabell 1.1:  Beskrivelse av utvalget 
Aldersgruppe Kjønn           Alder i md.  

  N M SD 
1: 6-12 år Gutt 19 106,31 10,43 

 Jente 6 94,66 11,39 
 Total 25 103,52 11,59 

2:12-16 år Gutt 17 153,7 25,58 
 Jente           13 146 19,6 
 Total 30 150,36 23,13 

Gjennomsnitt Gutt 36 128,69 30,5 
 Jente 19 129,78 29,88 
 Total 55 129 30 

 

Kommentar til tabell 1.1: Gjennomsnittseleven er en gutt på 10,75 år eller 129 md.  Av 55 

elever er 36 gutter og 19 jenter.  Det tilsvarer til en viss grad fordelingen av kjønn vedrørende 

spesifikke språkvansker, idet gutter vanligvis utgjør en større andel enn jenter.  Det er 

forholdsvis stor spredning i alder, og de fleste elevene er over tolv år.  Gjennomsnittsalder for 

gutter og jenter er forholdsvis lik, men jentene er noe eldre i snitt.  Det er flere jenter i 

aldersgruppe 2. enn i aldersgruppe 1.  Det kan indikere at jenter blir henvist noe senere enn 

gutter for fagvansker på skolen.  Samlet sett synes gruppen av tospråklige elever å bli henvist 

til logoped noe sent i skoleløpet.  Jeg viser til vedlegg 4: tabellene 1.2-1.6.  De fleste elevene 

blir utredet på grunn av lese- og skrivevansker når de går i 4. eller 6. klasse.  Selve 

henvisningen kan være foretatt skoleåret forut for en logopedisk undersøkelse.  Årsaken til det 

er at jeg overtok en svært lang venteliste til utredning ved tilsetting som distriktslogoped.   
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Det var ikke praktisk mulig å rekke å undersøke alle elevene i løpet av ett skoleår.  I praksis 

tok det ca. to år å avvikle ventelistene, noe som gjenspeiler seg i at innsamling av data ble 

avsluttet etter to skoleår.  Likevel må vurderingen være at elevene som gruppe blir henvist 

noe sent i skoleløpet.  Hele 9 elever er blitt utredet mens de går på ungdomstrinnet.  Ingen 

elever går i 8. klasse.  Det kan skyldes at trinnet representerer en ny skolestart med nye 

lærere.  Dels stilles det større krav til elevene, og dels vil nye lærere kunne vurdere behovet 

for logopedisk utredning på et nytt grunnlag. 

 

Tabell 1.3 viser at i alt 17 ulike morsmål er representert ved 55 elever.  Tabell 1.6 viser 

geografisk plassering av morsmålene.  13 språk av 17 har sin opprinnelse i Asia og Afrika.  

Spansk er geografisk plassert i Sør-Amerika, og Øst-Europa er representert med språkene 

russisk, albansk og bosnisk. Hovedvekten av tospråklige elever som er henvist til logoped har 

morsmål med opprinnelse i Asia og Afrika.  Jeg har valgt å dele morsmål inn i to grupper for 

sammenligning av data i henholdsvis gruppe 1. og gruppe 2.  Gruppe 1. gjelder språkene 

urdu/punjabi, tyrkisk, marokkansk og somalisk.  De øvrige 13 morsmål er knyttet til gruppe 2. 

De fleste elevene oppgir morsmål knyttet til gruppe 1., med i alt 30 elever.  Øvrige 25 elever 

oppgir morsmål i gruppe 2.  Den største enkeltgruppen utgjøres av gutter i morsmålsgruppe 1. 

Når jeg omtaler språkene urdu og punjabi under ett, skyldes det at foreldre og elever oftest 

oppgir urdu som morsmål selv om de i realiteten taler punjabi i hjemmet.  Urdu er det 

offisielle språket i Pakistan, og følgelig nyttet som skriftspråk.  Det skal finnes lite litteratur 

på punjabi, som regnes for en dialekt i forhold til urdu. 

 

Tabell 1.5 viser morsmål i tilknytning til elevenes ankomst til Norge.  De fleste elevene, i alt 

35 av 55 elever opplyser at de er født i Norge.  5 elever har ikke opplyst om alder ved 

ankomst.  Det kan skyldes at de er utredet svært tidlig i kartleggingsfasen, og at jeg da ikke 

var oppmerksom på viktigheten av også å ta rede på tidspunkt for bosetting eller ankomst til 

Norge som del av en kartlegging av elevenes fagvansker og mulige årsaker til disse. 

Imidlertid synes inntrykket av at elevene i stor grad er født i Norge eller bosatt før fylte syv år 

å være ganske klart.  I alt gjelder dette 45 av 55 elever.  Kun 5 elever forteller at de er bosatt i 

Norge etter fylte syv år.  De fleste elevene i morsmålsgruppe 2. synes å være født eller bosatt i 

Norge før fylte syv år.  Den største enkeltgruppen er 17 elever, alle født i Norge, med 

urdu/punjabi som morsmål.  De to øvrige elevene som har urdu/punjabi som morsmål er 

bosatt i Norge før fylte to år.  
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Elevenes tilknytning til koranen er registret ved at det er stilt spørsmål knyttet til 

fritidsaktiviteter ved kartlegging.  Se vedlegg 2: Skjema for egenvurdering.  Resultatet av 

kartlegging blir dels presentert i vedlegg 4: tabellene 2.1-2.4.  23 av 55 elever opplyser at de 

går på koranskole eller leser koranen.  32 elever har usikker tilknytning til koranen, eller de 

har ikke tilknytning.  Grunnen til at jeg er usikker på om enkelte elever kan ha tilknytning til 

koranen, er at alle elevene ikke er stilt dette spørsmålet i utgangspunktet ved kartlegging.  I 

løpet av prosessen viste det seg elever oppga koranskole som fritidsaktivitet i så stor grad at 

jeg fant det nødvendig å systematisere denne informasjonen.  Uansett er det en stor andel av 

elevene som har et dobbelt skoleløp.  Elever med dobbelt skoleløp oppgir morsmål som 

tilhører gruppe 1. med ett unntak, som gjelder elev som oppgir iransk som morsmål.  Av 30 

elever i morsmålsgruppe 1. har  22 tilknytning til koranen.  Av 19 elever som oppgir 

urdu/punjabi som morsmål har 18 tilknytning til koranen.  Tabell 2.4  viser at 22 av 23 elever 

som har tilknytning til koranen er født i Norge eller bosatt før fylte to år.  En elev med 

tilknytning til koranen har ikke oppgitt alder ved bosetting.  Hovedvekten av elever som har 

tilknytning til koranen, synes å være elever som er født i Norge med urdu/punjabi som 

morsmål.  De fleste elevene som har urdu/punjabi som morsmål er gutter.  

 

Utvalget beskrives kort på følgende måte ved en oppsummering:  Gruppen av tospråklige 

elever blir i stor grad henvist noe sent i skolegangen for lese- og skrivevansker.  Det 

foreligger sjelden tiltak vedrørende fagvansker forut for henvisning til logoped. 

Gjennomsnittseleven er en gutt på ca.11 år som går i 5. klasse ved utredning.  Han har 

urdu/punjabi som morsmål.  De fleste elevene oppgir morsmål med tilknytning til Asia og 

Afrika, samt at de er født eller bosatt i Norge før fyllte to år.    

 

7.2.1 Signifikante sammenhenger vedrørende kjønn, morsmål og koranen 

Signifikante sammenhenger mellom variabler som beskriver utvalget kan gi indikasjon på 

hvilke faktorer som kan ha betydning ved at de virker sammen.  Jeg viser til Appendiks B: 

Korrelasjoner, vedrørende tospråklige elever (N=55).  Kjønn viser signifikant korrelasjon på 

0,05 nivå med variabelen lesefeil i % samt deltestene Auditory Reception og Auditory 

Closure ved ITPA.  Variabelen morsmål viser signifikant korrelasjon på 0,01 nivå (2-halet 

test) vedrørende morsmålsgruppe, koranen, lesefeil i %, samt deltesten Auditory Association 

ved ITPA.  Korrelasjon er signifikant på 0,05 nivå mellom morsmål og diktatfeil samt 

deltestene Auditory Reception, Grammatic Closure, Auditory Closure ved ITPA.  Tilknytning 

til koranen viser signifikant korrelasjon på 0,01 nivå (2-halet test) med variablene morsmål og 
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morsmålsgruppe, samt signifikant korrelasjon på 0,05 nivå med deltesten Grammatic Closure 

ved ITPA.  Ankomst til Norge viser signifikant korrelasjon på 0,01 nivå med alder, 

klassetrinn samt alfabetfeil ved Carlstens prøve.  Det er signifikant korrelasjon på 0,05 nivå 

mellom variabelen ankomst til Norge, og koranen samt deltestene Visual Association, 

Grammatic Closure, Visual Closure og gjennomsnitt standardskåre ved ITPA.  Det synes å 

være spesielt Grammatic Closure, altså elevenes ferdigheter knyttet til formelle 

norskspråklige kunnskaper vedrørende syntaks, som har signifikant sammenheng med både 

tidspunktet for elevens bosetting i Norge, eventuelt om eleven er født i Norge, elevens 

tilknytning til koranen samt elevens morsmål og morsmålsgruppe. Det er mulig at disse 

sammenhengene dels kan forklares med at en forholdsvis stor andel av elevene er gutter med 

urdu/punjabi som morsmål er født i Norge og har tilknytning til koranen.  Samtidig viser 

Appendiks A: Frekvenser, at deltesten Grammatic Closure viser svært svake skåre i snitt for 

gruppen som helhet.  Resultatet kan understreke at svake formelle ferdigheter på norsk synes 

å være en vesentlig faktor for gruppen av tospråklige elever som henvises til logoped grunnet 

fagvansker.  Øvrige korrelasjoner vil dels bli kommentert ved presentasjon av data som 

gjelder ITPA og Carlstens prøve. 

    

7.3 Presentasjon av resultater ved ITPA 

ITPA er valgt for testing av elevenes psykolingvistiske ferdigheter eller formelle språklige 

ferdigheter på norsk, fordi den skiller godt mellom audio-vokale og visuo-manuelle kanaler.  

Av den grunn er kan den nyttes til testing av tospråklige elever.  Det er også årsaken til at den 

også benyttes for elever over tolv år.  Testen er normert til 9 år 11 md.  Når vi tar hensyn til 

standardavvik tilsvarende pluss/minus 2 år, vil også elever opp til tolv år kunne omfattes av 

normering til en viss grad.  Se 6.4.  Jeg viser til tabell 3.1.  

 

  Tabell 3.1:  Resultater ITPA, gjennomsnitt 
Kjønn  Alder i m. Aud vok Vis man Split SS 
Gutt Mean 128,6 24,8 34,5 -9,6 29,7 

 N 36 36 36 36 36 
 SD 30,5 6,9 5,5 6,5 5,3 

Jente Mean 129,7 28,4 35,9 -7,5 32,2 
 N 19 19 19 19 19 
 SD 29,8 5,9 4,4 5,1 4,5 

Total Mean 129 26,1 35 -8,9 30,5 
 N 55 55 55 55 55 

 SD 30 6,7 5,1 6,1 5,1 
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Kommentar til tabell 3.1: Variablene "aud vok" og "vis-man" tilsvarer audio-vokale og visuo-

manuelle kanaler.  "Split" vil si differansen mellom kanalene, og "SS" tilsvarer gjennomsnitt 

standardskåre for 10 deltester.  Resultatet må sammenlignes med normert gjennomsnitt for 

standardskåre som er 36 (ss 36).  Selv om 30 av 55 elever er i aldersgruppen 12-16 år, viser 

gjennomsnittlige resultater at tospråklige elever har svake formelle norskspråklige ferdigheter 

som gruppe.  Gjennomsnittlig standardskåre er ss 30,5 mot normert ss 36.  Normert ss 36 vil 

svare til en gjennomsnittlig samlet psykolingvistisk alder (PLA), som dersom man deler med 

levealder (LA) vil få IQ 100.  Man kan ikke nytte denne fremgangsmåten for tospråklige 

elever, men resultatet indikerer likevel at elevene har vansker knyttet til norskspråklige 

ferdigheter i stor grad.  Det viser seg særlig i forhold til audio-vokale kanaler, som har et 

gjennomsnitt på ss 26,1 mot normert ss 36.  Gjennomsnitt skåre vedrørende visuo-manuelle 

kanaler viser ss 35 mot normert gjennomsnitt ss 36.  Differansen i skåre mellom audio-verbale 

(auditive) og visuo-manuelle (visuelle) kanaler er derfor svært stor.  Når elevene som gruppe 

har tilnærmet normert gjennomsnittlig skåre vedrørende visuelle kanaler, kan det være en 

indikasjon på at tospråklige elever som gruppe ikke har generelle vansker, men vansker 

knyttet til formelle norskspråklige ferdigheter i første rekke.  Se 1.2 og 1.3.  I hvilken grad 

svake formelle norskspråklige ferdigheter kan være en del av spesifikke vansker, vil bli 

vurdert ved sammenligning med kontrollgruppe senere.  For øvrig har jenter noe bedre 

resultater ved ITPA enn gutter som gruppe, i henhold til tabell 3.1.  Jenter som gruppe har et 

noe høyere gjennomsnitt for alder. 

 

Jeg viser til vedlegg 4: tabellene 3.2-3.4 vedrørende resultater ved ITPA som gjelder deltester 

i forhold til aldersgrupper.  Uansett aldersgruppe viser resultatene ved ITPA, deltester, at 

jenter i snitt har noe høyere skåre enn gutter.  Imidlertid er gjennomsnittlig skåre i snitt noe 

høyre for aldersgruppe 2. enn for aldersgruppe 1.  Elevene får kanskje bedre formelle 

norskspråklige ferdigheter relativt sett i forhold til alder.  For aldersgruppen 6-12 år (gruppe 

1) er gjennomsnittlig skåre ss 27 mot normert gjennomsnitt ss 36.  For aldersgruppen 12-16 år 

(gruppe 2) er gjennomsnittlig skåre ss 33,5 mot normert gjennomsnitt ss 36.  Selv om elevene 

er i alderen 12-16 år, har de i snitt en skåre som en under normert gjennomsnitt for elever på 9 

år 11 md.  Likevel viser gruppe 2. en betydelig forbedring knyttet til formelle norskspråklige 

ferdigheter, i forhold til gruppe 1.  Det er mulig at årsaken dels skyldes sammenligning med  

normering til 9 år 11 md. for en gruppe elever som er 12-16 år, men det kan heller ikke 

utelukkes at elevene utvikler bedre norskspråklige ferdigheter etter at de har begynt på skolen, 

i forhold til utvikling hos barn generelt.  Jeg skal forsøke å begrunne det som følger. 



 92 

Audio-vokale kanaler viser i snitt ss 21 for gruppe 1. mot normert ss 36,  og for gruppe 2. i 

snitt  ss 30 mot normert ss 36.  Forskjellen er hele ss 9 vedrørende audio-verbale kanaler som 

spesielt gjelder rent språklige ferdigheter.  Forskjellen er ikke så stor vedrørende visuo-

manuelle kanaler.  Her viser resultatet for gruppe 1. i snitt ss 33 og for gruppe 2. i snitt ss 36,6 

mot normert gjennomsnitt ss 36.  Det innebærer at forskjellen fra aldersgruppe 1. til 

aldersgruppe 2. tilsvarer ss 3,6 vedrørende visual-manuelle kanaler.  Dersom differansen var 

like stor vedrørende begge kanaler, kunne en regne med at alder i seg selv ga utslaget på 

grunn av normering opp til 9 år 11 md.  Imidlertid er det spesielt språklige funksjoner som 

viser en klar forbedring i forhold til gjennomsnittlig resultat.  Det er derfor grunn til å tro at 

gruppen av tospråklige elever faktisk viser en språklig utvikling på norsk som er bedre enn 

normal utvikling hos barn skulle tilsi, etter at de har begynt på skolen.   

 

Appendiks B: Korrelasjoner, viser at det er signifikant korrelasjon på 0,01 nivå (to-halet test) 

mellom variabelen alder og deltester ITPA, samt mellom variabelen split og deltester ITPA.      

Indirekte kan dette indikere at elevenes alder har betydning for resultatet av deltester ved 

ITPA.  Dels kan en gjensidig avhengighet mellom alder og skåre bety at elevenes alder er 

utslagsgivende i seg selv grunnet normering, og dels kan det indikere at elevene som gruppe 

faktisk får bedre formelle språklige ferdigheter på norsk.  Det er mulig at begge forklaringene 

vedrørende økning i gjennomsnitt standardskåre ved deltester, fra aldersgruppe 6-12 år til 

aldersgruppe 12-16 år i forhold til normering, kan være relevante.      

 

Vedlegg 4: tabell 3.3, viser resultater av deltester ved ITPA på representasjonsnivå.  Det vil si 

det nivå som gjelder bevisste kognitive funksjoner, tenkning og problemløsning.  Resultatet 

ved auditive deltester viser stor forbedring i forhold til skåre fra aldersgruppe 1. til 

aldersgruppe 2.  Eksempel er deltesten Auditory Association som i snitt viser ss 18,6 for 

gruppe 1. og ss 27,9 for gruppe 2.  Til sammenligning viser deltesten Visual Association ss 

30,6 for gruppe 1. og ss 35,3 for gruppe 2.  Det kan gi grunn til å anta at elevene i forhold til 

bevisste språklige funksjoner, viser et utviklingspotensiale utover det normal utvikling hos 

barn skulle tilsi. 

 

Vedlegg 4: tabell 3.4, viser resultater av deltester ved ITPA på automatisert nivå.  Språklige 

funksjoner tilsvarer automatiserte ferdigheter.  Deltesten Grammatic Closure gjelder formelle 

språklige ferdigheter med vekt på syntaks.  For gruppe 1. viser resultatet i snitt ss 15, 2 mot 

normert ss 36, og for gruppe 2. viser resultatet i snitt ss 24,5 mot normert ss 36.  Deltesten 
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Visual Closure er i liten grad relatert til språklige funksjoner, men gjelder automatiserte 

ferdigheter knyttet til å se helhet ut fra deler.  Her viser resultatet for gruppe 1. i snitt ss 34,7 

og for gruppe 2. i snitt ss 40,73 mot normert ss 36.  Disse resultatene samlet sett kan indikere 

at gruppen av tospråklige elever særlig har vansker knyttet til språklig syntaks, altså til 

formelle norskspråklige ferdigheter.   

 

Forskjellen fra gruppe 1. til gruppe 2. er i snitt ss 9,3 vedrørende syntaks.  Selv om elevene får 

bedre språklige ferdigheter, har de et resultat som er godt under normert gjennomsnitt i 

forhold til syntaks.  Når det gjelder visuelle ferdigheter, er forholdet noe annerledes.  Her 

viser forskjellen mellom gruppe 1. og gruppe 2. ss 6.  Resultatet for gruppe 1. med ss 34,7 

(35) er noe under normert gjennomsnitt ss 36.  Resultatet for gruppe 2. viser ss 40,73 mot 

normert ss 36, og dette resultatet gjelder en deltest som i liten grad er knyttet til rent språklige 

funksjoner.  Igjen er det en indikasjon på at tospråklige elever som gruppe har vanlig gode 

kognitive forutsetninger, men at vanskene synes å være knyttet til dels svært svake formelle 

norskspråklige ferdigheter.  

 

Gjennomgående viser resultatene ved ITPA at gruppen av tospråklige elever har høyere skåre 

ved visuo-manuelle deltester enn ved audio-vokale deltester.  Differansen (split) synes å 

minke fra aldersgruppe 1. til aldersgruppe 2., men den er likevel markert, og elevene oppnår 

tross høy alder i forhold til normering, ikke et språklig nivå som tilsvarer gjennomsnittet for 9 

år 11 md.  Samtidig synes det å være liten spredning i resultatet.  Standardavvik (SD) er jevnt 

over omkring 7-8, med unntak av deltesten Grammatic Closure for aldersgruppe 2.  Her viser 

standardavvik 28.  Det indikerer at resultat som gjelder formelle norskspråklige ferdigheter 

vedrørende syntaks har stor spredning spesielt.  Jeg viser til Appendiks A: Frekvenser, 

variabel Grammatic Closure.  Her viser oversikten at resultater spenner fra ss 6 til ss 46.  

Imidlertid er det kun 5 elever som har ss over 36.  Som sammenligning har 8 elever et resultat 

tilsvarende ss 13 og ss 15. Disse 16 elevene utgjør til sammen 29 % av elevgruppen.  Jeg vil 

faktisk betegne resultatene vedrørende Grammatic Closure som noe dramatisk svake for 

denne gruppen av tospråklige elever i snitt, fordi det dreier seg om sentrale språklige 

funksjoner som er grunnlag for lesing og skriving, nemlig grammatisk kunnskap på et 

automatisert ferdighetsnivå.  Se 1.2 og 1.3. 

 

Som en foreløpig oppsummering kan det være grunnlag for å hevde at gruppen tospråklige 

elever i snitt synes å ha svært svake formelle norskspråklige ferdigheter.  Begrunnelse for det 
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er at spredning av resultater ved standardavvik er forholdsvis små.  Svake språklige 

ferdigheter synes derfor å være ganske sammenfallende for gruppen.  Videre er det grunn til å 

tro at elevene har vanlig gode kognitive forutsetninger, og at de følger 

normalfordelingskurven.  Begrunnelse for denne antakelsen, er at elevene viser forholdsvis 

gode ferdigheter knyttet til visuo-manuelle deltester.  Resultatene er noe under gjennomsnitt, 

men det kan skyldes at også visuelle deltester har språklige komponenter ved at 

billedmateriell viser gjenstander som det er mulig at tospråklige elever ikke kjenner til 

vedrørende begrep eller benevning.  Unntaket er trolig deltestene Visual Sequential Memory 

som viser brikker i mønster og deltesten Visual Closure som viser tegninger hvor eleven skal 

se helhet ut fra deler, som vist til ovenfor.  Det neste spørsmål som knytter seg til kartlegging 

av formelle norskspråklige ferdigheter, er om elevenes språkvansker kan knyttes til spesifikke 

vansker, og eventuelt i hvilken grad.  Dette vil jeg forsøke å besvare ved å nytte en 

kontrollgruppe for sammenligning.  Først vil jeg imidlertid sammenligne grupper i forhold til 

koranen.  Årsaken til det er at elever som følger et dobbelt skoleløp synes å være utsatt for en 

stor belastning, og at denne gruppen viser seg å være forholdsvis stor.  Det gjelder 23 av 55 

elever. 

 

Jeg viser til vedlegg 4: tabellene 4.1 og 4.3, vedrørende resultater ITPA i forhold til koranen.  

Elever som har tilknytning til koranen har skåre som er svaker enn elever uten tilknytning til 

koranen på samtlige deltester, med unntak av deltesten Auditory Sequential Memory, som 

tilsvarer auditiv kortidshukommelse.  Forskjellen er ikke stor, med ss 32,47 i snitt for elever 

som har tilknytning til koranskolen, og ss 32,37 i snitt for elever som ikke har tilknytning til 

koranen, eller har uskikker tilknytning.  Gjennomsnitt standardskåre er ss 29,31 for elever 

med tilknytning til koranen og ss 31,48 for elever uten tilknytning til koranen, dette mot 

gjennomsnitt ss 36.  Resultatet viser at det ikke synes å være en fordel for elever å 

gjennomføre et dobbelt skoleløp.  Det kan likevel synes å være en fordel for elever å trene 

opp det auditive korttidsminnet, noe som trolig kan er tilfellet her ved at elever får en viss 

trening ved å lese koranen.  Se Appendiks B: Korrelasjoner.  

 

7.4 Sammenligning resultater ITPA, tospråklige elever og kontrollgruppe 

Kontrollgruppen gjelder norskspråklige elever som har spesifikke vansker knyttet til språk 

samt lesing og skriving (Ottem 2002).  Se 6.5.  105 elever er testet ved ITPA i forbindelse 

med opptak til et statlig kompetansesenter grunnet spesifikke vansker.  For 97 elever eller 

barn er det tatt samtlige 12 deltester ved ITPA.  De resterende 8 elever har kun gjennomført 
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10 deltester ved ITPA, idet deltestene som gjelder ferdigheter knyttet til fonologi, Auditory 

Closure og Sound Blending.  Disse deltestene regnes ikke med vedrørende gjennomsnittlig 

standardskåre og samlet psykolingvistisk alder (PLA).  Se tabell 5.1 som viser gjennomsnitt 

standardskåre for audio-vokale kanaler, visuo-manuelle kanaler, den gjennomsnittlige 

forskjellen på kanalene (split) samt gjennomsnitt standardskåre i forhold til alder og kjønn.  

Resultatene gjelder sammenligning mellom gruppe 1., tospråklige elever (N=55) og gruppe 

2., barn med spesifikke vansker (N=97/105). 

 

Tabell 5.1: Gjennomsnitt resultat ITPA, sammenligning med kontrollgruppe 
 

GRUPPE KJØNN  ALDER AUDVOC VISMAN SPLIT SS 
1. Tospråklige  Gutter Mean 128,69 24,88 34,55 -9,67 29,71 

elever  N 36 36 36 36 36 
  SD 30,5 6,9 5,56 6,51 5,35 
 Jenter Mean 129,78 28,45 35,96 -7,51 32,21 
  N 19 19 19 19 19 
  SD 29,88 5,96 4,41 5,13 4,57 
 Total Mean 129,07 26,11 35,04 -8,92 30,58 
  N 55 55 55 55 55 
  SD 30,02 6,76 5,19 6,11 5,19 

2. Barn med  Gutter Mean 100,6 31,5 37,48 -5,97 34,49 
spesifikke   N 84 84 84 84 84 
vansker  SD 15,62 5,67 4,39 5,38 4,3 

 Jenter Mean 107,09 31,6 36,93 -5,33 34,26 
  N 21 21 21 21 21 
  SD 17,08 5,28 4,93 4,32 4,63 
 Total Mean 101,9 31,52 37,37 -5,84 34,45 
  N 105 105 105 105 105 
  SD 16,05 5,57 4,49 5,17 4,34 

 

Kommentar til tabell 5.1:  Tospråklige elever har i snitt en alder tilsvarende 129 md. eller 

10,75 år.  Barn med spesifikke vansker har i snitt en alder tilsvarende 101,9 md., tilsvarende 

8,45 år.  Det er større spredning i alder for tospråklige elever enn for barn med spesifikke 

vansker.  Dette kan indikere at tospråklige elever blir henvist for fagvansker eller lese- og 

skrivevansker flere år senere enn norskspråklige barn med spesifikke vansker.   Barn med 

spesifikke vansker har gjennomsnittlig standardskåre med ss 34,45 mot normert ss 36.  

Tospråklige elever har i snitt gjennomsnittlig standardskåre ss 30,58.  Dette tilsvarer et nivå 

noe under normert gjennomsnitt.  Til tross for at tospråklige elever er noe eldre som gruppe 

enn barn med spesifikke vansker, viser tospråklige elever som gruppe noe svakere resultater.  

Se 7.3.  Det er noe større spredning i gjennomsnittlig standardskåre for tospråklige elever enn 

for barn med spesifikke vansker.   
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Resultat som gjelder audio-vokale kanaler viser at tospråklige elever (gruppe 1.) i snitt har ss 

26,11, mot barn med spesifikke vansker (gruppe 2.) som har ss 31,52.  Resultater som gjelder 

visual-manuelle kanaler viser at gruppe 1. har ss 35,04 mot barn med spesifikke vansker som 

har ss 37,37.  Det er større forskjell mellom skåre vedrørende kanalene for gruppe 1. enn for 

gruppe 2., noe som trolig skyldes at gruppe 1. har svake skåre i snitt vedrørende audio-vokale 

kanaler.  Det kan bekrefte at tospråklige elever som er henvist for lese- og skrivevansker, i 

første omgang synes å ha vansker knyttet til formelle norskspråklige ferdigheter spesielt.  Når 

det gjelder barn med spesifikke vansker, synes det ikke å være stor forskjell mellom gutter og 

jenter vedrørende skåre.  Det er noe større forskjell mellom jenter og gutter i gruppen av 

tospråklige elever, ved at jenter har noe bedre skåre enn gutter i snitt.  Andelen gutter synes å 

være noe større i gruppe 2. enn i gruppe 1., men henholdsvis 80 % i gruppe 2. mot 65,5 % i 

gruppe 1.  I henhold til teori har gutter i større grad spesifikke vansker enn jenter. 

 

Jeg viser til vedlegg 4: tabellene 5.2 og 5.3.  Tabell 5.2 viser sammenligning mellom 

resultater ved ITPA på representasjonsnivå, mellom gruppe 1. og gruppe 2. i forhold til kjønn 

og alder.  I gruppe 2., barn med spesifikke vansker, har gutter noe høyere skåre enn jenter 

med unntak av skåre vedrørende Auditory Association.  I gruppe 1. har gutter noe svakere 

resultater en jenter, med unntak av skåre vedrørende deltesten Visual Reception.  

Sammenligning mellom gruppene viser at gruppe 2. har høyere skåre vedrørende samtlige 

deltester i forhold til gruppe 1.  Det gjelder særlig skåre vedrørende audio-vokale deltester. 

 

Tabell 5.3 viser sammenligning mellom resultater for samme grupper på automatisert nivå.  

Det er ikke store forskjeller i skåre mellom gutter og jenter i gruppe 2., men mulig unntak for 

deltesten Auditory Sequential Memory.  Her viser gutter noe svakere skåre enn jenter med ss 

26,63 mot ss 29,42.  Gutter har altså et noe svakere auditivt korttidsminne.  Det kan 

understreke det forhold at gutter ofte har spesifikke vansker i større grad enn jenter.  Jeg viser 

til Bishop (1997) som redegjør for at et noe svakt auditivt kortidsminne kan være indikasjon 

på spesifikke vansker.  I gruppe 1. har gutter svakere skåre enn jenter vedrørende samtlige 

deltester.  Forskjellen mellom jenter og gutter vedrørende skåre er dessuten noe større i snitt i 

gruppe 1. enn i gruppe 2.    

 

Når vi sammenligner deltestene mellom gruppene på automatisert nivå finner vi følgende 

resultater vedrørende gjennomsnittlige skåre : Deltesten Grammatic Closure viser at gruppe 1. 

har ss 20 mot gruppe 2. som har ss 31,6.  Det kan innebære at elever i gruppe 1. har store 
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vansker knyttet til formelle språklige ferdigheter på norsk i forhold til barn i gruppe 2.  

Deltesten Visual Closure viser ss 38 for gruppe 1. og ss 38,3 for gruppe 2.  Her er resultatet i 

realiteten identisk.  Deltesten er i liten grad basert på språklige ferdigheter, som det er 

redegjort for ovenfor.  Deltesten Auditory Sequential Memory viser for gruppe 1. ss 32,4 og 

for gruppe 2., ss 27.  Det indikerer at tospråklige elever i mindre grad enn barn med spesifikke 

vansker har et noe svakt auditivt korttidsminne.  Dette kan være et svært viktig poeng i 

forhold til vurdering av om tospråklige elever kan ha spesifikke vansker.  Deltesten Visual 

Sequential Memory viser ss 35,7 (36) for gruppe 1. og ss 36 for gruppe 2.  Resultatet ved 

visuelt korttidsminne viser at begge gruppene tangerer normert gjennomsnitt ss 36, samt 

tospråklige elever viser samme nivå som norskspråklige barn, selv om disse har spesifikke 

vansker, når deltesten i liten grad gjelder rent språklige ferdigheter.  Deltesten gjelder å huske 

mønster som legges med brikker, et mål på det visuelle kortidsminnet.   

 

Deltestene Auditory Closure og Sound Blending viser begge svakere skåre for gruppe 1. enn 

for gruppe 2., men resultatene er likevel noe ulike ved at gruppe 1. har skåre med henholdsvis 

ss 22 og ss 26, så har gruppe 2. skåre med henholdsvis ss 32 og 29.  For gruppe 1. kan 

resultatet skyldes at deltesten Auditory Closure dels er språklig relatert, mens deltesten Sound 

Blending gjelder elevens evne til fonologisk syntese og eventuelt gjengivelse av meningsløse 

stavelser.  Videre er det korrelasjon mellom deltestene Grammatic Closure og Auditory 

Closure samt deltestene Auditory Sequential Memory og Sound Blending.  Se Appendiks B: 

Korrelasjoner.  I forhold til gruppe 2:, barn med spesifikke vansker, kan resultatet indikere at 

gruppen i snitt kan ha noe fonologiske vansker, ved at skåre som gjelder syntese er noe svak. 

 

Sammenligning mellom gruppe 1. og gruppe 2. vedrørende resultater ved ITPA, er synliggjort 

i figur 2. side 98 nedenfor.  Gruppe 1. er tospråklige elever (N=55), og gruppe 2. er 

norskspråklige barn med spesifikke vansker (N=97/105).    

 

Kommentar til figur 2.: Det er grunn til å anta at forskjell i skåre vedrørende audio-vokale 

kanaler skyldes at tospråklige elever først og fremst har en mangelfull språklig utvikling på 

norsk i forhold til elever med spesifikke vansker.  At tospråklige elever i liten grad synes å ha 

spesifikke vansker, vurderes ut fra at de har høy skåre i snitt vedrørende auditivt 

korttidsminne.  Tospråklige elever har i snitt noe svakere skåre enn barn med spesifikke 

vansker vedrørende visual-manuelle kanaler med unntak av to deltester som i liten grad er 

relatert til språklige ferdigheter (Visual Closure og Visual Sequential Memory).   
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Figur 2.: Sammenligning av gjennomsnitt deltester ITPA mellom gruppe 1., tospråklige elever 

(N=55) og kontrollgruppe, gruppe 2. (N=97/105) 

 

Forts. kommentar: Forskjellen i skåre mellom de to gruppene kan skyldes en språklig 

komponent ved at tospråklige elever i liten grad er fortrolig med de begreper som presenteres 

i billedmateriell ved deltester.  Funksjonsprofilen ved ITPA indikerer at hverken tospråklige 

elever eller barn med spesifikke vansker synes å ha generelle vansker.  Begrunnelse for det er 

at begge gruppene viser skåre innenfor normalt nivå ved visuelle deltester (ss 36 pluss/minus 

6).  Dessuten er det noe stor forskjell i skåre som gjelder visuelle og auditive kanaler for 

begge gruppene.   Forskjellen (split) er større for gruppen av tospråklige elever med ss 

(minus) - 8,92 mot ss (minus) - 5,84 for barn med spesifikke vansker.  Det viser at tospråklige 

elever først og fremst har vansker knyttet til formelle norskspråklige ferdigheter, noe som 

også understrekes av at skåre vedrørende deltesten Grammatic Closure er svært svak med ss 

20,27, normert for levealder 9 år 11 md., tilsvarer det en råskåre med 17.  Deltesten 

gjenspeiler i snitt  elevenes nivå vedrørende syntaks.  
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Råskåre på 17 for deltesten vil tilsvare aldersskåre 5 år 10 md. (Kirk m.fl. 1968/1995).  

Samtidig er gjennomsnittlig alder 10 år 9 md.  Det kan indikere at språklig alder hos elevene 

vedrørende syntaks spesielt, er ca. 5 år lavere enn levealder (LA) i snitt hos gruppen 

tospråklige elever med fagvansker.  Imidlertid kan det ikke utelukkes at det også i gruppen 

tospråklige elever er enkeltelever som kan ha også spesifikke vansker.  Dette kan bli vurdert 

på grunnlag av en diskriminantanalyse.  Jeg viser til følgende. 

 

7.4.1 Diskriminantanalyse 

Problemstilling ved bruk av diskriminantanlyse er å finne ut i hvor sannsynlig det er at 

tospråklige elever ikke har spesifikke vansker.  Diskriminantanalyse er en statistisk teknikk 

hvor en nytter tester for å se hvilke faktorer som best kan skille ut enkeltfaktorer (Field 

2000:412).  Hensikten med diskriminantanalyse i dette høvet,  er her å finne ut i hvilken grad 

en faktor kan gi veiledning om et mulig skille mellom elever som har, eller ikke har spesifikke 

vansker.  Denne analysen er basert på teori vedrørende spesifikke vansker (Bishop 1997).  Se 

1.2.  Når barn har auditive prosesseringsvansker, medfører det at de kan ha vansker knyttet til 

det auditive korttidsminnet.  Deltesten Auditory Sequential Memory utføres for vurdering av 

det auditive korttidsminnet, idet eleven skal memorere tallrekker som blir stadig lengre.  

Deltestene Grammatic Closure og Auditory Closure krever at eleven bare husker en enhet ad 

gangen.  Dersom man sammenligner elevenes evne til å gjengi en enhet ad gangen med deres 

evne til å gjengi flere enheter ad gangen, kan en få en indikasjon på graden av mulige 

spesifikke vansker.  Jeg viser til prinsippet om å huske 7 enheter ad gangen pluss/minus 2, 

som mål på den menneskelige korttidshukommelse.  Dersom skåre vedrørende auditivt 

korttidsminne er høyere enn for tester som måler enheter en til en, kan det være en indikasjon 

på at eleven ikke har auditive prosesseringsvansker.  Motsatt vil trolig kunne være tilfelle 

dersom skåre vedrørende auditivt korttidsminne er svakere enn skåre som gjelder enheter en 

til en, slik det måles ved deltestene Grammatic Closure og Auditory Closure.   

 

Aktuell gruppe er 1., tospråklige elever som antas ikke å ha spesifikke vansker og gruppe 2., 

barn med spesifikke vansker.  Predikert gruppe 1. tilsvarer elever som ikke har spesifikke 

vansker, ved at skåre som gjelder auditivt korttidsminne er over skåre vedrørende audio-

vokale deltester.  Predikert gruppe 2. tilsvarer elever som har spesifikke vansker ved at skåre 

vedrørende auditivt kortidsminne er under skåre vedrørende audio-vokale deltester.  Dersom 

skåre vedrørende auditivt korttidsminne er svakere enn elevenes eget gjennomsnitt, kan det 

være en indikasjon på at eleven har spesifikke språkvansker/lese- og skrivevansker. Det kan 
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derfor være tilstrekkelig å ta tre deltester ved ITPA for vurdering av mulige spesifikke 

vansker.  Disse gjelder deltesten Auditory Sequential Memory i sammenligning med 

deltestene Grammatic Closure og Auditory Closure, som for øvrig korrelerer med hverandre. 

Jeg viser til Field (2000) for beskrivelse av fremgangsmåten for analyse ved SPSS.  Se 

vedlegg 5: Diskriminantanalyse.  Klassifikasjonsresultat ved diskriminantanlysen viser at 87,5 

% av opprinnelig grupperte case er korrekt klassifisert, noe som er et høyt resultat.   

 

Tabell 6.1: Diskriminantanalyse 
Aktuell Gruppe N           Predikert gruppe 1. Predikert gruppe 2. 

Gruppe 1. Tospråklige elever 55 46 (83,6 %) 9 (16,4 %) 
Gruppe 2. Elever med spesifikke vansker 97 10 (10,3 %) 87 (89,7 %) 

a.  87,5 % av opprinnelig grupperte case er korrekt klassifisert. 

 

Kommentar til tabell 6.1: Tospråklige elever, gruppe 1. (N=55), har en predikert gruppe 1. på 

N=46 eller 83,6 % av 55 elever, og en predikert gruppe 2. på N=9 eller 16,4 %.  Resultatet av 

diskriminantanalysen viser at det er mulig at 16,4 % av tospråklige elever også kan ha 

spesifikke vansker i tillegg til svake formelle norskspråklige kunnskaper.  Det kan tilsvare det 

antatte omfanget spesifikke vansker blant personer generelt.  Spesifikke vansker regnes for å 

være familiært eller genetisk disponert (Fagerheim 2000).  Barn med spesifikke vansker 

(N=97), gruppe 2, viser at 10,3 % tilhører predikert gruppe 1.  Det vil si at ca. 10 % av 

elevene som antas ha spesifikke vansker, kan ha en funksjonskurve ved ITPA tilsvarende 

tospråklige elever med svake formelle språklige ferdigheter, uten at det kan relateres til 

spesifikke vansker eller eventuelt generelle vansker.   

 

Alt i alt viser diskriminantanalysen at det synes å være liten grad av sannsynlighet for at 

tospråklige elever med svake formelle norskspråklige kunnskaper også har spesifikke vansker.  

Diskriminantanlyse sammenholdt med den teori analysen bygger på (Bishop 1997) kan være 

et godt redskap for vurdering av mulige indikasjoner på om tospråklige elever som har svake 

formelle norskspråklige ferdigheter, ikke har spesifikke vansker.  Det vil si at dersom skåre 

vedrørende auditivt korttidsminne er høyere enn elevens eget gjennomsnitt, kan dette være en 

indikasjon på at eleven ikke har spesifikke vansker, til tross for svake formelle norskspråklige 

ferdigheter.  Se 7.3.2.  Konklusjonen på diskriminantanalysen er derfor at tospråklige elever 

som gruppe i liten grad har spesifikke vansker, selv om de har svake formelle norskspråklige 

ferdigheter. 
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7.5 Resultater ved screening av bokstavkunnskap           

Det er 6 elever som ikke kan lese og skrive, og hvor det heller ikke kan forventes at de har 

knekket lesekoden.  Se vedlegg 4: tabell 7.1 og 7.2.: Resultat ved sreening av 

bokstavkunnskap samt ITPA, for elever som ikke kan lese og skrive.  Resultatet er målt i 

antall feil % av 48 bokstaver, 24 små og 24 store.  Gruppen består av 3 jenter og 3 gutter som 

går i 1. og 2. klasse.  De er i alderen 78 md./6,5 år til 94 md./7,8 år.  Den eldste eleven har kun 

4,2 % feil.  Ellers har elevene fra 58,3 %  til 89,5 % feil.  Gruppen er liten, så det er ikke 

aktuelt med statistisk sammenligning.  Imidlertid kan det være av interesse å vurdere de 

samlede resultatene til enkeltelevene.  De fleste i elevgruppen oppgir å være født i Norge, 5 

av 6.  Elevene har morsmålene vietnamesisk, urdu og tyrkisk. Gutten som går i 1. klasse har 

urdu /punjabi som morsmål, og han går også på koranskole.   

 

Skåre som gjelder visuo-manuelle kanaler viser et snitt på ss 35,7 mot et gjennomsnitt på ss 

36.  Skåre som gjelder audio-vokale kanaler viser et snitt på ss 20,73 mot gjennomsnitt ss 36.  

Forskjellen ( split) tilsvarer ss - 14,97.  Dette er en indikasjon på at elevene ikke har generelle 

vansker, men svært svake formelle norskspråklige kunnskaper.  Samtlige elever har en skåre 

vedrørende deltesten Auditory Sequential Memory som er innenfor elevens eget gjennomsnitt 

eller noe over elevens eget gjennomsnitt, ved sammenligning av skåre med gjennomsnitt 

standardskåre (ss).  Det kan være en indikasjon på at elevene heller ikke synes å ha spesifikke 

vansker.  Skåre som gjelder auditivt korttidsminne, Auditory Sequential Memory, er betydelig 

over skåre som gjelder deltesten Grammatic Closure hos samtlige elever.  Dette synes å 

understreke inntrykket av at elevgruppen som har svært svake kunnskaper vedrørende 

bokstaver, verken har generelle eller spesifikke vansker.  Denne gruppen elever har store 

vansker knyttet til formelle norskspråklige ferdigheter.  Deltester som i liten grad er språklig 

fundert, viser for Visual Sequential Memory, visuelt kortidsminne, ss 40 i snitt, og deltesten 

Visual Closure viser i snitt ss 36,33 hos denne elevgruppen.  Mot et normert gjennomsnitt på 

ss 36, viser det at elevgruppen i snitt trolig har gode kognitive ressurser. 

 

7.6  Presentasjon av resultater ved Carlstens prøve 

Jeg viser til 6.3.1 for beskrivelse av Carlstens prøve.  Før jeg gjør rede for resultatet 

vedrørende tospråklige elevers lese- og skrivevansker, vil jeg presentere normert nivå for 

ferdigheter i tabell 8.1.  Normering vil her si at grense for feil angir i hvilken grad det vil være 

nødvendig å sette inn ekstra ressurser vedrørende undervisning. 
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Tabell 8.1:   

Normering vedrørende Norsk rettskrivings- og leseprøve for grunnskolen, Carlstens prøve 
Carlstens prøve Normerte krav    

Klassetrinn Lesehastighet Lesefeil i % Alfabetfeil Skrivefeil i diktat 
3. klasse 25 ord 25 % Ikke med i testen 8 feil 
4. klasse 50 ord 20 % Ikke med i testen 8 feil 
5. klasse 70 ord 15 % Skal kunne alfabetet 8 feil 
6. klasse 80 ord 15 % Skal kunne alfabetet 8 feil 

7. - 10. klasse 100 ord 15 % Skal kunne alfabetet 8 feil 
 

Gjennomsnittlige resultater ved Carlstens prøve vises i tabell 8.2 for sammenligning med  

normering. 

 

Tabell 8.2:  Carlstens prøve, resultater i gjennomsnitt.  
Kjønn  Alder i md. Klasse Lesehastighet Lesefeil % Alfabetfeil Skrivefeil 
Gutt Mean 128 5,2 53,7 39,5 3,3 15,5 

 N 36 36 33 33 15 33 
 SD 30 2,3 30,5 26,4 5,4 8 

Jente Mean 129 5,3 65,5 21,2 0,09 13 
 N 19 19 14 14 11 14 
 SD 29 2,4 28,2 16,6 0,3 5,6 

Total Mean 129 5,2 57,2 34 1,9 14,7 
 N 55 55 47 47 26 47 
 SD 30 2,3 30 25,2 4,3 7,4 

 

Kommentar til tabellene 8.1 og 8.2:  Gjennomsnittseleven går i 5. klasse, og har en 

lesehastighet på 57,2 ord pr. minutt mot normert 70 ord pr. minutt for elever på dette 

klassetrinnet.  Lesefeil viser i snitt 34 % mot normert 15 %.  Alfabetfeil forekommer.  

Skrivefeil ved diktat er hele 14,7 i snitt mot normert 8 feil i 5. klassetrinn.  Disse resultatene 

synes å understreke at gruppen av tospråklige elever har forholdsvis store lese- og 

skrivevansker.  Imidlertid synes det å være noe spredning i resultater vedrørende lesehastighet 

og leseforståelse.  Det kan indikere at elevene har svært ulike ferdigheter vedrørende lesing.   

 

Se Appendiks A: Frekvenser, vedrørende variabler knyttet til Carlstens prøve, som gjelder 

lesehastighet ord pr. minutt, lesefeil i % av gitt antall, alfabetfeil antall av alfabet samt 

diktatfeil antall feil ordvis.  Frekvenser viser at lesehastighet hos en gruppe av tospråklige 

elever kan variere fra ingen leseferdigheter overhodet, til 117 leste ord pr.  minutt.  2 elever 

som man kan forvente har lært å lese, viser et resultat som tilsier ingen lesing overhodet.  

Ellers viser frekvenser et nivå fra ingenting til 117 ord pr. minutt som et kontinum.   Lesefeil 

viser et resultat i et kontinum fra ingen feil (2 elever) til 100 % feil (3 elever).  6 elever har 50 
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% feil.  Alfabetfeil viser at 18 elever kan hele alfabetet, og at elever kan ha opp til 10, 11 og 

18 feil når de skal skrive alfabetet fritt etter hukommelsen.  Diktatfeil viser at enkeltelever har 

fra 0 til 6 feil.  En enkelt elev har 47 feil ved diktat.  For øvrig har flere elever fra 15 til 18 feil 

med et kontinum fra ingen feil til 28 feil.  Selv om det er noe spredning i resultatene ved 

Carlstens prøve, synes hovedtendensen å være at elevene som gruppe har svært svake lese- og 

skriveferdigheter.  Det er mulig at enkeltelever kan vurderes som analfabeter. 

  

Se vedlegg 4: tabellene 8.3 - 8.5.  Tabell 8.3 viser en oversikt av resultater ved Carlstens 

prøve (N=47) i forhold til kjønn og aldersgruppe 1. (6-12 år) og 2. (12-16 år).  Guttene er noe 

eldre enn jentene i begge aldersgrupper.  Alder kan derfor påvirke resultatet når man 

sammenligner gutter og jenter.  For elever i gruppe 1. er forskjellene følgende: Vedrørende 

lesehastighet har gutter noe bedre resultat enn jenter, men også flere lesefeil.  Gutter har 

nesten dobbelt så mange skrivefeil som jenter i snitt.  For gruppe 2. er forskjellen følgende: 

Jenter har noe bedre resultat vedrørende lesehastighet enn gutter, samtidig som de har mindre 

lesefeil.  Diktat viser at gutter har noe flere feil enn jenter.  Guttene viser i større grad 

alfabetfeil enn jenter i begge grupper.  Samlet sett synes guttene i snitt å ha noe svakere 

ferdigheter i forhold til lesing og skriving enn jenter i snitt. 

 

Tabell 8.4 viser resultater ved Carlstens prøve klassevis.  Årsaken til at jeg har satt opp denne 

tabellen, er at jeg ønsker å synligjøre resultatene klassevis i forhold til normering, tabell 8.1.  

Lesehastigheten synes å øke noe i takt med økt alder og klassetrinn.  Likevel er den under 

normert nivå på samtlige klassetrinn.  Lesefeil i % er ganske stor i forhold til normering for 

samtlige klassetrinn, men andelen varierer.  Selv om antall elever er lite ved hvert enkelt 

klassetrinn, gir resultatet inntrykk av at lese- og skrivevansker hos gruppen av tospråklige 

elever vedvarer helt opp til 10. klasse.  Det samme gjelder for andel av skrivefeil ved diktat.  

Elevene har i snitt 15 feil både når de går i 3. og i 10. klasse, mot normert 8 feil.  I 5. klasse 

har 7 elever i gjennomsnitt 18 feil ved diktat. 

          

Se tabell 8.5 som gjelder sammenligning med koranen vedrørende resultater ved Carlstens 

prøve.  Elever som går på koranskole eller leser koranen har noe svakere lesehastighet og noe 

flere lesefeil enn elever uten tilknytning eller med usikker tilknytning til koranen.  Elever med 

tilknytning til koranen har noe flere skrivefeil ved diktat.  Når det gjelder alfabetfeil, viser 

elever med tilknytning til koranen noe bedre resultat enn elever som ikke har tilknytning til 

koranen.    
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Alt i alt viser resultatet ved Carlstens prøve at gruppen av tospråklige elever har svært svake 

ferdigheter vedrørende lesing og skriving, og dette resultatet er gjennomgående for alle 

aldersgrupper og klassetrinn.  Selv om det er noe spredning av resultater, har de fleste 

ferdigheter godt under normert nivå.  Det vil være av interesse å vurdere i hvilken grad svake 

lese- og skriveferdigheter kan ha sammenheng med svake formelle norskspråklige ferdigheter.  

Det vil jeg forsøke å vurdere i det følgende. 

 

7.6.1  Sammenligning av resultater ved Carlstens prøve og ITPA 

Det vil være av interesse å vurdere i hvilken grad det er sammenheng, korrelasjon mellom 

resultater vedrørende Carlstens prøve og ITPA.  I henhold til teori er det nær sammenheng 

mellom lese- og skrivevansker og språkvansker.  Se 1.2 og 1.3.  Ved å bruke ITPA til 

kartlegging, kan en få noe indikasjoner på om vanskene er spesifikke eller generelle, eventuelt 

en kombinasjon av disse.  Resultater ved ITPA, og i tillegg sammenligning med 

kontrollgruppe, indikerer at tospråklige elever som gruppe verken har spesifikke eller 

generelle vansker i stor grad.  Det vil si at gruppen trolig følger normalfordelingen (Sattler 

1992).  Inntrykket av elevene som gruppe er derfor at de synes å ha vanlig gode kognitive 

ressurser.  Videre er det sannsynlig at tospråklige elever som er henvist til logoped for 

fagvansker i liten grad har spesifikke vansker.  Se 7.4.1.  Imidlertid har samtlige tospråklige 

elever i gruppen svake formelle norskspråklige kunnskaper.   

 

Utvikling av lese- og skriveferdigheter er avhengig av språklig bevissthet, metalingvistiske  

ferdigheter, som normalt skal være utviklet i seks-syvårs alderen.  Se 1.2.  Videre må elever 

ha ferdigheter knyttet til syntaks, semantikk og leksikon dersom de skal kunne lære å lese og 

skrive.  Resultater ved ITPA viser at tospråklige elever har spesielt lav skåre vedrørende 

syntaks (Grammatic Closure).  Det er ved deltester som i liten grad er språklig avhengig, at 

elevene viser skåre innenfor normalområdet.  Det vil si gjennomsnittlig standardskåre (ss) 36 

med standardsavvik (SD) pluss/minus ss 6.  I henhold til teori, er det derfor holdepunkter for å 

kunne anta at det er en mulig sammenheng mellom tospråklige elevers svake formelle 

norskspråklige ferdigheter og svak skåre vedrørende ITPA,  som gjelder psykolingvistiske 

ferdigheter.  Jeg vil også vurdere resultater ved en statistisk sammenligning.  Jeg viser til 

Appendiks B: Korrelasjoner.  Disse blir kommentert som følger.   

 

Lesehastighet viser signifikant korrelasjon på 0,01 nivå (to-halet test) med deltestene 

Auditory Reception, Visual Association, Grammatic Closure, Manual Expression og Visual 
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Sequential Memory.  I tillegg er det signifikant korrelasjon på 0,01 nivå (to-halet test) 

vedrørende lesefeil i %.  Lesefeil i % av gitt antall viser signifikant korrelasjon på 0,01 nivå 

(to-halet test) vedrørende Visual Sequential Memory.  Det er korrelasjon på 0,05 nivå (to-

halet test) vedrørende lesefeil og skrivefeil i diktat, Auditory Reception, Auditory 

Association, Manual Expression, Grammatic Closure, og Auditory Closure. Det er signifikant 

korrelasjon på 0,05 nivå (tohalet test) mellom skrivefeil ved diktat og Auditory Closure samt 

lesefeil i %.  Visual Sequential Memory, det visuelle korttidsminnet, viser signifikant 

korrelasjon på 0,01 nivå både vedrørende lesehastighet og lesefeil.  Grammatic Closure viser 

også signifikant korrelasjon både vedrørende lesehastighet og lesefeil, men på ulikt nivå.  I 

tillegg vil jeg vise til at lesehastighet viser signifikant korrelasjon på 0,01 nivå (to-halet test) 

med visual-manuelle og audio-vokale kanaler.   

 

Uansett nivå for signifikante korrelasjoner, vil det være en nær relasjon mellom formelle 

språklige ferdigheter og lesing og skriving.  Se 1.2.  Lesing og skriving er språklige aktiviteter 

på linje med impressive og ekspressive språklige ferdigheter.  Disse gjelder å forstå tale eller 

lese, samt å tale selv eller skrive.  Derfor er det rimelig å anta at det er en nær språklig 

sammenheng mellom elevenes dels svært svake resultater både vedrørende Carlstens prøve og 

ITPA.  Data ved tester vil bli sammenholdt med øvrig informasjon knyttet til en logopedisk 

utredning.  Jeg vil derfor gjøre rede for kvalitative data knyttet til utredning av tospråklige 

elever med fagvansker i grunnskolen som følger. 

 

7.7   Presentasjon av kvalitative data 

Deler av kvalitative data vil kunne ha vært kodet inn for statistisk beskrivelse.  Det gjelder 

blant annet årsak til henvendelse, tidligere tiltak, eventuelle fremtidsplaner samt elevens bruk 

av henholdsvis morsmål og norsk.  Dette har jeg ikke prioritert fordi jeg mente det var 

vesentlig først å få frem data vedrørende ITPA og Carlsten fordi disse testene/prøvene er 

standardisert og normert.  Imidlertid har jeg tatt med for statistisk beskrivelse informasjon om 

koranskole/lesing av koranen som fritidsaktivitet, samt fødested og alder for bosetting i 

Norge.  Årsaken til det er at denne informasjonen kan ha spesiell betydning for vurdering av 

elevenes situasjon totalt sett, i forhold til språklig og faglig utvikling.   

 

Det viktigste ved min kartlegging har vært å få brakt på det rene i hvilken utstrekning 

tospråklige elever som henvises til logoped, har vansker knyttet til norskspråklige ferdigheter 

samt lesing og skriving.  Jeg velger derfor å ta med informasjon knyttet til elevenes egne 
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opplysninger som del av kvalitative data.  Informasjon er ikke nødvendigvis helt korrekt etter 

objektive kriterier, men den vil uansett gi et bilde av elevenes egen forståelse av sin 

livssitusjon knyttet til språklig adferd spesielt.  Dessuten vil elevenes egen informasjon bli 

vurdert i forhold til testers inntrykk av eleven i en undersøkelsessituasjon, samt til læreres 

vurderinger slik de blir presentert i samarbeidet med tester/logoped. 

  

7.7.1     Elevenes egenvurdering av språklige ferdigheter 

Det er utarbeidet et enkelt skjema for notering av elevenes egenvurdering som grunnlag for 

sammenligning av elevene.  Se vedlegg 2.  Elevene forteller at de er født i Norge.  Det gjelder 

flertallet.  Noen er kommet til Norge som små barn, i førskolealder.  Svært få barn har 

kommet til Norge i skolealder.  Se 7.2.  Det er ikke uvanlig at elevene kan ha opphold i 

foreldres hjemland i løpet av førskolealder, selv om de er født i Norge.  Elevene opplyser helt 

unntaksvis at de kan lese eller skrive på sitt morsmål.  De mener selv de kan lese og skrive 

norsk.  Av skolefag er samfunnsfag, naturfag samt kristendom- og livssynsfag 

gjennomgående oppgitt som lite likte.   

 

Elevene nytter kodeveksling i stor grad, idet de bruker norsk om morsmål om hverandre, både 

i hjemmet og blant venner.  Valg av morsmål respektive norsk, blir relatert til samtaleemne og 

hvem de taler med.  Noen forteller at de taler morsmål med slektninger, eventuelt 

besteforeldre som ikke taler norsk.  Søsken taler helst norsk seg i mellom.  Elevene synes å 

bruke de ord og uttrykk de har for hånden, uavhengig av språk.  Noen jenter forteller at de 

nytter morsmålet, også på skolen, når de vil ha noe hemmelig.  Elevene opplyser i hovedsak at 

det er lettere å tale norsk enn sitt morsmål, men at de nytter ordene de kan uansett språk.   

Elever som er kommet til Norge etter fire års alder, altså i en alder hvor de skal ha utviklet 

syntaks, synes å glemme morsmålet i noe grad.  De utvikler trolig ikke gode norskspråklige 

ferdigheter i takt med at morsmålet forvitres.   

 

Elevene er ikke knyttet til frivillige organisasjoner vedrørende fritidsaktiviteter.  Kun to elever 

forteller at de deltar i organserte aktiviteter som fotballklubb og svømming.  I den grad de 

leker ute, er det med andre tospråklige barn samt søsken.  Svært mange elever forteller at de 

ofte ser på video og film fra "hjemlandet", og ikke på norsk fjernsyn i hjemmet.  En pike, født 

i Norge, svarer på mitt spørsmål om hun synes det er hyggelig å være på besøk i 

"hjemlandet", at "hun bor der".  Fritid er i stor grad knyttet til koranskolen for svært mange 

elever.  Jeg viser til 7.2 samt presentasjon av resultater ved ITPA og Carlstens prøve.  
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Koranen skal leses på et gammelt arabisk, og det kan synes som om elevene er under et press 

vedrørende krav om lesing av koranen og deltakelse på koranskole. 

 

7.7.2 Uformell vurdering av elevene ved utredning 

Elevene gir ofte inntrykk av å være trette og ukonsentrerte.  Dette synes blant annet å ha 

sammenheng med dobbelt skoleløp, ved at 23 av 55 elever oppgir å ha tilknytning til koranen.  

I undersøkelsessituasjonen er de fleste elevene lette å kommunisere med.  Imidlertid er det 

ikke uvanlig at elever må ha ekstra forklaring for å kunne utføre oppgaver.  Det kan ha 

sammenheng med at de synes å ha et lite ordforråd, leksikon, på norsk.  Dels kan eleven ordet, 

men har ikke kunnskap om begrepet.  Motsatt kan eleven kjenne begreper uten samtidig å 

være i stand til å sette ord på de.  Se 3.3.2.  Den informasjon elevene gir selv, samsvarer med 

testers inntrykk av elevene ved observasjon i en undersøkelsessituasjon.  Det samme gjelder 

den informasjon lærer gir til logoped knytet til utredningen.   

 

Lærere som henviser tospråklige elever til logoped grunnet fagvansker, gir sammenfallende 

informasjon med elevene.  I tillegg opplyser lærere følgende:  Elevene er ofte ukonsentrerte 

og urolige i timene.  Det er ikke lett å ha dialog med hjemmet om tospråklige elevers 

fagvansker på skolen.  Dels synes foreldre ikke å oppfatte at elevene har vansker.  Videre 

forteller lærere om foreldre som er analfabeter.  De avhengig av tolketjeneste for å kunne 

samtale med foresatte, og midler avsatt til tolk blir raskt oppbrukt.  En av foreldrene kommer 

ofte fra det opprinnelige hjemland, mens den andre gjerne er oppvokst i Norge.  Det er vanlig 

med besøk i det opprinnelige hjemland ved at familien ofte ferierer der, den lange avstanden 

tatt i betraktning.  Barn tas ofte ut av skolen grunnet behov for "hjemreise" for kortere eller 

lenger tid.  Mange familier har bygget hus i "hjemlandet", og det nyttes dels som feriebolig og 

dels til utleie.  Det hender også at besteforeldregenerasjonen bor der.   

 

Familiene synes å være barnerike.  Ofte bor flere generasjoner sammen i forholdsvis små 

leiligheter. Lærere forteller at foreldrene ser lite til barna sine fordi de arbeider til alle døgnets 

tider.  Ofte har foreldre tungt manuelt arbeide.  Det kan være vanskelig å få foreldre til å 

forstå at barna har store faglige vansker på skolen, og at de derfor bør undersøkes for syn og 

hørsel som et utgangspunktet for videre undersøkelser.  Foreldrene synes å ha høy terskel til 

helsetjenester.  Noe av årsaken kan være at de ikke ønsker å betale egenandel, og at de hevder 

helseundersøkelse er skolens ansvar.  Lærere gir sammenfallende informasjon innbyrdes, idet 

de opplyser at familien synes lukket med lite muligheter for påvirkning og veiledning når det 
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gjelder barnas skolegang.  Det kan synes som om familien befinner seg i en situasjon med 

avansert form for pendling mellom verdensdeler, og at oppholdet i Norge ikke er ment å være 

permanent, selv om de oftest har norsk statsborgerskap. 

 

7.7.3   Levekår til gjennomsnittseleven 

Beskrivelse av den typiske livssituasjonen for gjennomsnittet av de 55 elevene som 

undersøkelsen gjelder vedrørende lese – og skrivevansker hos tospråklige minoritetselever, 

bygger på de opplysninger elevene gir til logoped ved undersøkelsen.  Disse samsvarer med 

informasjon fra lærere.  Når elever forteller hvor de nytter henholdsvis norsk og morsmål, 

beskriver de samtidig sine gjøremål til daglig.  Derved forteller de indirekte om sin 

livssituasjon.  Gjennomsnittlig livssituasjon blir beskrevet som følger:  Gjennomsnittseleven 

er en ti år gammel gutt med urdu eller punjabi som morsmål.  Han er født i Norge og trolig 

norsk statsborger.  Gutten bor sammen med foreldre og søsken i en drabantby ca. 2 mil fra 

byens sentrum.  Over 40 % av elevene på skolen er tospråklige, og andelen er økende.  

Offentlige kommunikasjoner er representert med en undergrunnsbane.  Boligområdet grenser 

til et stort skogsareal med gode muligheter for friluftsliv hele året.  Disse mulighetene blir 

ikke benyttet av familien.  Foreldrene har liten kontakt med skolen, og samtaler mellom 

lærere og foreldre finner oftest sted med bruk at tolk.  Elevene forteller indirekte om en svært 

isolert tilværelse i det norske samfunnet, noe som trolig gjelder for hele familien.  Jeg vil 

utdype beskrivelsen av gjennomsnittlige levekår til elevgruppen ved å presentere et tilfeldig 

utvalg av elever i case. 

 

7.8 Beskrivelse av enkeltelever, case 1-9 

Data er ikke omfattende med N=55.  En større statistisk undersøkelse er derfor ikke aktuell.  

Imidlertid vil jeg kunne fylle ut beskrivelse av elevenes situasjon generelt ved case som 

gjelder enkeltelever.  Beskrivelse gjelder levekår og språkanvendelse hos det enkelte barn, og 

vil kunne utdype grunnlag for vurdering data totalt.  Mitt grunnlag for beskrivelser ved case, 

er logopedrapporter, sammenholdt med det testmateriell som er grunnlaget for kartlegging av 

språklige ferdigheter samt lese- og skrivevansker.  Beskrivelsen vil derfor kunne etterprøves 

med de begrensninger som følger av barns utvikling generelt.  Utvalget av elever er tilfeldig 

valgt med unntak av case 4.  Det var historien til denne eleven som førte til at jeg valgte å 

foreta en systematisk kartlegging av tospråklige elever som ble henvist til logoped.  Jeg har 

valgt en elev pr. klasse med unntak av 8. klasse, hvor ingen elever er blitt undersøkt.  Ved 

presentasjonen vil jeg minne om at når elevene er over ti år, må vi ta hensyn til at ITPA 
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normert opp til 9 år 11 md.  På den annen side skal språket være modent ved ti år, i følge 

normal språklig utvikling.  Beskrivelser av case er preget av det tidspress man må arbeide 

under som distriktslogoped.  Dersom forutsetningen for en kartlegging opprinnelig hadde vært 

å presentere data med bruk av case, ville beskrivelsen trolig vært noe mer utførlig.  Dersom 

man har mer tid til rådighet, kan det kunne utføres strukturerte intervjuer med såvel lærere 

som foreldre samt tjenester for øvrig som er knyttet til skolen, som helsetjeneste og PP-

tjenesten.  Begrepene psykolingvistisk alder (PLA) og levealder (LA) er beskrevet ovenfor, se 

6.4 side 75. Beskrivelsene er som følger: 

 

Case 1: Jente, 1. klasse.  Eleven er henvist og undersøkt mens hun gikk i 1. klasse, men 

rapporten er skrevet da eleven gikk i 2. klasse.  Årsak til det er at logoped har ventet på 

epikrise vedrørende syn og hørsel forut for at logopedrapport ble skrevet.  Henvendelse skjer 

på grunn av at eleven har språkvansker.  Ingen tidligere tiltak foreligger, men eleven er 

henvist til TAKO-senter grunnet underbitt.  Elevens levealder ved undersøkelsen er 7 år 3 md.  

ITPA viser psykolingvistisk alder med 5 år 1 md.  Screening viser at eleven kan skrive sitt 

eget navn og at hun har 7 feil av i alt 24 store bokstaver.  Hun kan ingen små bokstaver.  Hun 

synes det er viktig å lære å lese "fordi hun skal jobbe med data".  ITPA viser at gjennomsnitt 

standardskåre (ss) er 28.  Standardskåre for delprøvene Auditory Sequential Memory og 

Visual Sequential Memory er henholdsvis ss 31 og ss 44.  Delprøven Grammatic Closure 

viser ss 11, med aldersskåre under 4 år.  Delprøver som gjelder visuelle ferdigheter er i 

overkant av elevens eget gjennomsnitt.  Delprøvene Auditory Association og Auditory 

Closure viser skåre godt under elevens gjennomsnitt med ss 20 og ss 12. Det tilsvarer 

aldersskåre 4 år 2 md og aldersskåre under 4 år.  Hun forsto ikke hvorledes delprøven Sound 

Blending skulle gjennomføres, men skåre er beregnet til å være innenfor hennes eget 

gjennomsnitt.  Følgende informasjon er gitt av eleven selv.  Hun er født i Norge og har urdu 

som morsmål.  Hun går på koranskole 4 dager i uken, og synes det er "kult".  Eleven taler 

urdu hjemme og i friminutter på skolen.  Hun snakker norsk på skolen og med venner.  

Vurdering av logoped: Eleven har verken spesifikke eller generelle vansker, men vansker 

knyttet til språklig utvikling på norsk. 

 

Case 2: Gutt, 2. klasse.  Eleven er henvist til logoped fordi han har vansker med å forstå hva 

læreren sier, og han har dårlig motorikk.  Helsesøster har undersøkt hørselen, og den skal 

være i orden.  Elevens levealder er 7 år 2 md.  ITPA viser at psykolingvistisk alder er 4 år 3 

md.  Carlstens prøve for 2. klasse høst, viser at eleven ikke kan skrive sitt navn og kun kan få 
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bokstaver. Screening viser at eleven kun kan 5 store bokstaver og har feil vedrørende i alt 18 

store bokstaver (24 store bokstaver til sammen).  Små bokstaver ble ikke prøvd (24 

bokstaver).   Han mener det er viktig å lære å lese for "ellers greier vi oss ikke".  Eleven kan 

få uttrykk på norsk, men han kan si de på urdu.  Eleven har noe språklydvansker, trolig 

knyttet til kontrastive vansker.  Han har ikke kjevespenninger.  ITPA viser gjennomsnitt 

standardskåre (ss) med 25.  Standardskåre vedrørende delprøven Auditory Sequential 

Memory viser ss 23, aldersskåre under 4 år, men innenfor elevens eget gjennomsnitt når vi tar 

hensyn til standardavvik pluss/minus 6.  Delprøvene Auditory Reception, Auditory 

Association, Grammatic Closure og Auditory Closure viser alle skåre godt under elevens eget 

gjennomsnitt.  Visuelle delprøver viser alle skåre over og godt over elevens eget gjennomsnitt 

med unntak av Visual Closure.  Visual Association viser ss 37 og aldersskåre 7 år 6 md.  

Eleven må ha mye veiledning og gjentatte forklaringer både forut for- og i løpet av 

undersøkelsen.  Eleven har mest lyst til å leke, og han er forkjølt og tett i nesen ved 

undersøkelsen.  Gutten er født i Norge med urdu som morsmål.  Han har gått i barnehage i 

Norge.  Følgende informasjon er gitt av eleven selv:  Han taler urdu med familien bare når de 

spiser, og han taler urdu når han er i Pakistan.  Det er ikke gitt informasjon om eleven 

behersker urdu svarende til sitt alderstrinn.  Han taler norsk på skolen, litt hjemme og når han 

gjør lekser.  Fremtidsplaner er å "jobbe på Senteret".  Vurdering av logoped: eleven har 

verken spesifikke eller generelle vansker, men vansker knyttet til svake norskspråklige 

ferdigheter. 

 

Case 3: Jente, 3. klasse.  Eleven er henvist til logoped grunnet lese- og skrivevansker, noe 

matematikkvansker samt vansker knyttet til konsentrasjon, utholdenhet og hukommelse.  Det 

er ønskelig at syn og hørsel blir undersøkt ved helsesøster.  Jenten er født i Norge og har 

tyrkisk som morsmål.  Hun har levealder 8 år 6 md.  Samlet psykolingvistisk alder er 6 år 1 

md.  Hun leser, bokstaverer, 11,6 ord pr. minutt med 2 feil av 4 mulige, 50 % feil.  Diktat 

viser 11 feil samt utelatelse av ord og setning.  Eleven har også vanskelig for å huske 

bokstaver, og hun er litt usikker på bokstaver.  ITPA viser at auditivt og visuelt kortidsminne 

er noe over elevens eget gjennomsnitt med ss 27.  Grammatic Closure viser aldersskåre under 

4 år. Visual Reception viser aldersskåre 8 år 11 md.  Ved undersøkelsen må hun ha en del 

ekstra instruksjon og forklaringer.  Hun synes prøvene er morsomme og viser interesse, men 

hun blir trettere etter hvert.  Følgende informasjon er gitt av piken selv etter forespørsel fra 

meg: Piken er sammen med både norsktalende og tyrkisktalende.  Hun nytter tyrkisk hjemme 

når familien ikke kan norsk.  Eleven har norske venner på skolen, og nytter norsk når hun 
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leker med venner på skole og i fritid.  Hun forteller at hun har vondt i hodet når det er bråk i 

klassen og når hun løper, og hun har vondt i kjevene når hun spiser.  Eleven har ikke 

tilknytning til koranen.  Vurdering av logoped: eleven har verken spesifikke eller generelle 

vansker, men vansker knyttet til språklig utvikling på norsk. 

 

Case 4: Gutt, 4. klasse.  Sosiallærer opplyser at mor har ringt til skolen og er rasende fordi 

sønnen ennå ikke har lært norsk.  De opplysninger som denne elven gir, er den direkte 

foranledningen til at jeg har gått i gang med å samle data på en systematisk måte.  Eleven blir 

henvist til logoped fordi han mangler visuel og auditiv begrepstrening.  Han taler tyrkisk 

hjemme og har et lite norsk ordforråd.  Eleven har ikke knekt lesekoden, men han kan 

bokstavene.  Helsesøster blir bedt om å undersøke elevens syn og hørsel, og han trenger 

tannregulering.  Gutten er født i Norge, men han skal ha hatt lange opphold i Tyrkia.  Tyrkisk 

er morsmålet.  Elevens levealder er 8 år 11 md.  Psykolingvistisk alder er 6 år 3 md.  Eleven 

er usikker på bokstavene.  Han bokstaverer ved lesing, og leser 19,5 ord pr. minutt med 2 feil 

av 8, altså 25 % feil.  Diktat viser 14 feil.  Gjennomsnitt ss er 28.  Skåre vedrørende auditivt 

korttidsminne, Auditory Sequential Memory er ss 42. og det tilsvarer aldersskåre over 9 år 11 

md.  Skåre vedrørende Grammatic Closure er 8, med ss 8 og aldersskåre under 4 år.  Alt i alt 

har eleven svært svake norskspråklige kunnskaper.  Visuo-manuelle delpøver viser skåre som 

er aldersadekvate.  I løpet av undersøkelsen ga eleven inntrykk av å være glad i å arbeide.  

Han er lett å kommunisere med, og han virker konsentrert og ivrig.  Følgende informasjon er 

gitt av eleven selv om dagens gjøremål:  Han er sammen med norsk-talende barn kun på 

skolen.  Når han er hjemme er han lite ute og leker, idet han helst sitter  hjemme og ser 

tyrkiske programmer på TV.  Fra kl.16.00 til kl.18.00, nesten hver dag, er eleven på 

koranskole hvor han leser arabisk.  Han er da sammen med  barn som taler urdu/panjabi.  

Leksene blir gjort både i tiden etter at han kommer fra koranskolen og før kl. 16.00.  Lærer 

opplyser at eleven er ivrig på skolen når det gjelder å lære hvorledes norske gjenstander 

benevnes.  Hun forteller videre at det bor svært mange mennesker i familiens leilighet, og at 

familien dels er avhengig av tolk i samarbeidet skole-hjem.  Logopedens vurdering: eleven 

har ikke generelle vansker.  Noe svake auditive kanaler kan indikere spesifikke vansker, men 

i hovedsak har eleven svake språklige ferdigheter på norsk. 

 

Case 5:  Jente, 5. klasse.  Eleven er henvist til logoped grunnet lese- og skrivevansker.  Hun er 

ikke undersøkt for syn og hørsel.  Hun var 2 år gammel da hun kom til Norge, og urdu/panjabi 

er morsmålet.  Mor taler punjabi.  Eleven har levealder 11 år 2 md.  Psykolingvistisk alder er 
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7 år 3 md.  Hun leser 86 ord pr.minutt med 5 feil av 29, altså 17,24 % feil.  Diktat viser 18 

feil.  Alfabetet er korrekt skrevet.  Hun nytter små og store bokstaver om hverandre, og hun 

nytter ikke tegnsetting.  Eleven opplever ikke selv at hun har vansker på skolen, med unntak 

av engelsk.  ITPA viser at eleven har gjennomsnitt sum standardskåre (ss) 29.  Delprøven 

Auditory Sequential Memory viser ss 36.  Delprøven Grammatic Closure viser ss 20 med 

aldersskåre 5 år 10 md.  I undersøkelsessituasjonen viser eleven interesse og motivasjon.  Hun 

er konsentrert og viser utholdenhet, forstår raskt, arbeider raskt og spør når hun er usikker.  

Eleven synes oppgavene er morsomme å utføre.  Følgende opplysninger er gitt av elevens 

selv:  Hun går på koranskole 4 dager i uken fra kl. 16.00 til kl. 17.45.  Hun gir uttrykk for at 

det blir litt slitsomt og at skoledagen er lang.  Eleven nytter urdu/panjabi hjemme og i 

friminuttene på skolen, samt når hun er på besøk hos familie/venner.  Hun forteller at hun kan 

skrive litt på urdu.  Hun nytter norsk på skolen og sammen med venner.  Fritiden nyttes til 

fotball og sykling, aktiviteter utenom koranskole som ikke er organiserte.  Eleven trives på 

skolen.  Hun har lyst til å bli "butikkdame".  Vurdering av logoped: eleven har verken 

spesifikke eller generelle vansker, men svake norskspråklige ferdigheter. 

 

Case 6: Gutt, 6. klasse.  Eleven er henvist til logoped grunnet svake resultater på Carlstens 

prøve som er gjennomført i klassen.  Resultater er oppgitt å være lesehastighet md 57,3 ord pr. 

minutt med 62,5 % feil.  Diktat viser 10 feil.  Helsesøster har undersøkt eleven for syn og 

hørsel, noe som skal være funnet i orden.  Gutten har tyrkisk som morsmål.  Levealder er 11 

år 9 md.  ITPA viser psykolingvistisk alder er 7 år 7 md.  Gjennomsnitt standardskåre (ss) er 

27.  Delprøven Auditory Sequential Memory viser ss 36.  Delprøven Grammtic Closure viser 

ss 18 med aldersskåre 5 år 6 md.  Eleven virket lite interessert i å gjennomføre undersøkelsen,  

Han måtte ha nøye forklaring forut for hver delprøve, og han forsto likevel ikke alt med en 

gang.  Alt i alt kunne han virke noe umotivert og ukonsentrert ved gjennomføring av 

oppgavene.  I kommunikasjon for øvrig, virket han velvillig, imøtekommende, og han var lett 

å kommunisere med.  Følgende informasjon er gitt av eleven selv:  Han er født i Tyrkia og 

kom til Norge 2 år gammel.  Han taler tyrkisk i hjemmet.  Han kan ikke lese og skrive på 

tyrkisk.  Norsk bruker han til daglig i lek og på skolen.  Han taler norsk med venner som 

fellesspråk blant venner som kommer fra "alle land".  Videre sparker han fotball i fritiden, 

men ikke i organsert aktivitet.  Eleven liker seg på skolen, og han har lyst til å bli lege.  

Vurdering ved logoped:  eleven har verken spesifikke eller generelle vansker, men vansker 

knyttet til svake norskspråklige ferdigheter. 
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Case 7: Jente, 7. klasse.   Eleven er henvist til logoped fordi lærer er usikker på om eleven har 

lærevansker og lese- og skrivevansker.  Lærer ønsker trolig å få rede på hva årsakene til 

fagvansker kan skyldes.  Det er ikke opplyst om tidligere tiltak.  Tospråklighet har ikke vært 

tema ved denne undersøkelsen.  Eleven er født i Somalia og somalisk som morsmål.  Hun er 

trolig kommet til Norge som flyktning.  Årstall er ikke oppgitt.  Levealder er 12 år 10 md.  

ITPA viser at psykolingvistsk alder er over 9 år 11 md.  Carlstens prøve viser lesehastighet 

78,4 ord pr. minutt med 5 feil av 22, altså 22,7 % feil.  Diktat viser 15 feil pluss utelatelse av 

ord.  Eleven nytter ikke tegnsetting og stor bokstav.  Alfabetet er korrekt skrevet.   

Gjennomsnitt standardskåre (ss) ved ITPA er 36.  Delprøven Auditory Sequential Memory 

viser ss  54.  Delprøven Grammatic Closure viser ss 25, aldersskåre 7 år 3 md.  Eleven er 

usikker på ords betydning.  Visuelle delprøver viser aldersskåre over 9 år 11 md. men unntak 

av Visual Reception, som viser aldersskåre 6 år 1 md.  Ved undersøkelsen viste eleven 

konsentrasjon og innsatsvilje.  Videre var hun tålmodig og samarbeidsvilling.  Hun ville vite 

hvorfor og hvorledes de ulike delprøvene skulle tas.  Hun opplever selv at hun har vansker 

knyttet til norskfaget.  Likevel mener eleven at hun behersker norsk bra, men at det er ord og 

uttrykk hun er usikker på.  Vurdering ved logoped:  eleven har verken spesifikke eller 

generelle vansker, men vansker knyttet til norskspråklige ferdigheter. 

 

Case 8: Gutt, 9. klasse.  Eleven er henvist til logoped fordi det ble anbefalt på barnetrinnet.  

De er usikker på om lese- og skrivevanskene skyldes spesifikke vansker eller språkvansker.  

Hørsel er i orden, men synsundersøkelse foretatt etter at logopedrapport er skrevet, viser at 

eleven har synsvansker. Selv opplyser eleven at han har hodepine når han leser mye.  Guttens 

levealder er 14 år 6 md.  ITPA viser at psykolingvistisk alder er godt over 9 år 11 md.  

Carlstens prøve viser lesehastighet med 105,9 ord pr. minutt med 3 feil av 28, altså 10,7 % 

feil.  Diktat viser 9 feil.  Han nytter stor bokstav, men ikke tegnsetting.  Alfabetet er korrekt 

skrevet.  Eleven kan trenge noe mer trening i skriftforming.  Gjennomsnitt standardskåre (ss) 

er 44.  Delprøven Auditory Sequential Memory viser ss 39.  Delprøven Grammatic Closure 

viser ss 37.  De eneste delprøvene som har en aldersskåre under 9 år 11 md. er Auditory 

Reception med ss 34 og aldersskåre 9 år 1 md, samt Auditory Closure med ss 31 og 

aldersskåre 7 år 9 md og Sound Blending med ss 36 og aldersskåre 9 år 8 md.  Disse 

delprøvene viser skåre under elevens eget gjennomsnitt når vi tar hensyn til standardavvik 

pluss/minus 6.   Delprøvene Grammatic Closure og Auditory Sequential Memory viser skåre 

under og i underkant av elevens eget gjennomsnitt.  Ved undersøkelsen er eleven meget 

høflig, lett og kommunisere med, og han gjør greit rede for seg.  Følgende opplysninger har 
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eleven gitt selv:  Han er født i Eritrea og kom til Norge som spedbarn, trolig 10 md. gammel.  

Han taler eritreisk med mor og venner fra Eritrea, men han kan ikke lese og skrive på språket.  

Han taler norsk med far, som bor et annet sted i samme by.  Familien er knyttet til en eritreisk 

menighet i Misjonssalen. De taler eritreisk der.  For øvrig forteller han at det de taler både 

norsk og eritreisk i hjemmet, idet han taler norsk med sine søsken.  Eleven mener det er viktig 

å lære engelsk.  Han synes engelsk er lettere enn norsk, og han ser på engelske program på 

TV. "Engelsk er viktigere enn norsk på verdensbasis", sier gutten.  Eleven har en venn på 

skolen med kurdisk som morsmål.  De taler engelsk sammen.  Det er ikke gøy å lese fordi han 

får vondt i hodet.  Han er glad i idrett, særlig svømming.  Han har vært med i et fotball-lag i 

lokalmiljøet, men har nå sluttet fordi den lokale klubben er i oppløsning.  Hans fremtidsplaner 

er å bli marinbiolog.  Logopedens vurdering er at det er grunn til å tro at eleven har spesifikke 

vansker knyttet til et noe svakt auditivt korttidsminne og noe fonologiske vansker.  Eleven vil 

uansett ha behov for mer språklig trening på norsk.    

 

Case 9: Gutt, 10. klasse.  Lærer henviser eleven til logoped fordi hun gjerne vil ha rede å om 

eleven har lese- og skrivevansker.  Med det mener hun trolig spesifikke vansker.  Det har vært 

tilbud om tiltak ved skolen tidligere.  I grunnskolen har eleven hatt kontakt med logoped 

grunnet taleflytvansker og noe språklydvansker.  Han har også vært i leksegruppe.  På 

ungdomstrinnet har eleven fått tilbud om å delta i støttegruppe for fagene engelsk og 

matematikk, men han har takket nei.  Han har også fått tilbud om NOA, norsk som andrespråk 

i 8. klasse, men har ikke ønsket å ta imot tilbudet.  Ved skolebytte fra 3. til 4. klasse ble det 

opplyst et gutten ikke kunne norsk da han begynte på skolen, at han lærte å lese sent, men at 

han har hatt jevnt fremgang.  Elevens levealder er 15 år 1 md.  ITPA viser psykolingvistisk 

alder godt over 9 år 11.  Carlstens prøve viser lesehastighet 117 ord pr. minutt med 11 feil av 

31. altså 35,4 feil.  Diktat viser 10 feil i alt, hvorav 7 feil gjelder utelatte ord.  Alfabetet 

skrives med 4 feil, idet bokstavene W-X-Y-Z er utelatt.  Eleven har vansker knyttet til 

forståelse av innholdet av teksten.  ITPA viser resultat vedrørende gjennomsnitt standardskåre 

(ss) 36.  Delprøven Auditory Sequential Memory viser ss 48, noe som tilsvarer aldersskåre 

over 9 år 11 md.  Delprøven Grammatic Closure viser ss 25, tilsvarende aldersskåre 7 år 3 

md.  Delprøver som gjelder visuelle ferdigheter viser skåre over 9 år 11 md.  Delprøven 

Auditory Reception viser ss 34, svarende til aldersskåre 8 år 10 md.  Eleven viser interesse og 

konsentrasjon ved undersøkelsen. Han blir imidlertid litt trett etterhvert.  Han er lett å 

kommunisere med. Følgende informasjon er gitt av eleven selv:  Han er født i Norge og har 

urdu som morsmål.  Foreldrene taler punjabi seg imellom og urdu til ham.  Eleven har 
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tidligere gått på koranskole, men nå leser han koranen for seg selv.  Han har forsøkt å skive 

og lese på urdu, men har ikke klart det så godt.  Han nytter morsmålet og norsk om hverandre 

i hjemmet og blant venner.  Eleven leser norske aviser.  Skolefag som matematikk og 

samfunnsfag synes eleven er kjedelig.  Fremtidsplaner er å bli idrettsmann eller arbeide med 

data.  Logopedens vurdering er at eleven verken har spesifikke eller generelle vansker, men 

vansker knyttet til norskspråklige ferdigheter. 

 

7.8.1 Kort sammenfatning av case 1-9 

Elevene forteller en sammefallende historie om sin oppvekst.  Det kan virke som de er både 

understimulert og  overstimulert samtidig.  Understimulering skjer ved at de har lite kontakt 

med nærmiljø og samfunnet omkring seg.  Overstimulering gjelder at mange elever følger et 

dobbelt skoleløp.  Det er grunn til å tro at elevene har gode kognitive forutsetninger i 

utgangspunktet, men at de ikke får tilstrekkelig stimulering språklig, verken på morsmålet 

eller på norsk.  Elevene foretrekker å tale norsk.  De nytter kodeveksling, også i hjemmet.  

Tospråklige elever med fagvansker synes å ha spesifikke vansker i liten grad, samt at de trolig 

har vanlig gode kognitive forutsetninger.   Konklusjonen er at denne gruppen av tospråklige 

elever synes å ha svake formelle norskspråklige kunnskaper, og at dette trolig skyldes lite 

språklig stimulering.  Det synes å være en sammenheng mellom svake språklige ferdigheter 

og store lese- og skrivevansker gjennom hele skoleløpet i grunnskolen.   

 

7.9 Oppsummering av data 

Jeg velger å foreta en felles oppsummering av kvalitative og kvantitative data, fordi 

resultatene dels synes å ha sammenheng og dels overlapper hverandre.  Kvantitative og 

kvalitative data er samlet inn parallelt ved kartlegging av ferdigheter hos tospråklige elever.  

Da jeg startet med kartlegging av tospråklige elever i tilknytning til en logopedisk utredning, 

visste jeg på forhånd ikke hva resultatet ville bli.  Jeg hadde i utgangspunktet tenkt at data 

skulle samles med tanke på en kvalitativ undersøkelse på grunnlag av beskrivelse ved case.   

Imidlertid viste det seg at antallet tospråklige elever som ble henvist for lese- og 

skrivevansker var forholdsvis stort.  Ved 30 elever kunne jeg begynne å tenke på en liten 

statistisk undersøkelse.  Etter hvert ble antallet 55 tospråklige elever.  Dette i henhold til 

kriteriet for utvalg.  Det vil si at disse 55 elevene representerer det samlede antallet 

tospråklige elever uten norskspråklige foreldre som ble henvist til distriktslogoped i løpet av 2 

skoleår.  Jeg satte da strek for selve kartleggingen vedrørende behandling av data.   
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Jeg har utredet tospråklige elever som er henvist til logoped også i tiden etter de to første år.  

Det viser seg å være en nyttig erfaring rent faglig å foreta en analyse og vurdering av 

materialet som foreligger her.  På grunnlag av dette arbeidet, har jeg nå holdepunkter for å 

kunne si noe om i hvilken grad tospråklige elever kan ha spesifikke vansker, i tillegg til at de 

har svake formelle norskspråklige ferdigheter.  Noen få tospråklige elever som er utredet, er 

ikke kartlagt med hensyn til tilknytning til koranskole og ankomst til Norge.  Det kan skyldes 

at de er utredet så tidlig i forløpet, at det ikke har vært aktuell problemstilling på det 

tidspunktet ennå.  Behov for registrering av deltakelse i koranskole og ankomst til Norge, har 

oppstått etter hvert ut i fra den informasjon jeg fikk generelt.  Jeg viser til "ikke oppgitt" ved 

ankomst til Norge, tabell 1.6.  Av 32 elever som oppgis ikke å ha tilknytning til koranen, kan 

det knytte seg usikkerhet for noen få elever.  Se tabellene 2.1 - 2.4.   

 

Jeg har tatt ITPA på alle 55 elevene, og resultater som gjelder psykolingvistiske ferdigheter 

vil trolig være de viktigste data i min kartlegging av tospråklige elever som har fagvansker i 

grunnskolen.  Det er tatt Carlstens prøve av 47 elever og registret bokstavkunnskap hos 6 

elever ved screening.  Se 7.1.  Utvalget elever viser at de fleste er født i eller bosatt i Norge 

før fylte to år.  I alt 17 morsmål er representert, og de fleste elevene oppgir morsmål med 

opprinnelse i Asia og Afrika.  Elever som oppgir urdu/punjabi som morsmål er den største 

enkeltgruppen med 19 av 55 elever.  Det er flere gutter enn jenter som er henvist, med 36 

gutter og 19 jenter.  Elevene henvises noe sent, idet gjennomsnittseleven går i 5. klasse ved 

utredning.  Samtlige elever har svært svake formelle norskspråklige kunnskaper.  

Funksjonsprofilene ved ITPA er svært sammenfallende med skåre innenfor normert 

normalområde vedrørende visuo-manuelle deltester, og skåre godt under normert 

gjennomsnitt vedrørende audio-vokale deltester.  Det er stor spredning i alder på tospråklige 

elever som er henvist til logoped grunnet fagvansker, men det synes ikke  å være tilsvarende 

spredning vedrørende formelle norskspråklige ferdigheter.  Elevene får trolig noe bedre 

ferdigheter etter at de har begynt på skolen enn vanlig språklig utvikling skulle tilsi.  Likevel 

når de ikke helt opp til et forventet gjennomsnittlig nivå ut fra psykolingvistiske kriterier 

testet ved ITPA.  Elevene har noe kommunikative ferdigheter på norsk, ettersom de er i stand 

til å gjennomføre en kartlegging hvor de får forklaring på norsk.  Mange må dog ha noe ekstra 

forklaring i løpet av undersøkelsen grunnet mangel på begreper å norsk.  Dels kan noen elever 

være litt trette og ukonsentrerte.  Når lærere henviser tospråklige elever noe sent i skoleløpet, 

kan det være fordi elevene kan kommunisere på norsk i kontekst vedrørende dagligtale i 

klasserommet.  Dels venter lærer på at tospråklige elever skal få bedre språklige ferdigheter 
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på norsk.  Når tospråklige elever viser gode kommunikative ferdigheter på norsk i kontekst 

knyttet til dagliglivet, kan det tenkes at lærere blir noe forvirret med hensyn til mulige årsaker 

til fagvansker hos de samme elevene. 

 

Elever helt opp til 16 år er testet ved ITPA.  Det er en ulempe at ITPA er normert til 9 år 11 

md.  Likevel kan det forsvares å bruke testen fordi den gir gode indikasjoner på formelle 

norskspråklige ferdigheter hos tospråklige elever.  Bruk av  ITPA er en mulighet vi har for 

vurdering av psykolingvistiske ferdigheter spesielt.  Testen i seg selv er trolig vanskelig nok 

til at det vil være mulig å kunne skille mellom elevens ferdigheter visuelt og auditivt.  Derfor 

kan ITPA med fordel kan nyttes for tospråklige elever spesielt.  Det er grunn til å tro at 

elevene som gruppe har gode kognitive ressurser, samt at de i liten grad synes å ha spesifikke 

vansker.  Se 7.4.1.  Likevel er det største problemet for denne gruppen at de har svært svake 

formelle norskspråklige ferdigheter.  Deltesten Grammatic Closure viser i snitt en skåre på ss 

20 mot gjennomsnitt ss 36.  Det indikerer svært svake kunnskaper vedrørene syntaks spesielt.   

 

Tospråklige elever blir gjennomsnittlig henvist noe sent i skoleløpet, mange først på 

ungdomstinnet.  Gutter blir henvist noe tidligere enn jenter.  Det kan være en årsak til at jenter 

har et noe bedre resultat enn gutter ved ITPA.  Elever i alderen 12-16 år har bedre resultat i 

forhold til normering enn elever i alderen 6-12 år.  Det understreker at elevene til en viss grad 

synes å lære norsk, først etter at de har begynt på skolen.  Resultatet kan være påvirket av 

aldersspredning i forhold til normering av ITPA.  Likevel er det grunn til å anta at språklige 

ferdigheter synes å bedres etter at elevene har begynt på skolen, utover det normal utvikling 

skulle tilsi hos barn generelt.  Lese- og skriveferdigheter er gjennomgående svært svake, og 

det gjelder spesielt for elever i alderen 12-16 år i forhold til normering.  Dette selv om de 

trolig utvikler bedre formelle språklige ferdigheter på norsk ved øket alder.  Det er noe 

spredning i nivå, men mange elever har store vansker med å forstå innholdet i lesestoff selv 

om de har knekket lesekoden.  Det er også elever som ikke er i stand til å ta en diktat.  Det 

kan skyldes at de ikke forstår innholdet i setningene, slik at de blir vanskelig å huske.  Det 

synes også å være vanlig at tospråklige elever ikke har lært alfabetet.  Unntak er elever med 

tilknytning til koranen.   

 

Det er grunn til å anta at det er sammenheng mellom svake resultater vedrørende lesing og 

skriving og svake formelle språklige ferdigheter på norsk.  Dels er det i samsvar med teori 

som fremholder at forutsetning for utvikling av lese- og skriveferdigheter er dels gode 
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formelle språklige ferdigheter og dels metalingvistisk bevissthet.  Skriving og lesing er deler 

av språklige aktiviteter, og dette krever at eleven har evne til språklig desentrering, et godt 

ordforråd/leksikon, begreper/semantikk samt grammatiske ferdigheter/syntaks.  Data viser at 

det er signifikant korrelasjon på 0,01 nivå og 0,05 nivå (to-halet test) mellom særlig 

lesehastighet/lesefeil og deltester ved ITPA.  Deltestene Auditory Reception, Auditory 

Association, Manual Expression, Grammatic Closure og Visual Sequential Memory viser 

signifikant korrelasjon på 0,01 nivå og 0,05 nivå med både lesehastighet og lesefeil, Carlstens 

prøve.  Det kan indikere at det er en sammenheng mellom elevenes svake formelle 

norskspråklige ferdigheter og leseferdigheter spesielt.  Det er rimelig å anta at et svakt utviklet 

språk ikke gir de helt gode leseferdigheter, da dette krever en viss forståelse av begreper og 

syntaks språklig bevissthet.  Se 1.2 og 1.3.  Elever som har store lese- og skrivevansker vil 

trolig ikke ha utbytte av lærebøker på et språk de ikke behersker formelt.  Derved vil de få 

fagvansker på skolen.  Det er ikke foretatt korrigering for alder av elever.  Imidlertid viser 

data at elevene gjennomgående har svært svake kunnskaper både vedrørende formelt norsk, 

lesing og skriving uansett alder.  Dette inntrykket vil ikke endres selv om en foretar statistisk 

korrigering for alder på grunnlag av at ITPA er normert til 9 år 11 md.  Carlstens prøve er 

normert til 10. klasse, og resultatet vedrørende denne testen, viser at elevene i aldersgruppe 12 

-16 år har svært svake lese- og skriveferdigheter i forhold til normering for alderen. 

 

Elevenes kunnskaper på deres morsmål er blitt kartlagt ved egenvurdering av ferdigheter.  

Noen elever mener de kan tale noe morsmål, men når de blir bedt om å benevne gjenstander 

eller tale fritt, er det oftest noe vanskelig for dem.  Selv om elevene har svake norskspråklige 

kunnskaper, opplyser de at det er letter å tale norsk enn morsmålet.  Ytterst få elever kan lese 

og skrive på sitt morsmål.  Disse er ikke registrert ved variabel, fordi det er meget uvanlig 

blant tospråklige elever i denne gruppen.  Ferdigheter på morsmålet for denne gruppen 

tospråklige elever har jevnt over vært så svake, at omfanget ikke er registret med tanke på en 

statistikk.  I hovedsak er det grunn til å tro at elevene som gruppe har svært svake ferdigheter 

på sitt morsmål.  Elevene forteller at det er lettere å tale norsk enn morsmålet, og de 

foretrekker å tale norsk.  Imidlertid synes kodeveksling å være meget utbredt, ved at de 

opplyser at de bruker norsk og morsmål om hverandre ved at de tar i bruk ord og begreper 

uansett språklig tilknytning, som et ledd i daglig kommunikasjon.  Det vil si at gruppen av 

tospråklige elever i stor grad nytter kodeveksling, idet de bruker språkene om hverandre etter 

behov, både i hjemmet og i lek med venner.  Kodeveksling forekommer blant annet i forhold 

til emne som tas opp og i forhold til hvem barnet taler med.  Dersom elever taler med 
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besteforeldre, slekt eller foreldre som ikke kan norsk, brukes kodeveksling.  Mange barn 

forteller at de helst taler norsk med søsken i hjemmet, men at de nytter deler av både morsmål 

og norsk i forhold til konteksten.   

 

Kartlegging av elevenes egenvurdering av ferdigheter på morsmålet, innebærer at elevene 

samtidig forteller hvor de nytter de respektive språk, norsk og morsmål.  Det fremkommer da 

at elevene som gruppe lever svært isolert fra både nærmiljø og det norske samfunnet.  Elevene 

deltar ikke i organiserte aktiviteter som hovedregel.  Kun en elev forteller at han spiller aktivt 

i en fotballklubb som medfører reiser og sosialt liv utenfor nærmiljøet.  En annen pike deltar i 

svømmeklubb, men bare lokalt.  Ellers forteller både gutter og jenter at de sparker fotball med 

jevnaldrende som også er tospråklige, men ikke i klubb.  Ingen tospråklige elever deltar i 

sangkor, musikk-korps, speiderlag, hjelpekorps eller håndball-lag/idrettslag.  Norskspråklige 

elever som henvises til logoped, og bor i samme nærmiljø, forteller i stor grad om deltakelse i 

slike aktiviteter uansett kognitive ferdigheter og grad av spesifikke vansker.  I den grad 

elevene har gått i barnehage, synes ikke det å ha hatt positiv effekt på norskspråklig utvikling.  

Det kan skyldes at andelen tospråklige barn i barnehagen er høy og at det er få voksne som 

taler norsk.  Forholdsvis mange elever oppgir koranskole som fritidsaktivitet.  Jeg har derfor 

registrert omfanget av elever som leser koranen eller går på koranskole.  Årsaken til det er at 

mange elever med dobbelt skoleløp, synes være slitne og noe ukonsentrerte ved 

undersøkelsen.  Det samme inntrykket er blitt oppgitt av lærer som en av årsakene til 

henvendelse til logoped.  Av 55 elever oppgir 23 at de har tilknytning til koranen.  For noen 

elever er det litt usikkert, og de er da ikke registrert i denne gruppen.  Elever som oppgir 

tilknytning til koranen er i stor grad født i Norge.  De er knyttet til morsmålsgruppe 1., 

urdu/punjabi, tyrkisk, marokkansk og somalisk.  Kun 1 elev av 23 er knyttet til 

morsmålsgruppe 2. av elever som leser koranen eller går på koranskole.  Elever som har et 

dobbelt skoleløp viser i snitt noe svakere resultater på samtlige tester enn gruppen uten 

tilknytning eller usikker tilknytning til koranen.   

 

Det synes å være sammenfallende opplysninger vedrørende elevenes egenvurdering og 

læreres informasjon om levekår til tospråklige elever.  Jeg viser til 7.7.2.  Det kan synes som 

om elevene tar sin livssituasjon for gitt.  Samtidig som de indirekte forteller om en isolert 

tilværelse fra nærmilljø og samfunn, stiller de ikke spørsmål ved om noe kunne vært 

annerledes ved deres muligheter for lek og utfoldelse.  Mange har hatt opphold i foreldres 

hjemland, og elever kan da omtale en feriereise som en reise "hjem".  Det er viktig å merke 
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seg at elevene heller ikke har kontakt med det norske samfunnet via media som aviser, 

fjernsyn og radio.  Tospråklige elever forteller i svært stor grad at de ser på videofilmer eller 

TV-kanaler fra det elever kaller hjemlandet.  Elevene gir i tillegg inntrykk av å være både 

understimulert og overstimulert samtidig.  Overstimulert ved å delta i to skoleløp, og 

understimulert ved å leve i isolasjon fra det norske samfunnet og sitt nærmiljø.  Selv om 

mange elever gir inntrykk av å være trette og ukonsentrerte, er det likevel svært tydelig at 

elevene forsøker å gjøre sitt beste ved en logopedisk utredning.  Samtidig som det synes å 

være mange felles faktorer knyttet til elevenes levekår, og det gjelder spesielt at de synes å 

leve svært isolert i det norske samfunnet, viser elevene stor grad av sammenfallende resultater 

ved kartlegging av ferdigheter språklig samt ved lesing og skriving.  Videre har elevene trolig 

gode kognitive forutsetninger i utgangspunktet, som gruppe.   

 

Terskelen for helsetjenester synes å være høy for tospråklige barn.  Det kan ha sammenheng 

med at familien er noe isolerte i det norske samfunnet, og at det tradisjonelt er høy terskel til 

en del offentlige tjenester.  Barna synes å falle mellom to stoler i så måte.  Foreldre forventer 

at skolen skal ordne opp.  Ved skolen forventes det at foreldre selv tar seg av helsemessige 

spørsmål, noe som ikke ligger direkte under skolens domene.  I den sammenheng kan det 

nevnes at henvisningsskjema viser at gruppen av tospråklige elever svært sjelden har hatt 

tilbud om tiltak for sine fagvansker eller er utredet medisinsk.  Logoped er i hovedsak den 

første faginstans som tospråklige elever henvises til, til tross for at elevenes fagvansker er 

store og at de henvises noe høyt opp i alder.  Lærere hevder at foreldre er lite villige til å 

betale egenandeler for helseundersøkelse, og de synes å mene at dette er en del av skolens 

ansvarsområde.  Årsaken kan dels være at foreldre som gruppe har høye terskler til 

hjelpeapparatet og dels at foreldre ikke oppfatter at barna har store vansker språklig og faglig 

på skolen.  Det synes å være lærerne selv som øver noe påtrykk for at elevene skal bli utredet 

for fagvansker.  Elever kan ha forholdsvis gode norskspråklige ferdigheter i kontekst i 

dagligtale.  Lærere kan derfor avvente situasjonen til elevene lærer noe bedre norsk.  

Imidlertid synes forventet faglig fremgang å utebli selv om det settes inn betydelige ressurser.  

Mange behersker ikke lese- og skrivekunsten når de er i ferd med å forlate grunnskolen.  Det 

er mulig at lærere forstår hva som kan være årsaken til tospråklige elevers fagvansker, og at 

de velger å henvise eleven til logoped med tanke på at det da blir sendt en logopedrapport til 

foresatte.  Logopedrapporten kan dels overføre noe av ansvaret for situasjonen til foreldre, 

ved at mangelfull språklig stimulering påpekes.  Dels kan en logopedrapport indirekte frita 

lærer for noe ansvar vedrørende opplæring av tospråklige elever som synes å være språklig 
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understimulert.  Logopedrapporten kan også være grunnlag for eventuell henvedelse til PP-

tjenesten med tanke på ytterligere utredning med formål å utløse mer ressurser til 

undervisning.  

 

Den foreløpig konklusjonen er at tospråklige elever har dels store fagvansker på skolen fordi 

de har mangler formelle norskspråklige kunnskaper.  De kan ikke sitt morsmål bedre enn 

norsk, idet de fleste er født i Norge eller er kommet til Norge som små barn.  Utstrakt bruk av 

kodeveksling er vanlig.  Det neste spørsmål som skal besvares er hvorfor tospråklige elever 

ikke lærer norsk, selv om de er født i Norge.  For å kunne besvare det spørsmålet, må jeg 

trolig knytte data til teori, og ved drøfting forsøke å besvare hvorfor norskfødte barn ikke kan 

det norske språket.  Kartlegging viser at elevene i liten grad synes å ha spesifikke vansker og 

de trolig har gode kogntive ferdigheter.  De fleste elevene er født i Norge eller bosatt i Norge 

som spedbarn/småbarn.  Til tross for at elevene i utgangspunktet burde ha gode forutsetninger 

for en god språklig og faglig utvikling, er de ikke å være i stand til å gjennomføre obligatorisk 

skolegang ut fra normert standard.  Fagvanskene synes derimot å øke med alder relativt sett. 

 

7.9.1 Vurdering av validitet og reliabilitet 

De faktorer jeg ønsker å undersøke er tospråklige elevers språklige og faglige ferdigheter på 

skolen.  Undersøkelsen er i hovedsak basert på standardister og normerte tester.  ITPA er 

direkte relatert til psykolingvistiske ferdigheter på norsk.  Carlstens prøve gjelder lese- og 

skriveferdigheter.  Resultater fra begge testene viser korrelasjoner.  Resultat ved ITPA viser 

dels korrelasjon med kontrollgruppe.  Den mer kvalitative delen av undersøkelsen er knyttet 

til elevenes egenvurdering i første rekke.  Det gjelder spesielt egenvurdering knyttet til 

ferdigheter og bruk av morsmålet.  Variabler som er basert på elevenes egenvurdering er 

videre morsmål, ankomst til Norge og bruk av fritid.  Det kan ikke utelukkes at noen elever 

kan ha svart feil, men elevene har trolig ingen interesse av å gi gale svar helt bevisst.  Data er 

knyttet til elevenes egen oppfatning av sin situasjon, og for elevene selv vil deres situasjon 

være reell, ved at forteller som sin egen subjektive opplevde virkelighet.   

 

Resultater ved ITPA viser at elevene som guppe har vanlig gode kognitive ferdigheter.  Man 

må derfor regne med at de som gruppe har en viss insikt i sin situasjon, og derfor gir svar som 

er reelle.  For øvrig gjelder kvalitative data testers vurdering av elevene, samt nedtegnelse av 

den informasjon som lærere og foresatte gir i samband med en logopedisk undersøkelse av 
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elever de selv har henvist.  Man må regne med at alle er interessert i å gi så korrekt 

informasjon som mulig i den sammenhengen. 

 

Alt i alt vil jeg vurdere undersøkelsen som valid og reliabel.  Se 6.7f.  Min problemstilling har 

vært knyttet til kartlegging av språklige ferdigheter og fagvansker.  Det er grunn til å tro at 

disse spørsmålen er besvart så langt det er mulig innenfor de rammene undersøkelsen gir.  

Dersom de samme elevene hadde vært testet flere ganger, eller av enn annen tester, ville trolig 

resultatet blitt det samme vedrørende ITPA, Carlstens prøve og screening av 

bokstavkunnskap.   

 

Når det gjelder observasjon av elevene i en undersøkelsessituasjon, samt elevenes 

egenvurdering og informasjon fra lærere og foresatte, er det en form for informasjon som er 

avhenig av person, tid og sted.  I en annen sammenheng og med bedre tid, kunne 

informasjonen knyttet til tospråklige elever med fagvansker vært gitt på flere måter.  Blant 

annet kunne jeg benyttet spørreskjema for en større undersøkelse, men muligheter for 

statistisk beskrivelse og analyse.  Et annet alternativ er bruk av utstrakte intervju med både 

åpne og lukkede spørsmål.  Imidlertid er data som fremkommer ved en kvalitativ metode i 

stor grad sammenfallende med statistisk beskrivelse ved undersøkelsen.  Relevant 

informasjon er nedskrevet i logopedrapporter, og de kan derfor etterpøves.   

 

Spørsmål om mulig sammenheng mellom fagvansker og språklige ferdigheter kan dels 

forklares ved teori og dels ved at det foreligger signifikant statistisk korrelasjon mellom 

delprøver ved henholdsvis ITPA og Carlstens prøve.  Samtidig finner man også holdepunkter 

for at det er felles faktorer knyttet til tospråklige elevers fagvansker i grunnskolen.  Alt i alt 

tror jeg man kan anta at data i denne kartleggingen er statistisk valide.  Videre vil resultatene i 

denne undersøkelsen kunne generaliseres til andre grupper av tospråklige elever som har 

lignende oppvekstvilkår.   

 

Oppdragelse i forhold til tospråklige elevers fagvansker og svake norskspråklige ferdigheter 

vil bli vurdert i forhold til en teoretisk drøfting.  Her vil jeg kunne vurdere mulige 

sammenhenger mellom tospråklige ferdigheter, fagvansker som del av lese- og skrivevansker 

samt faktorer knyttet til oppdragelse og familiepedagogikk.  Disse mulige sammenhengene vil 

jeg forsøke å gjøre rede for ved drøfting i det følgende.   

 



 123 

8. DRØFTING 

 

8.1 Innledning 

Utgangspunktet for drøftingen er problemstillingen for undersøkelsen av tospråklige elever 

med fagvansker i grunnskolen.  I hovedsak ønsker jeg å finne svar på tre spørsmål.  Disse 

gjelder i første rekke elevenes tospråklige ferdigheter, samt hvilke fagvansker elevene har og 

omfanget av disse.  Videre vil jeg ta rede på om det kan være felles faktorer knyttet til 

tospråklige elevers fagvansker.  Se 6, side 63.  Formålet med undersøkelsen er å få mer 

kunnskap om mulige årsaker til at tospråklige elever har fagvansker i grunnskolen.  De fleste 

rapporter samt teori om tospråklighet, konkluderer i hovedsak med at fagvansker hos 

tospråklige elever skyldes manglende morsmålsundervisning i skolen.  Se 1.1.  Engen og 

Kulbrandstad (1998) hevder at vi har lite kunnskap om spesielt tospråklige minoritetselever i 

grunnskolen i Norge. 

 

Teori viser til at tospråklighet har en positiv kognitiv effekt forutsatt funksjonell tospråklighet.  

Se 2.2.  Barn har et stort potensiale til å lære flere språk, men den avgjørende faktoren for 

tospråklig utvikling hos barn synes å være omstendighetene ved tospråklig utvikling og 

oppdragelse i familien.  Se 2.4.  Kartlegging viser at tospråklige elever i grunnskolen har 

svake formelle norskspråklige ferdigheter samt svake resultater ved lesing og skriving på 

norsk.  Elevenes ferdigheter på de respektive morsmål synes å være svakere enn elevenes 

norskspråklige ferdigheter.  I muntlig kommunikasjon i kontekst, altså i dagligtale, er det 

grunn til å tro at elevenes norskspråklige ferdigheter er noe bedre.  Elevenes fagvansker er 

trolig knyttet til svake lese- og skriveferdigheter.  Felles faktorer vedrørende tospråklig 

utvikling og oppdragelse i familien synes å være knyttet til understimulering.  Noen elever er 

trolig både understimulert og overstimulert samtidig, ved at de gjennomfører et dobbelt 

skoleløp.  Elevene forteller om levekår som er sammenfallende knyttet til oppvekst og 

manglende muligheter for aktivitet.  Av den grunn vil jeg vurdere disse i tilknytning til 

språkutvikling under eksepsjonelle omstendigheter (Bishop & Mogford 1997). 

 

Jeg velger å ta et barneperspektiv i min drøfting.  Derfor bygger jeg dels på den informasjon 

elevene selv har gitt under en logopedisk undersøkelse, og dels tar jeg utgangspunkt i teori 

vedrørende de kriterier som bør være til stede ved oppdragelse og oppvekst for at barn skal ha 

en god utvikling, både språklig, kognitivt og sosialt (Dalland Evans 2000, Berk 2000). 
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8.1.1 Språklig utvikling under eksepsjonelle omstendigheter 

Bishop & Mogford (1994) beskriver språklig utvikling under eksepsjonelle omstendigheter.  

Se 1.2.  Eksepsjonelle omstendighet for språklig utvikling som kan være relevant for gruppen 

av tospråklige elever, synes først og fremst å være deprivasjon i tidlig barndom, ved at 

elevene som gruppe forteller om en oppvekst i isolasjon.  Levekårene til tospråklige elever 

som beskrevet i 7.7.3 kan dels relateres til flere av de øvrige eksepsjonelle omstendighetene 

for språklig utvikling (ibid).  Jeg vil forsøke å begrunne dette som følger.  Beskrivelse av 

barnas levekår ved case er foretatt for å understreke at denne gruppen av tospråklige elever 

trolig har en språklig utvikling under eksepsjonelle omstendigheter.   

 

Deprivasjon i tidlig barndom gjelder ekstrem mangel på stimulering.  Dersom en familie lever 

isolert, eventuelt prioriterer kontakt med hjemlandet, vil de ikke få impulser fra sitt nærmiljø 

og det samfunnet de bor i.  Dersom foreldre er analfabeter, vil språket være knyttet til 

gjøremål i hjemlandet, og ikke til gjøremål i det norske samfunnet.  Språk forvitres ved 

migrasjon fordi det ikke er i daglig bruk.  Dersom foreldre er opptatt med et yrke til ulike tider 

av døgnet, vil de kanskje ikke være til stede mens barna er våkne.  Ved mange og tette 

barnefødsler, vil yngste barn raskt bli litt stort og trolig ikke få den nære stimulering som 

kreves for at språklig utvikling skal finne sted.  Dersom det er svært mange mennesker som 

bor på et forholdsvis lite areal, vil familiemedlemmene være nødt til å ha forsiktige 

omgangsformer ved at samtale kanskje forstummer fordi noen må ha det stille.  Kanskje barna 

blir forhindret fra å utfolde seg i lek.  Om familien ser på video fra hjemlandet som er 

beregnet på voksne, vil dette kunne ha innvirkning på barnets behov for utfoldelse.  Mange 

barn forteller at de er inne hele tiden, særlig om vinteren.  Også det er en faktor som kan 

hindre stimulering av språklig utvikling. 

 

Hørende barn med døve foreldre vil oppleve at foreldre ikke taler høyt, men bruker tegnspråk.  

Dersom barn vokser opp med foreldre som nesten ikke bruker språket, eller har en svært 

innskrenket språklig kode, vil barn i en slik familiesituasjon trolig komme i samme kategori 

som hørende barn til døve foreldre.  Tospråklig utvikling hos førskolebarn kan skje simultant 

eller additivt.  Uansett må barna bli stimulert både morsmål og andrespråket, dersom en 

funksjonell tospråklig utvikling skal kunne finne sted.  Dersom foreldre i liten grad taler sitt 

morsmål, og ikke taler et formelt morsmål (akademiske eller vitenskapelige begreper), og 

barnet heller ikke blir språklig stimulert på norsk, vil førskolebarnet trolig ikke få mulighet til 

å utvikle syntaks og et stort nok begrepsapparat verken på sitt morsmål eller på norsk. 
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Midlertidig hørselstap og språklig utvikling kan også være en faktor.  I henhold til teori, skal 

midlertidig hørselstap ikke påvirke språklig utvikling.  Det er delte oppfatninger om det. 

Tospråklige barn vil trolig ikke være påvirket av denne faktoren som tospråklig.  Det som er 

relevant, er at barnet i perioder kan være mangelfullt språklig stimulert spesielt, også som 

tospråklig, ved at det er sensitive perioder for språklig utvikling hos barn.  Barn som ikke 

hører noe etter fylte seks md. vil forstumme.  Om det varer lenge før adekvat språklig 

stimulering finner sted, vil nok barnets språklige utvikling kunne bli noe forsinket.  Miljøet er 

avgjørende for en god språklig utvikling hos barn.  Som det er vist til ovenfor, er gruppen av 

tospråklige barn i isolerte familier trolig utsatt for noe mangelfull språklig stimulering.   

 

Språklig utvikling hos døve barn kan trolig sammenlignes med språklig utvikling hos barn 

som ikke hører tale og språk, samt blir svært lite språklig stimulert.  Dersom barn har 

forsinket språklig utvikling, undersøkes barnets hørsel omhyggelig fordi hørsel og språklige 

funksjoner er knyttet nært sammen.  Språklig utvikling hos blinde barn kan også være relevant 

for barn som holdes isolert.  De får lite erfaringer og opplever ikke tilstrekkelig til at de 

samler seg et arsenal av begreper.  Ordforråd og begrepsforståelse kan bli noe svak også på 

grunn av mangelfull stimulering, ikke bare ved blindhet.  Språklig utvikling hos tvillinger kan 

resultere i at barna lager sitt eget språk ved bruk av private koder.  Dette kan trolig også 

forekomme mellom barn som lever sammen i en isolert familiesituasjon.   

 

Alt i alt er det flere faktorer som beskriver eksepsjonelle omstendigheter for språklig utvikling 

som også kan passe til tospråklige elever som vokser opp som vist ovenfor.  Det vil si at 

språklig utvikling ikke finner sted som forutsatt å grunn av mangelfull stimulering både 

språklig og sosialt.  Romaine (1998) hevder at det først og fremst er de omstendigheter barnet 

lever under som er avgjørende for om en god språklig utvikling finner sted, også en tospråklig 

utvikling.  Se 2.4.   

 

At et barn er knyttet til en minoritetskultur har trolig mindre effekt på dets språklige utvikling 

enn at det lever i isolasjon med svært lite stimulering.  Ut fra de data som er fremkommet 

vedrørende oppvekst og levekår til gruppen av tospråklige elever, kan det hevdes at de i noen 

grad trolig kan sammenlignes med barn som utvikler et mangelfullt språk grunnet 

eksepsjonelle omstendigheter.  Eksepsjonelle omstendigheter for denne elevgruppen, kan 

være at de dels lever meget isolert, og dels at morsmålet ofte er knyttet til en minoritetskultur.  

I det følgende vil jeg vurdere elevenes tospråklige ferdigheter i forhold til teori.  
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8.2 Vurdering av elevenes tospråklige ferdigheter  

Den empiri jeg skal drøfte gjelder i korte trekk følgende:  Gruppen av tospråklige elever synes 

å ha mange felles kjennetegn.  De fleste er født i Norge med et morsmål knyttet til 

minoritetskulturer.  Elevene er blitt henvist sent i skoleløpet for lese- og skrivevansker.  Det er 

ikke vist til tidligere tiltak for eleven, annet enn noe ekstra undervisning på skolen i enkelte 

høve.  Elevene er i svært liten grad blitt undersøkt forut for henvisning til logoped, tross store 

lese- og skrivevansker.  Lese- og skrivevansker synes å ha sammenheng med svake formelle 

kunnskaper på norsk.  Til tross for svake norskspråklige ferdigheter, foretrekker elevene å tale 

norsk fremfor morsmålet.  Elevene nytter i stor grad kodeveksling ved at de bruker de ord og 

begreper de har for hånden, uansett språk, for å kunne kommunisere til daglig.  Det er mulige 

denne formen for kodeveksling kan betegnes som taggveksling.  Se 2.1.4.  

 

I teori blir tospråklig utvikling vurdert i forhold til additiv, subtraktiv eller simultan tospråklig 

utvikling.  Se 1.3 og 2.1.  Simultan tospråklig utvikling vil si at barnet lærer morsmålet og 

andrespråket samtidig.  De fleste elevene i gruppen er født i Norge, eller bosatt i Norge før 

fyllte to år.  Dette i henhold til elevenes egne opplysninger på forespørsel.  Det innebærer at 

de i henhold til teori skal ha utviklet simultan tospråklighet.  Elever som er bosatt i Norge 

etter tre-fire års alder kan i følge teori utvikle en additiv eller subtraktiv tospråklighet.  Det er 

ikke trolig at elever i gruppen har utviklet additiv tospråklighet i særlig stor grad.  Da ville 

resultatet vært at elever hadde utviklet funksjonell tospråklighet, og det synes ikke å være 

tilfellet for disse elevene som gruppe.  En subtraktiv tospråklig utvikling ville medført at 

elevenes morsmål forvitres, samtidig som de lærer norsk.  Elevene kan da bli ikke-balansert 

tospråklige ved at de behersker norsk bedre enn morsmålet.  I tillegg kan norsk som 

andrespråk overta morsmålets konnotative funksjoner.  Videre kan elever i henhold til teori 

utvikle norskspråklige ferdigheter tilsvarende enspråklige.  Det vil si at elever etterhvert 

behersker norsk på et nivå som elever med norsk som morsmål.  I denne gruppen synes ingen 

tospråklige elever å ha utviklet så gode norskspråklige ferdigheter at de kan vurderes som 

funksjonelt enspråklige på norsk.      

 

Selv om elevene er født eller er bosatt i Norge før skolestart, synes norskspråklige ferdigheter 

å være svært svake.  I tillegg er det grunn til å anta at ferdigheter på morsmålet kan være noe 

svakere enn norskspråklige ferdigheter for de fleste elevene.  Mange elever utvikler norsk 

som ikke er funksjonelt, samtidig som de ikke utvikler sitt morsmål.  Videre kan det være 

grunn til å anta at norsk i like stor grad som morsmålet har morsmålets funksjoner.  Det 
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begrunner jeg med at elevene i stor grad synes det er lettere å tale norsk enn morsmålet.  Det 

vises til at søsken ofte taler norsk sammen i hjemmet.  Elevene forteller dels at de nytter 

morsmålet når de kommuniserer med familie som ikke taler norsk.  Det kan være en 

indikasjon på at de heller ikke behersker morsmålet, da det ikke synes å strekke til i daglig 

kommunikasjon i kontekst.  At elevene utvikler skriftlige ferdigheter på sitt morsmål, 

forekommer kun unntaksvis. 

  

I teori om tospråklighet fremheves det at tospråklighet kan knyttes til kognitive fordeler, 

forutsatt funksjonell tospråklighet.  Funksjonell tospråklighet brukes dels synonymt med 

elitetospråklighet og en additiv tospråklig utvikling.  Det vil si at eleven kan lese og krive på 

begge språk.  Dersom elever skal ha fordeler av sin tospråklighet, må de i henhold til teori 

beherske språkene over en terskel som tilsvarer kognitive/akademiske ferdigheter (CALP).  

Elevene i denne gruppen, synes å ha tospråklige ferdigheter under nedre terskel for 

grunnleggende interpersonelle kommunikative ferdigheter (BICS).  Da kan det føre ulemper 

med seg å være tospråklig.  Se 2.2 og  2.3.  Dersom elever skal ha fordeler av sin 

tospråklighet må de trolig ha språklige ferdigheter over et visst nivå, tilsvarende funksjonell 

tospråklighet.  Det synes ikke å være tilfellet for denne gruppen av tospråklige elever.   

 

På grunn av at tospråklige elever har fagvansker, forventes det ikke at disse kan norsk i særlig 

stor grad.  Samtidig tas det for gitt at de samme elever har gode språklige ferdigheter på sitt 

morsmål.  Jeg viser blant annet til St. meld. nr. 25 (1998-99), se 1.1.  I lys av denne 

vurderingen fremmes det krav om morsmålsopplæring for tospråklige elever i grunnskolen.  

Mine data viser at selv om elevene har svake formelle norskspråklige kunnskaper, så 

foretrekker de å tale norsk.  Samtidig forteller elevene svært ofte at det er lettere å tale norsk 

enn morsmålet.  Det kan derfor være gjenstand for diskusjon hvilket språk som faktisk har 

morsmålets funksjoner.  Romaine (1998) problematiserer morsmålsbegrepet ved å fremheve 

at selve tospråkligheten i seg selv kan være morsmålet og ha morsmålets funksjoner.  Det 

gjelder særlig ved utvikling av simultan tospråklighet.  Dessuten kan balansen mellom 

språkene endre seg over tid, noe som vil være tilfelle ved subtraktiv tospråklighet.  Se 2.1.1.  

Da vil andrespråket etter hvert overta morsmålets funksjoner.   

 

Vi kan ikke hevde at elevene utvikler simultan tospråklighet på et funksjonelt nivå når de har 

svake kunnskaper både knyttet til morsmål og norsk.  Elevene synes heller ikke å utvikle 

subtraktiv tospråklighet.  Begrunnelse er at de trolig har for svake formelle norskspråklige 
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ferdigheter til at disse kan tilsvare funksjonell enspråklighet på norsk.  Begrepet dobbel 

halvspråklighet synes derfor å være det som beskriver grad av tosråklighet best for denne 

elevgruppen.  Ved at elevene forteller at norsk er det språket de foretrekker å nytte, kan det 

ikke utelukkes at norsk også har morsmålets funksjoner.  Det vil si at norsk kan være det 

språk som elevene tenker, drømmer og løser problemer på.  Da vil norsk også være det 

språket som best er egnet for undervisning av elevene.  Tospråklige ferdigheter hos denne 

elevgruppen kan trolig til en viss grad beskrives som et resultat av eksepsjonelle 

omstendigheter for språklig utvikling.  Se 8.1.1.  Det kan derfor være grunn til å vurdere 

språklig utvikling i tilknytning til familiens filterfunksjon spesielt. 

 

8.2.1  Oppsummering vedrørende tospråklige ferdigheter 

Elevene har som gruppe svært svake formelle norskspråklige ferdigheter.  Det er mulig 

kommunikative ferdigheter på norsk kan være noe bedre enn de formelle.  Det er særlig 

språklige vansker knyttet til syntaks og ordforråd samt begreper på norsk.  Videre bruker 

elevene kodeveksling i stor grad, også innen familien og med søsken.  Elevene synes å nytte 

det ordforråd og de begreper de har for hånden, uansett språklig tilknytning, og de forteller det 

er lettere å tale norsk enn morsmålet.  I tillegg har elevene svake ferdigheter vedrørende 

lesing og skrivning på norsk, samtidig som de i forsvinnende liten grad kan lese og skrive på 

sitt morsmål.  Vi kan trolig hevde at denne gruppen tospråklige elever, som for øvrig synes å 

ha et forholdsvis ensartet språklig nivå, ikke er funksjonelt tospråklige.  Da er kravet at de 

skal kunne lese og skrive på både morsmål og andrespråket.  Elevene som gruppe er heller 

ikke balansert tospråklige, idet de synes å beherske norsk bedre enn morsmålet.  I den grad 

elevene kan nytte dels noe norsk og dels noe morsmål, kan det være grunn til å nytte begrepet 

dobbel halvspråklighet om den type tospråklig ferdighet som denne elevgruppen synes å ha.   

 

Elevene synes heller ikke synes å kunne sitt morsmål i muntlig kommunikasjon uten 

interferens av norsk, ved at de nytter kodeveksling i utstrakt grad.  Morsmålet får en mulig 

funksjon for identifisering av etnisitet, og er trolig en faktor som gir eleven identitet.  Alle 

elevene forstår hva jeg mener med "morsmål" ved kartlegging.  Mange elever i gruppen har 

trolig så svake språklige ferdigheter, uansett språk, at de knapt kan vurderes som 

halvspråklige heller.  Det vises til elever som ikke kan lese og skrive i det hele tatt.  

Kodeveksling fremheves i teori som en naturlig veksling mellom to språk ved behov.  Elevene 

i denne gruppen synes å nytte kodeveksling grunnet mangel på ord og begreper generelt, og 

de anvender trolig det ordforråd de har med tanke på muligheter for kommunikasjon.   
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Konklusjonen må bli at elevene synes å ha språklige ferdigheter som trolig kan betegnes som 

dobbelt halvspråklig og dels ikke-balansert tospråklig.  Det kan også være holdepunkter for å 

anta at denne gruppen elever har utviklet en kategori tospråklighet som ikke er blitt beskrevet 

i teori tidligere.  I hvilken grad svake tospråklige ferdigheter kan virke inn på elevenes 

fagvansker, vil bli vurdert som følger. 

 

8.3 Fagvansker hos tospråklige elever 

Gruppen av tospråklige elever som er undersøkt, har store lese- og skrivevansker.  Selv om de 

viser en positiv utvikling i norskspråklige ferdigheter etter at de har begynt på skolen, dog 

uten å nå opp til et gjennomsnittlig ferdighetsnivå samlet sett, viser de ikke i samme grad en 

positiv utvikling vedrørende faglige ferdigheter.  Elevene blir hele tiden hengende etter faglig, 

dersom en skal ta utgangspunkt i de resultater som fremkommer ved Carlstens prøve.  Det er 

trolig noe mer spredning individuelt, vedrørende ferdigheter i lesing og skriving enn for 

resultater ved ITPA.  Det kan skyldes at elevene trener opp sine lese- og skriveferdigheter i 

ulik grad, samtidig som de språklig sett får den samme grad av stimulering på skolen.  Som 

gruppe synes elevene å ha skolen som en felles faktor når det gjelder mulighet for språklig 

stimulering.  Det kan også hende at lese- og skriveferdigheter i større grad gjenspeiler 

normalfordelingen vedrørende kognitive ferdigheter, enn resultater ved ITPA.  Deltester ved 

ITPA er dels relatert til automatiserte ferdigheter, og vil derfor ikke i samme grad være 

knyttet til kognitive ferdigheter hos elevene.  

 

Språklig utvikling hos barn er for en vesentlig del knyttet til automatiserte ferdigheter.  Det 

gjelder særlig utvikling av syntaks, jfr. deltesten Grammatic Closure.  Gjennomsnittlig 

levealder (LA) i gruppen er 10 år 8 md.  Deltesten Grammatic Closure viser ss 20.  Normering 

for en elev på 9 år 11 md. innebærer at ss 20 tilsvarer en aldersskåre på 5 år 10 md. (Kirk m.fl. 

1968/1995).  Det er stor forskjell mellom levealder (LA) og psykolingvistisk alder (PLA) 

vedrørende ferdigheter knyttet til syntaks.  Syntaks skal ved normal språklig utvikling 

beherskes i tre-fire års alderen.  Utvikling av språkets formsider, syntaks, vil mer være 

avhengig av den stimulering barnet får, enn av dets kognitive ferdigheter fordi språklig 

utvikling hos barn dels omfatter automatiserte ferdigheter.  Svake resultater vedrørende 

deltesten Grammatic Closure er trolig en god indikasjon på svake formelle norskspråklige 

ferdigheter generelt, også når elevene er tospråklige. 
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Resultatene vedrørende ITPA fra 55 tospråklige elever har gjort det mulig å få frem en 

funksjonsprofil som viser gjennomsnittlige ferdigheter for en gruppe tospråklige elever.  

Denne profilen viser at visuo-manuelle ferdigheter er innenfor normalområdet, mens audio-

verbale ferdigheter er noe svake.  Dersom man tar hensyn til skåre vedrørende Auditory 

Sequential Memory (AM), kan man få indikasjon på om tospråklige elever kan ha spesifikke 

vansker.  Dersom skåre ved AM er svakere enn elevens eget gjennomsnitt, vil det være en 

indikasjon på spesifikke vansker (Bishop 1997).  Deltesten AM er i liten grad relatert til 

språklige ferdigheter.  Dersom eleven har noe svakere skåre også i forhold til visuo-manuelle 

kanaler, ved at forskjellen (split) mellom auditive og visuelle kanaler er liten, vil det kunne 

være en indkasjon på at elevenes kognitive ferdigheter er noe svake i forhold til 

gjennomsnittet (ss 36).  Derved kan man få noen holdepunkter for å vurdere mulige spesifikke 

og/eller generelle vansker også hos tospråklige elever med noe svake formelle norskspråklige 

kunnskaper. 

 

Denne gruppen av tospråklige elever synes i liten grad å ha spesifikke vansker.  Dessuten 

følger de trolig normalfordelingen vedrørende kognitive ferdigheter.  Det som imidlertid 

synes å være felles for tospråklige elever i denne gruppen, er at de uansett eventuelle 

spesifikke eller generelle vansker, har svært svake formelle norskspråklige ferdigheter.  Det 

gjelder også tospråklige elever som har forholdsvis høye skåre vedrørende visuo-manuelle 

kanaler.  Til tross for at enkelte elever synes å ha svært gode kogntitive forusetninger i 

utgangspunktet, har de svake kunnskaper rent språklig.  Den mest nærliggende forklaringen, 

er trolig at normalt fungerende barn er så språklig understimulert at situasjonen kan 

sammenlignes med barn som har en språklig utvikling under eksepsjonelle omstendigheter 

(Bishop & Mogford 1994).  Alt i alt har kartleggingen ved ITPA vært viktig med hensyn til å 

finne et verktøy for vurdering av tospråklige elevers kognitive ferdigheter og mulige 

spesifikke vansker.  Samtidig vil den funksjonsprofil som fremkommer ved ITPA, 

sammenholdt med diskriminantanlyse, kunne være retningsgivende for vurdering av mulige 

spesifikke vansker hos tospråklige elever.  Se 7.4 og 7.4.1.  Her ligger trolig den største 

genvinsten ved undersøkelsen.  Det må imidlertid understrekes at denne gruppen tospråklige 

elever synes å ha spesifikke vansker i liten grad. 

 

Elevene synes å ha store vansker knyttet til leseforståelse.  Det kan ha sammenheng med 

svake formelle ferdigheter på norsk, samt et lite utviklet ordforråd og mangelfull 

begrepsutvikling.  Derfor kan det være forbundet med problemer å forstå innholdet i 
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lærebøkene.  Elever med tospråklige ferdigheter under BICS skal i henhold til teori ha behov 

for en undervisning som er kognitivt lite krevende i kontekst.  Å tilegne seg faglige 

ferdigheter ved egen lesing vil si at læring skjer i tilknytning til kontekstuavhengige og 

kognitivt krevende oppgaver.  Det fordrer et tospråklig nivå tilsvarende CALP, funksjonell 

tospråklighet, eller i hvert fall gode enspråklige ferdigheter.  Se 2.3.1.  Vanlig undervisning i 

skolen er i stor grad basert på elevenes ferdigheter knyttet til kognitivt krevende oppgaver 

uten kontekst.  Jeg viser til Heesch (1998).  Se 1.3.3.  Her knyttes fagvansker i matematikk til 

manglende språklige ferdigheter på norsk.  Svake formelle norskspråklige ferdigheter kan 

derfor knyttes til fagvansker hos tospråklige elever.   

 

Cummins skiller mellom tospråklig ferdighet på et akademisk nivå, Basic Academic Skills 

(BICS) og kommunikative ferdigheter (CALP). Se 2.3.  Dersom barnet kan begge språk godt, 

vil det dra nytte av tospråklige ferdigheter.  Dersom barnet ikke behersker begge språk godt 

og har et nivå under kommunikative ferdigheter, CALP, vil det ha vansker knyttet til det å 

være tospråklige.  Barn som har tospråklige ferdigheter mellom BICS og CALP vil hverken 

ha fordel eller ulempe av sin tospråklighet.  Ut fra resultater knyttet til formelle tospråklige 

ferdigheter, kan det hevdes at denne gruppen har ferdigheter under et nivå tilsvarende BICS.  

Kritikk mot inndelingen av tospråklige ferdigheter ved BICS og CALP gjelder at normene for 

tospråklige ferdigheter er vage.  Likevel er det indikasjoner på at tospråklige ferdigheter er så 

svake for denne gruppen elever, at de som en konsekvens av det kan ha fagvansker. 

 

8.3.1  Fagvansker og språklig utvikling 

Fagvansker hos tospråklige elever vil bli drøftet i tilknytning til data, og det vil derfor være 

nødvendig å foreta en avgrensning mot minoritetselever spesielt.  Dette fordi de fleste elevene 

forteller at de har morsmål knyttet til minoritetskulturer.  Elevene er i hovedsak født i Norge 

eller de er kommet til Norge mens de er i en alder hvor norsk blir introdusert som andrespråk, 

og de har i utgangspunktet vanlig gode kognitive ressurser.  Videre har de i liten grad 

spesifikke vansker.  I hovedsak har gruppen av tospråklige elever svært svake norskspråklige 

kunnskaper.  Fagvansker på skolen kan trolig være knyttet til elevenes svake norskspråklige 

kunnskaper.  Selv om en omfattende innsats gis ved hjelp av pedagogiske og 

spesialpedagogiske virkemidler, synes disse å ha liten effekt på elevenes faglige utbytte.  

Likevel viser det seg at elevene har en god utvikling vedrørende norskspråklige ferdigheter 

mens de går på skolen, uten at de i psykolingvistisk forstand når opp til et gjennomsnittlig 

norskspråklig nivå.  
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Språket omfatter symboler, og er derfor økonomisk i bruk.  Symboler lagres lettere i 

hukommmelsen, og de muliggjør kommunikasjon.  Kommunikasjon forutsetter en felles 

forståelse.  De som kommuniserer må være enige om hva symbolene betyr.  Språket regulerer 

tanker og adferd.  Tenkning og problemløsningen skjer ved hjelp av språket som symboler.  

Derfor kan det være en stor fordel for barn å kunne flere språk.  Forutsetningen er imidlertid 

at barnet er funksjonelt tospråklig.  Det vil si at barnet kan lese og skrive på begge språk.  

Tospråklighet innebærer imidlertid svært individuelle ferdigheter.  Dersom barnet skal ha 

kognitive og sosiale fordeler av sine språkkunnskaper, fordres det at barnet behersker begge 

språk over et visst nivå.  Teori knyttet til tospråklighet gjelder ofte elitetospråklighet.  Det vil 

si barn som har tospråklige kunnskaper tilsvarende et nivå over CALP.  Denne forskningen 

gjelder oftest barn som lærer to språk innenfor samme kulturområde.  Eksempel er fransk og 

engelsk i Canada.  Knyttet til barns utvikling og kognitive muligheter, synes det ikke å være 

noen begrensninger i hvor mange språk de klarer å lære.  Forutsetningen er at barna blir 

stimulert språklig og får gode muligheter for utvikling både sosialt og kognitivt.  Det 

avgjørende er i hvilken situasjon barna skal lære språk.  Se 2.3 og 2.4.  

 

Når tospråklige barn ikke lærer å lese og skrive på norsk, er det både i teori og offentlige 

dokumenter vist til at lese- og skriveopplæring må foregå på morsmålet.  Se 1.1.  Det antas at 

opplæring på morsmålet også faglig, vil gi tospråklige elever bedre muligheter til å klare 

skolegangen.  Som teori er dette et riktig resonnement.  Forutsatt at elevene kan sitt morsmål, 

vil det være korrekt å ta utgangspunkt i dette som grunnlag for både lese- og skriveopplæring 

og senere norskundervisning eller undervisning i skolefag.  Det vil være i tråd med teori om at 

morsmålet utgjør allerede kjente begreper og at barnet har ervervet syntaks og språklig 

bevissthet med evne til desentrening.  En annen forutsetning er at morsmålet har et 

skriftspråk.  Dersom elevene introduseres for lese- og skriveopplæring, eventuelt også 

fagopplæring på morsmålet, vil de i henhold til teori kunne oppnå funksjonell tospråklighet og 

additiv tospråklighet.  Det vil si at elevene blir elitetospråklig eller funksjonelt tospråklige.  

Denne situasjonen er idealet vedrørende tospråklighet, og det tilsvarer en situasjon som 

fremmer læring og utvikling av kognitive ferdigheter hos eleven. 

 

Elevene i min undersøkelse opplyser at det er lettere å tale norsk enn morsmålet.  De synes å 

bruke morsmålet svært lite i muntlig sammenheng, og de kan ikke lese og skrive på 

morsmålet som gruppe.  De fleste elevene er da også født i Norge.  Det kan hevdes at elevene 

bruker morsmålet i liten grad i sin rene form.  Kodeveksling synes å være utstrakt.  Elevene 
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nytter de begrepene de har for hånden, uansett om det er norsk eller morsmål.  Kodeveksling 

synes å være vanlig både i lek med andre tospråklige elever eller venner, med søsken og i 

familien.  Noen barn forteller at de taler morsmålet med den av foreldrene som ikke kan norsk 

samt med slektninger.  Likevel er det lettere å tale norsk, i følge barna selv.  Det er vanlig å 

tale norsk med søsken.  Valg av norsk eller morsmål i daglig konversasjon avhenger også av 

emne.  Familien taler norsk når de omtaler hendelser i hverdagen hvor de bor, og morsmål når 

tema er knyttet til hendelser i hjemlandet.  Dette er et språkbruksmønster som blir bekreftet av 

både foreldre og barn.  Mønsteret viser at språk og kultur henger nøye sammen.  Se 8.4.2.    

 

Når barna er født og dels vokst opp i Norge, er det grunn til å tro at de skulle utvikle simultan 

tospråklighet.  Simultan tospråklighet kan være et morsmål i seg selv, noe som innebærer at 

selve tospråkligheten vil være barnets morsmål.  I henhold til data kan det synes som om 

denne elevgruppen har svake språklige kunnskaper både på morsmålet og norsk i 

utgangspunktet.  De behersker ikke syntaks på norsk, og trolig heller ikke på morsmålet.  

Elevene forteller at de taler bedre norsk enn morsmål, tross alt.  Det kan indikerer at de heller 

ikke behersker syntaks på morsmålet.  De har følgelig ikke nådd normal språklig utvikling 

verken på morsmålet eller norsk, når de begynner på skolen.  Det kan derfor være grunn til å 

tro at morsmålet ikke er et godt nok grunnlag for lese- og skriveopplæring for denne 

elevgruppen.   

 

Her synes ikke teori å stemme overens med den praktiske virkeligheten.  Når barn som er 

knyttet til en minoritetskultur vokser opp i Norge, et det ikke sikkert at de utvikler morsmålet 

godt nok som grunnlag for lese- og skriveopplæring.  Barn som er født og/eller oppvokst i 

Norge vil få vesentlige stimuli knyttet til norsk hverdagsliv.  Kanskje norsk derfor kan 

betraktes som morsmål og være grunnlag for lesing og skriving. Det kan ikke tas for gitt at 

morsmålet er barnets førstespråk eller har de funksjoner en vanligvis tillegger morsmålet.  

Barnet kan eventuelt være simultant tospråklig.  Da kan norsk være et like godt utgangspunkt 

for begynneropplæring i lesing og skriving som morsmålet.   

 

Konklusjon er at data synes å vise at elevene verken behersker morsmålet eller norsk godt nok 

i forhold til syntaks.  Normal språklig utvikling hos barn tilsier at de skal beherske syntaks i 

tre-fire års alderen.  Barna er da trolig heller ikke språklig bevisste verken på morsmål eller 

norsk, et språklig nivå barn normalt skal nå ved seks-syvårs alder.  Uansett er det grunn til å 

tro at denne elevgruppen behersker norsk bedre enn morsmålet, tross alt.  Det synes derfor 
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ikke å være grunnlag for å hevde at det er svært viktig for barna å starte begynneropplæring i 

lesing og skriving på morsmålet, et språk som i henhold til mine data stort sett er knyttet til 

kulturer i Asia og Afrika.  Det kan derfor hevdes at det synes å være svært viktig å styrke 

norskspråklige ferdigheter hos elevene, og derfor bygge på norsk som språklige grunnlag når 

ved lese- og skriveopplæring.  Når barn lever i det norske samfunnet, kan de ikke unngå å bli 

språklig stimulert på norsk ved at de lære begreper og ord knyttet til norsk hverdagsliv.   

 

Teori om at morsmålet som førstespråk må danne grunnlag for begynnerundervisning i lesing 

og skriving, synes derfor ikke alltid å stemme.  Man kan heller ikke uten videre hevde at 

morsmålet er bærer av morsmålets funksjoner.  Det er også vesentlig å vektlegge den 

betydning simultan tospråklighet kan ha for den samlede språklige kompetanse hos barna.  

Barna kan verken førstespråk eller andrespråk godt nok med hensyn til syntaks og språklig 

bevissthet, men de har språklig kompetanse i forhold til daglig kommunikasjon i en kontekst.  

Når man ved hjelp av dels kvantitativ og dels kvalitativ metode har funnet at elevene trolig er 

dobbelt halvspråklig ved at de verken kan morsmål eller norsk godt, er det grunn til å stille 

spørsmål ved hva årsaken til en mangelfull språklig utvikling kan skyldes.  Vi bør derfor se på 

familiens rolle for språklig utvikling.  Se 8.4.1. 

 

Fagvansker hos tospråklige elever synes å blir møtt med spesialpedagogiske tiltak.  Det er 

ikke sikkert at denne løsningen medfører store endringer for denne elevgruppen.  Det er ikke 

grunn til å tro at undervisning i skolen vil kunne bøte på en mangelfull språklig utvikling som 

trolig er et resultat av mangelfull stimulering rent språklig.  Barn lærer språk i lek og aktivitet, 

og gjennom handling og aktiv deltakelse sammen med gode rollemodeller (Dewey 

1985/1999,  Piaget 1956/1992, Vygotsky 1995).  Derfor er det viktig å legge forholdene til 

rette for normal lek og aktiviteter utenfor skolen, i tillegg til at behovene for faglig utvikling 

tilgodeses gjennom undervisning på skolen.  Det vil trolig kreve bedre kontakt mellom skole 

og hjem, og det bør være noe enighet om hvilke kriterier som gjelder for at barn skal ha en 

god språklig utvikling generelt.  Samarbeide mellom skole og hjem bør komme i stand på et 

tidlig stadium, helst før barna begynner på skolen.  Det bør også tas hensyn til hvilke tanker 

foresatte har knyttet til en eventuell situasjon som språklig minoritet i det norske 

majoritetssamfunnet.  Lærere synes å understreke at det er for lite kontakt mellom skole og 

hjem.  Se 7.7.2.  Teori knyttet til familiepedaogikk kan være en retningsgivende for et mulig 

samarbeide mellom hjem og skole.  
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8.4 Elevenes språklige og faglige utvikling sett i lys av familiepedagogisk teori   

En familiepedagogisk innfallsvinkel på elevenes fagvansker medfører vurdering av de levekår 

som gruppen av tospråklige elever synes å ha.  Eleven gir i stor grad lik informasjon om sine  

daglige gjøremål.  Se 7.9 og 8.1.1.  Videre er det samsvar mellom kvantitative data knyttet til 

elevenes formelle norskspråklige ferdigheter og det elevene selv forteller som sin hverdag, 

preget av isolasjon i forhold til samfunn og nærmiljø.  Elevenes egne opplysninger er dessuten 

i samsvar med den informasjon lærere gir.  Lærere vektlegger mangel på kontakt med 

hjemmet, og de opplever den hjemlige arena som et lukket område hvor de ikke får særlig god 

kontakt.  Familiene synes å leve noe isolert i forhold til nærmiljø og samfunn, ved at de 

hegner om sine tradisjoner knyttet til hjemlandet (Wikan 1995).  Elevene gir derfor inntrykk 

av å være både understimulerte og overstimulerte samtidig.  De er understimulerte ved at de 

mangler kontaktflater med samfunnet omkring seg, og de er trolig overstimulerte ved at de 

skal forholde seg til to ulike kulturer og levesett.  Flere elever er i tillegg pålagt å følge et 

dobbelt skoleløp.   

 

Tospråklighet er et resultat av samfunn i endring.  Mennesker flytter blant annet over 

landegrenser for å skaffe seg et utkomme.  Familien kan trolig sammenlignes med et skip i 

skytteltrafikk mellom to havner, som en metafor.  Havnen i hjemlandet er base, hvor familien 

praktiserer sitt språk og har sin slekt, historie og tradisjoner.  Gjestehavnen er arena for barnas 

skolegang, og går familien på land i liten grad.  Elever forteller at de oppholder seg ”hjemme” 

der morsmålet tales.  Metaforen beskriver en situasjon som kan indikere at familien er i krise 

ved migrasjon. De forlater trolig sitt hjemland av nødvendighet.  Målet er ikke alltid en 

endelig utflytting eller ønske om fast bosetting i Norge.  Familien opprettholder kontakten 

med hjemlandet fordi de ønsker å vende tilbake når det blir mulig.  Oppholdet i Norge kan 

derfor lett få preg av midlertidighet (Snoek 1990).  Denne holdningen vil kunne influere på 

barnas holdning til bosetting som voksne samt deres fremtidsplaner.   

 

Mange elever gir uttrykk for at de ikke vet hvor de skal bo som voksne og hvilket yrke de skal 

ha.  Dette kan virke inn på elevenes motivasjon til å lære norsk.  Det kan også virke inn på 

foreldrenes innstilling til en mulig integrasjon av familien i det norske samfunnet.  

Innstillingen til skolegang og norskopplæring kan være at det er et påtvunget opplegg for 

barna, og at foreldrene helst hadde ønsket at barna lærte morsmålet som skriftspråk.  Romaine 

(1997) viser til ulike former for tospråklig oppdragelse.  Se 2.4.  Ingen av disse modellene 

synes å tilsvare levekår og tospråklig oppdragelse til den gruppen som er henvist til logoped 
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grunnet fagvansker i grunnskolen.  Elevene i denne gruppen er trolig i liten grad å blitt 

forberedt på skolegangen.  Det kan skyldes at foreldrene ikke kan norsk, at de ikke kan lese 

og skrive, og at de ikke har satt seg inn i hva som kreves av innsats for barna i skolen.  

Uansett har barna gjort et stort fremskritt i forhold til foreldrenes situasjon, bare ved å kunne 

begynne på skolen.  Dersom foreldre er analfabeter, har de trolig ikke forutsetninger for å 

vurdere de krav barna møter vedrørende skolegang.  Flere tospråklige elever har gått i 

barnehage, uten at dette synes å ha innvirkning på norskspråklige ferdigheter.  Det kan 

skyldes at antallet tospråklige barn er høyt og at aldersgruppene er segregerte.  Dessuten er 

det generelt få voksne i barnehagene som kan være gode modeller for språklig utvikling.  

 

8.4.1  Familiepedagogikk og sosialisering  

Familien beskrives som et system hvor barn og foreldre er gjensidig avhengige av hverandre.  

Dersom situasjonen til en del av familien endres, vil det påvirke resten.  Se 3.1.  Familien 

utgjør et mikrosystem (Bronfenbrenner 1994).  Barnet vil i sin utvikling være avhengig av 

omgivelsene, spesielt den pedagogiske familien.  Primær sosialisering i familien er knyttet til 

barnets morsmål.  Barnet møter norsk språk primært knyttet til sekundær sosialisering, i 

skolen.  Også skolen utgjør et mikrosystem for barnet.  For at barnets utvikling skal bli 

optimal, er det en forutsetning at samhandlingen mellom de ulike mikrosystemer, 

mesosystemet, er optimalt i forhold til barnets behov.  Siden hjem og skole er knyttet til ulike 

kulturelle ytringer, er det ikke sikkert at det er et godt nok samarbeide mellom hjem og skole.  

Hindring for samarbeide kan blant annet være knyttet til språkvansker.  Lærere uttaler ofte at 

budsjettet for bistand av tolk ved foreldresamtaler er oppbrukt, og at det derfor er vanskelig å 

få i stand samtale med foreldrene ved behov.   

 

Familiene synes å være isolert i det norske samfunnet, og det gjelder også i forhold til skole.  

Det sammen synes å gjelde barnets nærmiljø og nabolag.  Barna er i svært liten grad knyttet 

til organiserte aktiviteter.  Leken skjer i uformelle sammenhenger med søsken, slektninger og 

andre barn som er tospråklige.  Det kan synes som om barnet er knyttet til noen få 

mikrosystemer, familie, skole og vennegruppe som ikke utgjør et mesosystem i henhold til 

teori.  Det er derfor ingen krefter som trekker sammen for barnet.  Unntak kan være 

koranskole for de 23 elever som har tilknytning til koranen.  Her tales det imidlertid ikke 

norsk.  Koranen leses på et gammelt arabisk språk som ikke er endret siden 800-tallet.  De 

fleste elevene forstår ikke det de leser. For noen barn kan kontakten med foreldrenes hjemland 

utgjøre et mikrosystem som de har kontakt med i tilknytning til ferier og lignende.  
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Makrosystemet vil si det system som utgjøres av barnet og samfunnet omkring.  Familien og 

barnet synes å ha liten kontakt med det norske samfunnet.  Eksosystemet vil si det system som 

personer i barnets liv er knyttet til uten at barnet er involvert.  Foreldrenes arbeidsplass er et 

eksempel.  Ofte er det bare far som har tilknytning til en arbeidsplass utenfor hjemmet.  

Fedrene ofte er ufaglærte med et arbeid preget av tunge manuelle oppgaver.  Dette er en 

faktor som trolig ikke beriker voksnes relasjoner til samfunnet og muligheter for å utvikle et 

godt norsk språk.  Barnets kontakt med makrosystemet kan skje via media.  Denne 

muligheten kan være av mindre betydning for barnet, siden de fleste forteller at familien ser 

på fjernsyn fra hjemlandet eller filmer fra Asia.  Bøker og aviser synes i liten grad å bli lest.  

Foreldregenerasjonen har trolig blikket rettet mot hjemlandet.  Makrosystemet som system i 

forhold til eleven, familien og foreldrenes hjemland kan ha større betydning.  Alt i alt bærer 

barnets forhold til mikro-, meso- og makrosystem preg av at barnet lever svært isolert i det 

norske samfunnet.  Meso-systemet ser ut til å være fraværende for eleven, siden de ulike 

micro-systemer ikke trekker sammen.  Eleven ser ut til å måtte forholde seg til ulike 

microsystemer enkeltvis, sog innbyrdes har liten kontakt med hverandre.  En av 

konsekvensene kan være at det gis ikke mange muligheter for barnet til å lære norsk.  

Samtidig har det heller ikke muligheter til å lære morsmålet i en slik grad at det oppnår 

metaspråklig kompetanse.  Barnet synes å leve i to ulike verdener, en knyttet til hjem og 

familie og en annen knyttet til skolen. 

 

Den primære sosialiseringen skjer i familiens omgivelser (Evenshaug og Hallen 1992).  

Familiens direkte filterfunksjon påvirker barnet ved at det lærer det språket foreldrene taler, 

primært morens språk siden mor vanligvis har den nærmeste omsorgen for barnet.  Foreldre 

kan også være bevisst på at barnet skal lære sitt "morsmål", ved at de taler hjemlandets språk 

til barna i det daglige.  Gjennom primær sosialisering og det morsmålet barnet erverver fra 

fødsel, får barnet en opplevelse av virkelighetene slik den fortoner seg gjennom familien som 

filter.  Barnet overtar ikke bare foreldrenes språk, men også deres holdninger, verdier og 

normer samt foreldrenes innstilling til omgivelsene og verden omkring seg.  Selv om barnet er 

født i Norge, vil det erverve foreldrenes syn på det norske samfunnet gjennom språket, 

morsmålet.  Dersom foreldrene primært ønsker å holde fast ved kultur og tradisjoner i 

hjemlandet, kan de oppleve det norske samfunnet som fremmed og kanskje litt truende.  

Dersom familien og morsmålet er knyttet til en minoritet, kan denne holdningen eventuelt 

forsterke seg.  Foreldre kan være redde for å miste barna sine, i overført betydning, dersom 
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barna blir for mye involvert i det norske samfunnet og majoritetskulturen.  En tendens til 

isolasjon og eventuelt gruppeisolasjon kan derfor gjøre seg gjeldende.   

 

Foreldregenerasjonen og barna vil trolig reagere noe ulikt på isolasjon fra det norske 

samfunnet og dets kultur og språk.  Foreldrene er ferdig med sin utvikling fra barn til voksen.  

De har en identitet knyttet til sitt språk og sin kultur som voksne.  Ut fra de forutsetninger de 

har hatt under sin oppvekst, har de etablert et syn på verden som er konsistent.  De har en 

referanseramme og en personlig forankring som grunnlag for normer, verdier og holdninger.  

Barna er under utvikling språklig, kognitivt og sosialt samt personlighetsmessig, og de vil 

være prisgitt den referanse foreldrene kan gi dem.  Foreldrene har sin referanse i en annen 

verdensdel.  Deres normer, holdninger og verdier er knyttet til et annet samfunn og en annen 

kultur.  Dessuten kan utviklingsnivået være ulikt i hjemlandet og det norsk samfunnet.  Som 

eksempel kan et landbrukssamfunn derfor være referansen til oppvekst i et postindustrielt 

samfunn.  Språket er bærer av kultur som normer, verdier og holdninger.  Barna vil altså i sin 

primære sosialisering i familien blir knyttet til et annet samfunn enn det norske.  Det kan 

tenkes at barna mister en del av den stimulering som kontakt med andre mikrosystemer og 

makrosystemet kan gi.  Barnets verden blir svært liten, og den blir dels noe kunstig, fordi 

normer, holdninger og verdier samt språk er knyttet til et samfunn de bare har sporadisk 

kontakt med på ferieturer, og som de eventuelt møter via media som video og film.  Barna kan 

bli hemmet i sin språklige -, sosiale - og kognitive utvikling ved at de ikke tar del i det 

samfunnet de lever og bor i til daglig. 

 

Det norske skolesystemet er basert på at det er samsvar mellom normer, verdier og holdninger 

i skole og hjem.  Vi har en statskirke samt kristen formålsparagraf i skolen.  Dette 

understreker den homogenitet som har preget det norske samfunnet.  Det er mulig vi tar for 

gitt at alle innvandrere ønsker å dele våre verdier, basert på en kristen-humanistisk tankegang 

knyttet til et demokratisk styresett med frihet og likhet for alle uansett kjønn, rase og 

funksjonsnivå.  Den norske enhetsskolen skal gi det samme tilbudet til alle barn, med sikte på 

full integrering og utvisking av sosiale skiller.  Det stilles derfor store krav til skolens innhold 

og pedagogiske virksomhet.  Derfor er det kanskje i tråd med skolens intensjoner at elever 

som har fagvansker får tilbud om spesialpedagogiske tiltak, også når de er tospråklige.  Vi tar 

kanskje for gitt at folk som bor i Norge har interesse av å lære norsk og bli integrert i det 

norske samfunnet.  Foreldre og barn er ofte norske statsborgere, og familien kan ha bodd i 

Norge i flere generasjoner.  Likevel holder familien på sin opprinnelige identitet knyttet til en 
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minoritetskultur, språk og tradisjoner.  Barna får sin primære sosialisering knyttet til en 

tradisjon som de ikke gjenfinner på skolen.  Gjennom den primære sosialiseringen har barnet 

internert en rolle.  Barnet opplever seg selv som medlem av et samfunn de faktisk ikke bor og 

lever i, det vil si foreldrenes hjemland.  Når barnet har internalisert en rolle, starter den 

sekundære sosialiseringen knyttet til skolen.  Barnets primære sosialisering kan da vanskelig 

være et godt grunnlag for sekundær sosialisering i forhold til læring og utdanning.   

 

Sekundær sosialisering vil være knyttet til de institusjoner i samfunnet barnet har kontakt 

med, formelt og uformelt.  Hva skjer med barnet når det ikke er samsvar og 

interessefellesskap mellom primær og sekundær sosialisering?  Kanskje skole og hjem drar i 

hver sin retning?  Mange barn i min undersøkelse går på koranskole i fritiden, eller de leser 

koranen.  Dette selv om elevene har fagvansker i den norske skolen.  Det kan indikere at 

foreldrene prioriteter at barna skal holde på egen kultur med dets normer, verdier og 

holdninger fremfor å bli integrert i det norske samfunnet.  Årsaken til det kan blant annet være 

at oppholdet i Norge er ment å være midlertidig, eller de ønsker at barna skal kunne få et 

levebrød også i hjemlandet.   

 

Barna vil se på skolen og det norske samfunnet ut fra sitt ståsted knyttet til primær 

sosialisering.  Familiens indirekte filterfunksjon innebærer at primær sosialisering er 

retningsgivende for alle andre inntrykk barna får knyttet til sekundær sosialisering.  Sekundær 

sosialisering bygger på den primære, og den primære sosialiseringen er en forutsetning for at 

den sekundære skal kunne finne sted.  Resultatet av at det ikke er overensstemmelse mellom 

normer, holdninger og verdier knyttet til primær og sekundær sosialisering, kan bli at barna 

ikke blir integrert i det norske samfunnet selv om de måtte ønske det selv.  De er knyttet til 

det tolkningsmønster, sosialisering og selvbilde de har utviklet med familien som filter, og de 

vil kanskje tolke det norske samfunnet på en måte som ikke nødvendigvis gagner en vellykket 

integrering, norskspråklig- og faglig utvikling.   

 

Hoem (1994) beskriver ulike resultater av sosialisering som forsterkende sosialisering, de-

sosialisering, re-sosalisering og ikke-sosialisering.  Hoem skiller ikke mellom primær og 

sekundær sosialisering, men jeg velger å bruke deler av hans modell likevel.  Skolen er tuftet 

på et godt samarbeide med hjem rundt felles verdier, normer og holdninger.   Disse er da igjen 

båret oppe av det norske språket.  En vellykket sekundær sosialisering vil for barnet bety 

forsterkende sosialisering på grunnlag av den primære.  Dersom det ikke er 
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interessefellesskap, verdifellesskap kan barna dels oppleve en svekket mestring og forståelse 

av sin opprinnelige tilhørighet (de-sosialisering).  De kan også bli fastlåst i sin primære 

tilhørighet (ikke-sosialiseirng), eller de kan for en forståelse og mestring av ny tilhørighet (re-

sosialisering).  Elevene i min undersøkelse kan neppe ha opplevd en re-sosialisering.  Da 

hadde de vært mer integrert i samfunnet og vist mer deltakelse i for eksempel organiserte 

aktiviteter.  Ikke-sosialisering innebærer at elevene er fastlåst i opprinnelig identitet.  

Deltakelse i koranskole til tross for at elevene har fagvansker i offentlig skole, kan indikere en 

viss fastlåsing i hjemlandets kultur og tradisjoner.   

 

Foreldre kan oppleve at de har en kulturell kapital som det er viktig å ivareta, selv om det går 

å bekostning av barnas utdanningsmuligheter i det norske samfunnet.  De-sosialisering kan 

trolig være en effekt av manglende overlapping mellom primær og sekundær sosialisering.  

Barna vokser opp i Norge og skal forholde seg til en kultur som befinner seg i en annen 

verdensdel.  Samtidig holdes barna borte fra det norske samfunnet utenom skolen.  Det er 

begrenset i hvilken grad sosialisering knyttet til hjemlandets kultur kan lykkes, når barna ikke 

har kontakt med dette samfunnet, annet gjennom dels familie i Norge og dels feriebesøk.  Det 

er naturlig at forståelsen av opprinnelig tilhørighet vil svekkes, samtidig som de ikke opplever 

kompensasjon ved deltakelse i det samfunnet hvor de faktisk lever og bor, samt får sin 

grunnutdanning i.  Det kan synes som en gruppe barn havner mellom to stoler hva 

sosialisering angår, ved at primær sosialisering i den pedagogiske familien ikke vil fungere 

som grunnlag for sekundær sosialisering, hverken i det opprinnelige hjemlandet eller i Norge.  

Denne utviklingen angående sosialisering kan være i konflikt med foreldrenes ønske om en 

bedre fremtid for sin familie, noe som vel er motiveringen for å leve i et annet land som dels 

skiller seg vesentlig fra tilvante forhold i hjemlandet.  Ikke-sosialisering eller de-sosialisering 

kan eventuelt ha en lite heldig innflytelse på norskspråklig utvikling hos barn.   

 

Språket læres gjennom handling og erfaringer.  Skolealderen er en periode hvor det er spesielt 

viktig at barn opplever mestring og får gode arbeidsvaner (Piaget 1964/1992).  Den gruppen 

jeg har undersøkt har trolig hatt manglende språklige kunnskaper både på morsmålet og norsk 

allerede når de begynner på skolen seks-syv år gamle.  Morsmålet er trolig forvitret, noe som 

er vanlig ved migrasjon.  Elevene oppnår trolig noe bedre norskspråklige ferdigheter i løpet av 

skolegangen, ved at formelle norskspråklige ferdigheter utvikler seg bedre enn vanlig 

utvikling skulle tilsi, for denne gruppen av tospråklige elever.  Likevel oppnår de ikke 

språklige ferdigheter tilsvarende gjennomsnittet for alderen, som gruppe.  Det utføres trolig en 
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god innsats i forhold til undervisning på skolen, men det ikke er mulig å kompensere for 

manglende stimuli ellers i dagliglivet, siden eleven oppholder seg på skolen i kort tid.  Elever 

kan komme inn i en ond sirkel grunnet mangel på opplevelse av mestring og utvikling av et 

negativt selvbilde.  

 

Språk og kultur er to sider av samme sak.  Språket er både en del av kulturen og en bærer av 

kulturen i seg selv.  Jeg vil forsøke å drøfte hvorfor et møte mellom ulike kulturer ved 

migrasjon kan føre til at elever som er tospråklige ikke oppnår gode språklige ferdigheter 

verken på morsmål eller norsk.  Barna ser ut til å befinne seg i en språklig situasjon som ofte 

benevnes som dobbelt halvspråklighet.  Det vil si at det synes å ha større negative 

konsekvenser for tospråklige elever knyttet til minoritetskultur å være understimulert språklig, 

enn det trolig vil ha for norskspråklige barn.  Selv om norskspråklige barn blir understimulert 

i sin pedagogiske familie, vil de være omgitt av et samfunn de er fortrolig med, og de vil få 

informasjon fra media knyttet til norsk språk.  Bishop (1997) hevder at vi ikke vet hvor lite 

stimuli et barn kan klare seg med, og likevel tilegne seg et språk.  Hun hevder at barn kan 

være meget robuste når det gjelder språklig tilegnelse.  Se 1.2.  Denne antakelsen kan trolig 

imøtegås noe vedrørende tospråklige barn knyttet til en minoritetskultur, og som lever noe 

isolert i forhold til stimuli.   

 

Barn er i stand til å lære ved imitasjon på en måte som overgår deres vanlige kapasitet 

(Vygotsky 1938/1978:88).  Imitasjon er en vesentlig for barnets sosialisering (Bandura 1977, 

1997).   Læring ved imitasjon er ikke en passiv form for adferd, men den forutsetter at barnet 

er aktivt, utvelgende og bearbeider stimuli.  Familiens direkte filterfunksjon vil være relatert 

til barnets evne til imitasjon.  Det innebærer at barnet, selv om det er aktivt søkende og 

oppmerksom, vil være avhengig av de stimuli den pedagogiske familien kan gi.  Barnet vil 

ikke kunne nyttegjøre seg stimuli som ikke eksisterer.  Derfor spiller familien er svært sentral 

rolle for barnet, både sosialt og språklig.  Barnet lærer det språk som tales i familien ved 

imitasjon i første rekke.   

 

Dersom språket i familien kan representere en noe begrenset språklig kode, vil selvsagt barnet 

bli påvirket av det i sin språklige utvikling.  Dersom barnet holdes noe isolert i familien, eller 

er i barnehage med andre tospråklige barn som heller ikke kan norsk godt, vil barnet heller 

ikke kunne få alternative språklige stimuli utenfor familiesfæren.  Språk er en forutsetning for 

sosialisering fordi språket er et redskap i kommunikasjonen.  Det kan være grunn til å frykte 
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at barnets subjektive opplevelse av det samfunn det lever i, den subjektive virkeligheten, ikke 

vil stemme overens med den objektive virkeligheten som barnet lever og vokse opp i.  Barnet 

kan mangle et språklig repertoar knyttet til hendelser og gjenstander i dagliglivet, og derfor 

utvikle få begreper både på micr- og macronivå.   

 

Morsmålet som er barnets første holdepunkt for å kunne huske og lære, vil være knyttet til et 

samfunn og en kultur som egentlig er fremmed i barnets reelle verden, altså den norske 

virkeligheten som barnet faktisk lever i.  Dersom foreldrene er oppvokst med sitt språk og sin 

kultur i en annen verdensdel, vil foreldrene likevel kunne ha sin identitet knyttet til denne, 

fordi de i sine sensitive år for utvikling har fått adekvate stimuli, selv om de ikke kan lese og 

skrive.  For et barn som er født og oppvokst i Norge, vil denne situasjonen nok ha negative 

konsekvenser.  Det skyldes at barnet er i en sensitiv periode for språklig utvikling, og at 

språklig utvikling i sin tur er en del av og en forutsetning for både sosiale og kognitive 

funksjoner.  Emosjonelle faktorer og personlighetsutvikling er også en del av språklig 

utvikling.  De fleste i gruppen tospråklige elever som er utredet for lese- og skrivevansker 

eller språkvansker, er født i Norge eller bosatt i Norge i en sensitiv periode for språklig 

utvikling, altså før fyllte tre-fire år.  Det innebærer at de verken har lært seg morsmålet eller 

norsk.  Dette er i overensstemmelse med det barna selv oppgir, nemlig at de taler norsk bedre 

enn morsmålet, og at de synes det er lettere å tale norsk.  Se 8.2. 

   

Dersom barn som er vokst opp i Norge med et morsmål knyttet til en minoritetskultur, selv får 

barn, er det grunn til å regne med at de vil tale norsk til barna når det er det språket de er mest 

fortrolig med.  Det hadde da vært å ønske at de kunne gi et språk videre som er godt utviklet 

med tanke på neste generasjon.  Da må det imidlertid satses på norskopplæring på en helt 

annen måte enn det gjøres i dag.  Det betyr at skolen ikke kan ha ansvaret for norskopplæring 

alene.  Det er ikke realistisk ut fra det vi vet om krav knyttet til en god språklig utvikling.  

Derimot kan det være nødvendig å satse på barnets familie vedrørende språkopplæring og 

alfabetisering.  Det vil blant annet kreve en utstrakt foreldreveiledning.  Dersom vi ønsker at 

barna skal oppnå en god sosialisering i samfunnet, må vi ta med hele familien som omgir 

barnet.  Dette fordi familien er det holdepunktet barnet har som forbilder og rollemodeller, 

særlig sett i forhold til familiens filterfunksjon.  Se 3.1.1 f.  I denne gruppen av tospråklige 

elever kan noen være dels 3. generasjon som bor i Norge med et annet morsmål enn norsk.  

Det innebærer at enkeltelever kan ha foreldre som er født og oppvokst i Norge, og selv har 

svake kunnskaper både på norsk og morsmålet.   
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Familiens faktiske filterfunksjon gjelder at barnets omsorgspersoner dels er rollemodeller og 

derfor grunnlag for den direkte filterfunksjon, og dels grunnlag for den indirekte 

filterfunksjon ved at det selvbilde og identitet barnet internaliserer, sammenholdt med 

kognisjon og sosialisering, fungerer som et indirekte filter som all annen påvirkning siles 

gjennom.  Barnet tolker inntrykk ut fra sine forutsetninger, de forutsetninger som barnet har 

ervervet som grunnlag ved den primære sosialiseringen.  Årsaken til det er blant annet at 

persepsjon følger visse regler.  Barnet oppfatter det som er kjent fra før, og det oppfatter 

helheter.  Familiens normative filterfunksjon vil si at familien har ansvaret for barnets 

oppdragelse og de inntrykk det møter ellers i samfunnet, altså ved sekundær sosialisering.  

Foreldrene må bli sitt ansvar mer bevisst, dersom det er overveiende sannsynlig at barna ikke 

får utviklet sine iboende muligheter på grunn av at foreldre mangler opplysning om 

konsekvenser av deres oppdragelsespraksis.  De normer, verdier og holdninger som barnet 

internaliserer ved familiens direkte filterfunksjonen, vil være bestemmende for all annen 

påvirkning av barnet, og dette tilsvarer familiens indirekte filterfunksjon. 

 

Den proksimale utviklingssone vil si det området for utvikling som gjelder de ferdigheter 

mellom det barnet kan klare å utføre alene og de ferdigheter barnet klarer å utføre sammen 

med mer kompetente andre (Vygtosky 1938/1978).  Dersom foreldrene ikke lærer seg norsk, 

skriftlige ferdigheter og kunnskap om det samfunn de lever i, vil de ikke kunne gi egne barn 

veiledning som mer kompetente.  Barnet vil da ikke dra nytte av en mulig proksimal 

utviklingssone ved at foreldre mangler ferdigheter på flere områder som er viktig for barnets 

utvikling, blant annet språklige ferdigheter som dels læres ved imitasjon.  Dersom barnet 

heller ikke får kompensert manglende forbilder internt i familien ved deltakelse i andre 

mikromiljøer, for eksempel sammen med mer kompetente barn, vil barnet heller ikke få 

utviklingsmuligheter utenfor hjemmet.  Skolen synes å være den arena som kan gi barnet 

muligheter for læring, men skolen kan ikke klare oppgaven alene.  Det er vel heller ikke 

meningen i vårt samfunn.      

 

Elever som har tilknytning til koranen har noe svakere resultater på ITPA skåre enn elever 

som ikke har det.  Se 7.3.  Her fremgår det at det ikke gjelder skåre vedrørende deltesten 

Auditory Sequentiel Memory.  Det kan skyldes at elever som leser koranen får en viss trening 

i å huske og gjengi lesestoff de ikke forstår.  Derved kan de trolig øve opp det auditive 

korttidsminnet noe.  Forskjellen i skåre mellom elevgruppen som ikke har tilknytning til 

koranen og den elevgruppen som har det, er imidlertid ikke stor.  Samtidig ser vi at det kan 
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være en viss sammenheng mellom elever som er født i Norge og elever som er bosatt i Norge 

etter fødsel vedrørende tilknytning til koranen.  Elever i morsmålsgruppe 1. tilsvarer den 

gruppen av elever som er født i Norge og som oftest har tilknytning til koranen.  Se 7.2.  Det 

er interessant at elever som er født i Norge også har stor tilknytning til koranen.  Det kan 

indikere at familien ønsker å ta vare på sin opprinnelige kultur som er knyttet til hjemlandet, 

og at barna derfor skal ta del i den samme kulturen ved blant annet å lese koranen.   

Det er også mulig at en eller begge foreldre selv har vokst opp i Norge, og at de har et spesielt 

ønsker om å holde fast ved forfedrenes kulturarv.  Ut fra kunnskap om språklig forvitring ved 

migrasjon, kan det tenkes at nettopp foreldre som er oppvokst i Norge og fortsatt ønsker å 

holde fast ved en minoritetskultur, kan ha et enda svakere språklig grunnlag vedrørende 

opprinnelig morsmålet for overføring til neste generasjon, som er født og vokser opp i det i 

det norske samfunnet.  Foreldre satser kanskje på overlevering av sitt morsmål fordi språket i 

seg selv er bærer av normer, verdier og holdninger som er knyttet til den kultur som familien 

fortsatt ønsker å være en del av.  Kulturbevaring er dels synonymt med språkbevaring. 

   

I all oppdragelse er det trolig foreldrenes ønske at barna skal overta det verdigrunnlag som de 

selv oppfatter som viktig og vesentlig for at barna skal utvikle seg til å bli gangs mennesker.  

Selv om foreldrene ikke er seg sin oppdragelse bevisst, vil barna gjennom familiens 

filterfunksjon overta de samme holdninger, verdier og normer som foreldrene har, ved barnets 

primære sosialisering.  Foreldrenes holdninger til majoritetskulturen i det samfunnet familien 

faktisk lever i, vil også bli overtatt av barna etter de samme prinsipper for sosialisering.  Barn 

identifiserer seg med foreldrenes holdninger som et ledd i deres personlige utvikling.  Språket 

familien bruker, morsmålet, vil være redskap for denne sosialiseringen.   

 

Språk og kultur er to sider av samme sak, og kan ikke skilles ad.  Se 2.1.2.  Samtidig vil det 

etter objektive kriterier være svært vanskelig å opprettholde et språk knyttet til en 

minoritetskultur som har sin basis i en annen verdensdel.  Dette forsterkes ytterligere ved at 

mange foreldre trolig ikke kan lese og skrive.  De har da ikke litterær støtte for bevaring av 

språket.  Foreldrene kan eventuelt lese og skrive, men ikke på morsmålet da dette ikke er et 

skriftspråk.  Skriftlighet kan da være knyttet til en annen kultur og tradisjon enn den 

morsmålet representerer.  Eksempel kan være foreldre som leser og skriver på engelsk eller 

fransk, men som har sitt morsmål knyttet til en lokal dialekt i Asia eller Afrika.  Forholdet 

mellom språk og kultur drøftes som følger.   
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8.4.2  Kultur og språklig utvikling 

Språket er et system av symboler som skal gjøre det mulig å kommunisere.  Videre er språket 

et redskap for kognitive og sosiale funksjoner.  Språket beskriver våre daglige gjøremål og 

refleksjoner rundt disse.  Altså er språket en del av den kultur vi er omgitt av til daglig.  

Språket beskriver og gjenspeiler dagliglivet.  Ved samfunnsendring vil også språket endre seg 

i takt med denne.  For eksempel vil punjabi som morsmål være knyttet til gårdsdrift, handel 

og håndverk i en del av Pakistan.  Punjabi beskriver gjøremålene i en praktisk virkelighet.  

Jeg velger punjabi som eksempel fordi gjennomsnittseleven i mitt datatilfang har urdu/punjabi 

som morsmål.  Dersom familien drar til en drabantby i Norge, og medlemmene deltar i 

manuelt arbeide som ikke innebærer mye kontakt med andre nordmenn, vil de ord og 

begreper de nytter på punjabi ikke komme til anvendelse i Norge.  Dette fordi hverdagen og 

kulturen inneholder andre gjøremål enn de som beskrives på punjabi.  Dersom foreldrene skal 

beskrive er norsk hverdag, er det ikke sikkert de har ord og begreper for alle gjøremål og 

gjenstander, verken på norsk eller punjabi.  Deler av det verbale repertoaret på punjabi vil 

familien trolig ikke kunne beskrive en norsk hverdag.  Når familien skal fortelle om sine 

gjøremål i Norge, må de dels nytte norske ord og begreper av ren nødvendighet.  Dette kan 

være en av årsakene til at kodeveksling synes å bli nyttet ofte.   

 

Ved migrasjon er det vanlig at morsmålet forvitrer.  Årsaken er trolig som beskrevet ovenfor.  

Dersom familien leser mye litteratur på morsmålet, vil de lettere kunne bevare språket.  

Foreldre til denne elevgruppen er ofte analfabeter, eller de har et morsmål som er lite nyttet 

litterært.  Da vil de være avhengig av en muntlig tradisjon for bevaring av språket.  Når de 

ikke har en historie å fortelle fra dagliglivet som er knyttet til gjøremål i en norsk kultur, på 

sitt morsmål, vil morsmålet forvitre.  Språk er nettopp et redskap for å beskrive tanker og 

hendelser slik at kommunikasjon og læring blir mulig.  Når foreldrene ikke lærer seg norsk, 

samt lesing og skriving, vil de heller ikke kunne tilføre barna et fullstendig språk angående 

syntaks.  Norsk er det språket som vil kunne nyttes til å fortelle en historie om dagliglivet slik 

det oppleves der de bor, i Norge (Turner 2000). 

 

Spontan dagligtale er forskjellig fra et litterært språk.  Dersom familien ikke nytter et 

fullstendig litterært språk, vil det kunne hemme barnets språklige utvikling ved at det ikke 

tilegner seg en fullstendig syntaks, som et eksempel.  Internt i familien vil samtalen foregå i 

en kontekst.  Non-verbal kommunikasjon er en vesentlig del av den totale kommunikasjon.  

Familiemedlemmene forstår hverandre uten at det brukes så mange ord vedrørende daglige 
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gjøremål.  Det er ikke nødvendig å nytte en fullstendig grammatikk, syntaks.  Det er heller 

ikke nødvendig med mange ord, synonymer og begreper for daglig kommunikasjon i 

hjemmet.  Dagligtale kan lett få preg av en innskrenket språkkode i motsetning til et litterært 

språk.   

 

Litterært språk stiller krav til en utvidet språklig kode ved at språket må tale for seg selv, uten 

kontekst.  Monolog og skriftlighet krever en fullstendig syntaks med tanke på mottakers 

mulighet for å forstå senders budskap.  Spedbarnet tolker signaler fra omsorgspersoner i sin 

kommunikasjon før det begynner å anvende språklige symboler.  Nesten 80 % av den totale 

kommunikasjonen er non-verbal i kontekst.  Det gjelder tonefall, stemmeleie, ansiktsutrykk 

og kroppsholdning.  Spedbarnets evne til å observere og tolke non-verbal kommunikasjon 

holder seg livet ut som del av den totale kommunikasjonen.  I skriftlig fremstilling vil språket 

måtte utformes på en mer utførlig måte.  Dersom omsorgspersonene ikke har et litterært 

språk, vil barnet kanskje få en noe innskrenket språklig kode.  Med tanke på at barn skal ha 

oppnådd et grammatikalsk korrekt språk ved tre-fireårs alder og språklig bevissthet ved seks-

syvårs alder, er det grunn til å anta at forsinket språklig utvikling hos barn, dels kan skyldes 

en innskrenket språklig kode i familiens daglige kommunikasjon.  Det vil trolig gjelde både 

morsmålet som førstespråk og norsk som andrespråk. 

 

Som en oppsummering kan en si at språk er knyttet til den kultur språket tales i.  Ved 

migrasjon er det vanlig at språk forvitres.  Det kan skyldes at dagliglivet i et annet land med 

en annen kultur og utviklingstrinn ikke kan beskrives ved hjelp av morsmålet.  Dersom 

familien ikke har et litterært språk, vil morsmålet heller ikke kunne bæres opp ved hjelp av 

skriftlighet og litteratur.  I familien er det naturlig at språket bærer preg av en innskrenket 

kode fordi det brukes i en kontekst som i seg selv er en vesentlig del av den totale 

kommunikasjonen.  Familiemedlemmene trenger ikke si mange ord for at de skal forstå 

hverandre.  Resultatet for barna kan lett bli at de samlet sett blir lite språklig stimulert både på 

morsmålet og norsk i forhold til formelle språklige ferdigheter.  Morsmålet gir lite språklig 

stimulering grunnet forvitring og innskrenket språklig kode.  Norsk som andrespråk gir lite 

språklig stimulering fordi familien og særlig barna lever i en isolert tilværelse med liten 

kontakt med det norske samfunnet.  Hva er den underliggende årsaken til at barna synes å 

utvikle dobbel halvspråklighet?  For å kunne besvare det spørsmålet vil det være av interesse 

å vurdere barnas språklige utvikling spesielt med tanke på sosiale og kognitive funksjoner.  

Det vil blir forsøkt som følger. 
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8.5 Forsinket språklig utvikling og kognitive funksjoner 

Kognitive funksjoner omfatter språklige ferdigheter, læring og hukommelse samt tenkning og 

evne til problemløsning. Språket er verktøyet til kognitive funksjoner.  Dersom barnet ikke 

har et godt utviklet språk vil det også bli hindret i sine muligheter for læring og sosial 

utvikling.  Språket er nødvendig for kommunikasjon som går ut over den daglige 

samhandlingen i en kontekst.  Barn kan klare en overflatekommunikasjon i dagliglivet selv 

om det ikke behersker syntaks og er språklig bevisst.  Det skyldes at kommunikasjonen skjer i 

en kontekst, og at det kan være lettere å forstå og motta budskap enn å sende de selv.  Av den 

grunn kan det se ut til at lærere ikke oppfatter at eleven har svake norskspråklige kunnskaper.  

Unntaket er når barn begynner på skolen uten å kunne kommunisere på norsk med lærer.  Når 

elevene har lese- og skrivevansker kan det tenkes at henvendelse til logoped avventes nettopp 

fordi lærer forventer at eleven snart vil lære seg norsk.  Imidlertid synes det som om barnet 

stagnerer i sin norskspråklige utvikling før de har nådd et gjennomsnittlig nivå for språklig 

utvikling svarende til alderstrinnet.   

 

Vygotsky (1938/1978:49f.) knytter språk til hukommelse og tenkning hos barn.  Språket som 

symbol er verktøyet.  Hukommelse hos små barn er en sentral kognitiv funksjon.  Den er 

forutsetningen for at barnet kan samle den erfaring det gjør i handling og kommunikasjon 

med omgivelser.  Språk og erfaringer vil være kulturelt betinget.  Hos små barn er det å tenke 

det samme som å huske og å gjenhente informasjon om de erfaringer det har gjort, 

hukommelse er selve tenkningen.  Hos større barn er det å huske, å gjenhente informasjon, det 

samme som å tenke.  Relasjonen mellom kognitive funksjoner endres mens barnet utvikler 

seg.  I elementære, enkle kognitive former er noe "husket".  I høyere mentale, kognitive 

former er det "noe man skal huske".  I det siste tilfellet lager barnet en forbindelse mellom 

ulike stimuli på en aktiv måte.  Essensen i menneskelig hukommelse består av at barnet aktivt 

påskynder sin hukommelse ved hjelp av tegn eller signaler.  Tegnet kan være en knute på et 

tørkle, men aller helst er det selve språket som nyttes som symbolsk tegn for lagring og 

gjenhenting av erfaringer.  Det vil si hukommelsen.   

 

Språk og hukommelse er en forutsetning for læring.  Derfor er det også en forutsetning for 

læring at barnet blir språklig stimulert og får erfaringer som passer for alderstrinnet.  Språklig 

utvikling hos barnet knyttet til passende stimuli, synes å være en forutsetning for kognitiv 

utvikling.  Uten språklig stimulering vil barnet bli forsinket med hensyn til all utvikling, både 

kognitivt, sosialt emosjonelt og personlighetsmessig.  Barnet kan også utvikle seg noe sent 
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motorisk.  Det er nettopp evnen til å bruke språk som symbol som skiller de lavere mentale 

funksjoner fra høyere mentale funksjoner og som gjør oss til mennesker.  Barnet blir påvirket 

av sitt morsmål.  Morsmålet og aktiviteter er knyttet til den kultur barnet lever i (ibid, 55f.).  

Barnet blir altså først påvirket av sitt ytre miljø.  Det vil si primær sosialisering knyttet til 

familiens filterfunksjon.  Barnet utvikler praktisk intelligens, oppmerksomhet og hukommelse 

gjennom den samhandling det har med sin pedagogiske familie.  Disse prosessene blir 

internalisert ved at den påvirkning barnet får fra det ytre miljøet blir en del av barnets egne 

tanker.  Barnet er i denne prosessen med internalisering helt avhengig av sine 

omsorgspersoner.  Den påvirkning disse gir, vil prege barnet resten av livet. Derfor vil barnets 

primære sosialisering være et speilbilde av familiens språk og kultur med de normer, verdier 

og handlinger som er knyttet til denne.  Internalisering av kulturell adferd er resultatet av en 

lang utviklingsprosess hos barnet.   

 

Dersom familien lever i en minoritetskultur vil barnets primære sosialisering følgelig preges 

av den. Forutsatt at det å leve og vokse opp i en minoritetskultur innebærer at barnet blir 

isolert fra det øvrige samfunn samt at morsmålet forvitrer i migrasjon, kan det tenkes at 

barnets utvikling vil bli skadelidende generelt.  Barnet vil ikke kunne få del i verken morsmål 

eller den kultur det er knyttet til på en helhetlig måte når de faktisk lever i et 

majoritetssamfunn som er svært forskjellig fra det opprinnelige hjemlandets kultur.  Barnet vil 

trolig bli språklig understimulert både med hensyn til morsmålet og norsk språk.  Dette kan 

være noe av forklaringen på at tospråklige barn har svake språklige kunnskaper på begge 

språk når de begynner på skolen, og at de senere ikke klarer å kompensere for det fullt ut selv 

om det settes inn betydelige pedagogiske ressurser i skolen.   

 

Språklig adferd knyttet til kognitive funksjoner må trolig læres i forhold til sensitive perioder 

for barnets utvikling.  Barnet skal ved normal utvikling være språklig bevisst ved seks-syv års 

alder og språklig modnet ved ti års alder.  Dersom barnet skal kunne ta igjen tapt utvikling 

språklig og kognitivt, er det kanskje ikke nok å bare satse på skolen.  Det er grunn til å anta at 

også foreldrene må ha en vesentlig bedre rådgivning og veiledning med tanke på viktigheten 

av at også hele familien lærer norsk, lese- og skriveferdigheter, og deltar i norsk samfunnsliv.  

Det ser ut til at en fullverdig primær sosialisering må skje i det samfunnet familien og barna 

faktisk bor i.  For barnet som er under utvikling vil det ha store negative konsekvenser at det i 

sin familie skal oppdras for et samfunn som ikke lenger eksisterer som realitet for barnet.  

Erfaring viser at det samfunn familien har reist fra, vil utvikle seg, og at familien ikke får ta 
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del i denne når de bor i Norge.  Familien derfor risikere å bli noe akterutseilt også i forhold til 

hjemlandets samfunnsmessige og kulturelle utvikling.   

 

Til begrepet innskrenket språkkode knytter det seg også spontane begreper.  Spontane 

begreper er en del av daglig kommunikasjon i kontekst.  Se 8.4.2.  Verbal og non-verbal 

kommunikasjon flyter sammen i familien og i dagligtale.  Kontekst og minespill er en 

vesentlig del av den samlede kommunikasjonen.  Ordenes betydning er relatert til kontekst og 

minespill i en ansikt- til -ansikt kommunikasjon.  Barna utvikler ikke nødvendigvis en korrekt 

syntaks ved bruk av utelukkende spontan tale.  Syntaks er vesentlig knyttet til skriftlig språk.  

Når man skal sende et budskap både uten kontekst og non-verbal kommunikasjon, må sender 

og mottaker ha samme form for kunnskap om språk og begreper.  Dessuten må avsender 

uttrykke seg meget presist for at mottaker skal forstå innholdet.  Det skriftlige språket får 

derfor en annen karakter enn det muntlige.  Spontane begreper er knyttet til morsmålet.  

Spontane begreper blir ervervet i en nær emosjonell kontekst og er knyttet til primær 

sosialisering.  Spontane begreper læres bottum-up, induktivt, med utgangspunkt i dagliglivet 

og den kultur barnet lever i.  Vitenskapelige eller akademiske begreper erverves gjennom 

undervisning, top-down, deduktivt.  I det følgende vil jeg ta for meg disse to begrepene 

spesielt. 

 

8.5.1 Spontane og vitenskapelige begreper 

Vygotsky (1934/2001) har introdusert termene spontane og vitenskapelige begreper.  

Vitenskapelige begreper kan også benevnes som ikke-spontane begreper og akademiske 

begreper.  Jeg velger å nytte termen vitenskapelige begreper.  Spontane begreper er knyttet til 

kontekst og konkrete erfaringer.  Innføring av vitenskapelige begreper gir spontan begreper 

mer innhold og utdyper disse.  Spontane begreper er et utgangspunkt for at vitenskapelige 

begreper skal kunne føres tilbake til konkrete erfaringer, til virkelighetens verden.  

Vitenskapelige begreper er abstrakte.  De utvikles parallelt med spontane begreper fra tidlig 

barndom.  Spontane og vitenskapelige begreper er ulike sider av en helhetlig 

begrepstilegnelse.  Gjensidighet mellom spontane og vitenskapelige begreper driver språklig 

tenkning opp på et høyere nivå. 

 

Vitenskapelige begreper eller akademisk språk erverves gjennom undervisning og kan derfor 

sies å være knyttet til sekundær sosialisering.  Fremmedspråk læres ved hjelp av kognitive 

strategier, og det samme gjelder for vitenskapelige begreper.  For å kunne erverve seg 
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ferdigheter på fremmedspråk må barnet ha et grunnlag i morsmålet, førstespråket.  Jo bedre 

utviklet morsmålet er, jo bedre grunnlag vil barnet ha for å lære et nytt språk.  Det samme 

gjelder forholdet mellom morsmål og andrespråk.  Dersom barnet har utviklet simultan 

tospråklighet, vil barnets samlede språklige kompetanse kunne være et grunnlag for å lære 

fremmedspråk.  Spontane og vitenskapelige begreper er gjensidig avhengig av hverandre for 

at barnet samlet sett skal få gode språklige ferdigheter.  Vitenskapelige begreper og spontane 

begreper utgjør et gjensidig støtteapparat for hverandres utvikling og derfor vedrørende 

språklig utvikling totalt sett for barnet.  Top-down og bottum-up prosessene skjer samtidig 

ved at barnet går fra det almene til det spesielle og omvendt, når det skal lære nye begreper og 

språk.  Spontane og vitenskapelige begreper har dels ulik funksjon ved språklige uttrykk.  

Spontane begreper har dels samme språklige funksjon som morsmålet, ved at de uttrykker 

emosjon, drømmer og konkrete situasjoner.  Spontane begreper etableres ved hjelp at barnets 

egen tenkning og erfaringer.  Innskrenket språklig kode kan trolig knyttes til spontane 

begreper, og utvidet språklig kode kan eventuelt knyttes til vitenskapelige begreper.   

 

Vitenskapelige begreper læres ved at de overtar voksnes tenkning, og erverving av begrepene 

er dels knyttet til barnets evne til abstraksjon, eller det å lære språk uten kontekst.  For at 

barnet skal erverve vitenskapelige begreper kreves det trolig at barnet er språklig bevisst.  Når 

barnet lærer fremmedspråk og vitenskapelige begreper blir det samtidig mer bevisst på eget 

språk, morsmålet.  Det innebærer at barnet oppnår de kognitive fordeler det kan gi å utvikle 

funksjonell tospråklighet.  At barnet erverver vitenskapelige begreper vil si at det oppnår 

formelle språklige ferdigheter, som er grunnlaget for å kunne lære å lese og skrive på en slik 

måte at de forstår innholdet i lesestoffet, samt at de klarer å uttrykke seg skriftlig slik at 

mottaker forstår budskapet.  Akademiske eller vitenskapelige begreper fremstilles som del av 

et rasjonelt språk i motsetning til et emosjonelt språk, spontane begreper. 

 

Hva skjer i forholdet mellom spontane og vitenskapelige begreper dersom disse er på ulike 

språk?  Elevene i min undersøkelse er tospråklige med et annet morsmål enn norsk.  Spontane 

begreper vil da være ervervet på morsmålet, og barnet blir introdusert for vitenskapelige 

begreper når det begynner på skolen på norsk som andrespråk.  Det viser seg at elevene har 

svært svake formelle kunnskaper på norsk.  ITPA er et redskap for vurdering av formelle 

språklige kunnskaper.  Resultater ved ITPA viser at elevene som gruppe har svært svake 

skårer på deltesten Grammatic Closure.  Det vil si deltesten som gjelder automatiserte 

ferdigheter knyttet til formelle språklige kunnskaper på norsk med vekt på syntaks.  De 
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samme elevene har som gruppe trolig forholdsvis gode kommunikative ferdigheter på norsk 

når denne skjer i en kontekst.  Det kan være en medvirkende årsak til at elevene blir henvist 

for lese- og skrivevansker, og ikke på grunn av forsinket språklig utvikling på norsk.  

Unntaket er elever i 1. og 2. klasse som blir henvist til logoped grunnet manglende 

kommunikative ferdigheter på norsk.   

 

Svake formelle norskspråklige ferdigheter ser ut til å være den faktoren som har størst 

betydning for elevenes fagvansker på skolen.  Dette gjelder den samlede populasjonen uansett 

alder, kjønn, morsmål, ankomst til Norge og om elever kan ha spesifikke vansker eller ikke.  

Selv om elevene har gode kognitive ferdigheter i utgangspunktet, ut fra tolking av resultater 

ved visuelle deltester som Visual Sequentiel Memory og Visual Closure, har elevene svake 

formelle norskspråklige ferdigheter i henhold til skåre ved Grammatic Closure spesielt.  Se 

Appendiks A: Frekvenser, vedrørende variabelen Grammatic Closure.  Deltesten Grammatic 

Closure viser svake skåre for samtlige elever.  Det vil si en skåre som er godt under elevens 

eget gjennomsnitt.  Dette kan indikere at elevene har vansker knyttet til syntaks spesielt. 

Videre vil det kunne forklare hvorfor elevene synes å ha vansker med å lære vitenskapelige 

begreper på norsk, knyttet til at elevenes fagvansker.  Syntaks er forbundet med formelle 

språklige ferdigheter, noe som en vesentlig side ved utvikling av vitenskapelige begreper.   

 

Akademiske eller vitenskapelige begreper utvikler seg på grunnlag av spontane begreper.  

Elevene forteller at det er lettere å tale norsk enn morsmålet.  De fleste elevene har trolig 

utviklet en form for simultan tospråklighet ved at de er født i Norge eller kom hit før tre års 

alderen.  Det gjelder i alt 41 av 55 elever.  Svært få elever kan lese og skrive på morsmålet.  

De er så få at gruppen ikke er tatt med i presentasjon av data.  Av 55 elever kan det dreie seg 

om et fåtall elever som har fortalt at de har noe lese- og skriveferdigheter på morsmålet.  De 

fleste elevene oppgir at de nytter kodeveksling i daglig kommunikasjon, også i hjemmet.  I 

følge de data som er fremkommet vedrørende språklige ferdigheter totalt, har elevene generelt 

svake kunnskaper både på norsk og morsmålet når de begynner på skolen i seks-syv års 

alderen.  Det vil si at også spontant språk kan være noe svakt utviklet, selv om barna til en 

viss grad klarer å kommunisere i en kontekst til daglig.  Kodeveksling er ikke nødvendigvis 

en ulempe, men det kan her være en indikasjon på at barne må bruke det ordforråd de har, 

uansett språk, for å kunne delta i en samtale også med familie og venner. 
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Vitenskapelige språklige ferdigheter på norsk blir derfor trolig presentert for denne 

elevgruppen på grunnlag av en mangelfull spontan begrepsutvikling både på morsmål og 

norsk.  Det vil si både på førstespråket og andrespråket.  Når forutsetningen for utvikling av 

både spontane og vitenskapelige begreper er at disse gjensidig skal virke forsterkende på 

hverandre, er det trolig at dette målet blir vanskelig å oppnå når grunnlaget i både morsmål og 

norsk er svakt.  Ideelt sett skal morsmålet danne et grunnlag for utvikling av vitenskapelige 

begreper.  Dersom morsmålet dels er mangelfullt utviklet og dels er på et annet språk enn det 

språk de vitenskapelige begrepene representerer, og som eleven blir undervist i, vil den 

gjensidige effekten av at spontane begreper og vitenskapelige begreper drar nytte av 

hverandre, ikke finne sted som forventet.  Verken spontane eller vitenskapelige begreper vil 

da få en gjensidig hjelp ved at de møtes når eleven samtidig nytter bottom-up og top-down 

strategier ved læring.  Det kan tenkes at spontane begreper ikke får gode nok 

utviklingsmuligheter ved bruk av vitenskapelige begreper som støtte, og at vitenskapelige 

begreper ikke erverves fordi det språklige grunnlaget er for svakt i utgangspunktet. 

    

Begreper og det talte ordet er ikke helt samme sak.  Hovedsaken er at barn har kunnskap om 

gjenstander og hendelser, begreper om den verden det er omgitt av.  Barnet oppdager at ett og 

samme begrep kan ha flere ord.  Det er blant annet noe av den positive effekten ved å lære 

flere språk, og som kan gi barnet gode kognitive ferdigheter.  På den andre siden kan barnet 

lære nye ord, uten at det samtidig forstår de begreper det skal uttrykke og betegne.  Det kan 

også hende at barnet har en hel del begreper som det har ervervet gjennom erfaring, men som 

det ikke kan sette ord på.  Samlet sett  kan disse faktorene føre til at barnet blir funksjonell 

analfabet.  Barnet kan lese, men det forstår ikke innholdet i teksten.  Dermed vil barnet trolig 

få fagvansker på skolen, siden en forutsetning for skolefaglig utvikling blant annet er at 

eleven forstår tekst i lærebøkene.  Når barnets spontale tale og undervisningsspråket med 

vitenskapelige begreper ikke er det samme språket, kan det tenkes at eleven ikke utvikler seg 

språklig som forutsatt verken på morsmålet eller norsk.  Barnet kan bli dobbelt halvspråklig.  

 

I teori om tospråklighet blir det hevdet at man må se på barnets samlede språklige ressurser, 

og at språk må ansees å være under utvikling, særlig med henvisning til begrepet "dobbel 

halvspråklighet".  Det kan neppe stemme for denne gruppen av elever.  Gjennomsnittseleven 

er 10,75 år.  I en alder av ti år skal barn ha oppnådd språklig modenhet.  Denne elevgruppen 

har ikke oppnådd språklig modenhet, som gruppe, verken på morsmålet eller på norsk.  Etter 

tolvårsalderen vil språk som introduseres til barnet fungere som fremmedspråk, ikke som 
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andrespråk.  I forhold til morsmål og norsk som andrespråk er barnet derfor over den alder 

hvor språklig utvikling skjer etter naturmetoden.  Det vil si at språket automatiseres ved 

handling og erfaring, i lek og daglig bruk gjennom allsidige gjøremål.   

 

Gjennomsnittet av elevene i gruppen vil måtte lære nye språk ved hjelp av kognitive 

strategier.  Vi kan etter min menig derfor ikke tale om at språket hos barna er under utvikling 

dersom en tenker på språk som morsmål eller andrespråk.  I den sammenhengen er barna i 

realiteten uten de språklige ferdighetene man kunne forvente etter deres evnenivå generelt.  

Språklig utvikling videre vil derfor måtte basere seg på kognitive strategier, og vi har vel 

ingen mal for språklig utvikling når selve grunnlaget er svakt i utgangspunktet.  Dette kan 

være del av en avgjørende årsak til at barna har vansker knyttet til skolefag.   

 

Avgjørende for skolefaglig utvikling kan også være at språk og tenkning er to sider av samme 

sak.  Dersom barnet mangler begreper eller ord for begrepene, vil det trolig kunne ha en noe 

negativ effekt på kognitive prosesser generelt.  Språk er en del av og en forutsetning for 

kognitive prosesser.  Språket er symboler som er økonomisk i bruk ved at de lett kan lagres i 

hukommelsen og gjenhentes for bruk ved behov.  Forutsetningen for det er at barnet har et 

språk det kan bruke som symbol.  Uten språk vil hukommelse og læring vanskeliggjøres 

grunnet mangel på symboler.  Barnet vil imidlertid kunne oppretteholde en ikonisk 

hukommelse (bilder) og en personlig hukommelse (hendelser).  Imidlertid vil barnet ikke 

kunne bearbeide sine opplevelser med språket som verktøy, dersom dette ikke er utviklet.   

 

Barnet vil heller ikke ha et språk for problemløsning og regulering av adferd.  Disse faktorene 

er med å på kunne forårsake elevens fagvansker på skolen.  Når foreldrene er analfabeter og 

ikke har et skriftlig språk, men et språk knyttet til konkreter, vil de ikke ha mulighet for å gi 

barna språklig stimuli på morsmålet knyttet til abstrakte formuleringer eller vitenskapelige 

begreper.  Barna vil derfor ikke være introdusert for vitenskapelige begreper på sitt morsmål, 

men bli introdusert for disse på norsk, et andrespråk.   Derved vil spontane og vitenskapelige 

begreper ikke kunne utgjøre et gjensidig støtteapparat.  Barnet vil trolig fortsatt mangle 

spontane begreper på norsk og vitenskapelige begreper på morsmålet, samtidig som det ikke 

får mulighet til en god språklig utvikling, verken  på morsmål eller andrespråk.  En mangelfull 

språklig utvikling vil kunne hemme barnets kognitive funksjoner, blant annet.  Det er derfor 

aktuelt å drøfte den betydning det kan ha for barn å mangle begreper på et eller flere språk.  

Først vil jeg imidlertid forsøke å ta opp tema knyttet til forholdet mellom språk og kultur 
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nærmere.  Begrunnelse for det er at språket gjenspeiler den kulturen personen lever i 

(Vygotsky 1938/1978, Linell 1996).  Samtidig er språklig utvikling avhengig av den kultur 

barnet vokser opp i.   

 

8.6 Nærmere om sammenhengen mellom språk og kultur   

Språk og kultur er to sider av samme sak ved at språket både beskriver kulturen og er bærer 

av den.  Normer, verdier og holdninger knyttet til en kultur blir beskrevet med språket som 

verktøy.  Språket overleverer kulturen med dens normer, verdier og holdninger til neste 

generasjon.  Derfor ser det ut til at foreldregenerasjonen holder sterkt på morsmålet ved 

oppdragelse og primær sosialisering.  Dersom barna skal lære norsk, må de også lære å tenke 

på norsk.  Litteratur er kilden for ny kunnskap om språk som ikke er morsmålet.  Gjennom 

litteraturen får vi innblikk i de tanker som gjelder i vedkommende kultur språket er knyttet til.  

Dersom en skal lære seg et nytt språk, er det heller ikke til å unngå at man får del i den 

kulturen språket representerer.  Det vil si at man nødvendigvis vil bli innviet i de normer, 

holdninger og verdier som omgir kultur og det respektive språk som del av denne.   

 

Skal man lære et nytt språk må man være motivert for læring.  Det innebærer at man samtidig 

må være motivert til å sette seg inn i den tankegangen som er knyttet til det nye språket og 

dets kultur.  Den nye tankegangen kan da ha andre normer, verdier og holdninger enn de vi 

har internalisert ved primær sosialisering.  Det kan også tenkes at det er et direkte 

motsetningsforhold mellom normer, holdninger og verdier i egen kultur, knyttet til morsmål 

og primær sosialisering og det språk og kultur man skal lære.   Det er ikke sikkert at dette 

mulige motsetningsforholdet virker motiverende på å lære et nytt språk, for eksempel norsk.   

Å lære norsk vil da si å gjennomgå en sekundær sosialisering.  Sekundær sosialisering bygger 

på den primære.  Barnet vil oppleve norske verdier, holdninger og normer knyttet til norsk 

språk og kultur gjennom det indirekte filter som den primære sosialiseringen utgjør.  Barnet 

kan være fortrolig med den nye kulturen det møter gjennom språket, men det kan også 

oppleve et motsetningsforhold.   

 

Ovenfor har jeg vist til Hoem (1994) vedrørende sosialisering.  Dersom det er 

overensstemmelse mellom egne holdninger og de holdninger en møter knyttet til sekundær 

sosialisering, vil barnet oppleve er forsterket sosialisering.  I det ligger trolig at barnet også er 

motivert til å lære norsk, samtidig som det internaliserer den kultur og de holdninger som 

knytter seg til norsk språk.  Elevgruppen i min undersøkelse har ikke lært seg norsk til tross 
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for at de fleste er født i Norge.  Kan det tenkes at foreldregenerasjonen ikke er spesielt 

motvert for å lære norsk, og at denne holdningen også overtas av barna?  Det er mulig at en 

familie kan oppleve norsk språk og kultur som en trussel mot egne normer, verdier og 

holdninger.  I så fall kan skoleverket sette inn svært mye pedagogiske ressurser uten at eleven  

blir særlig mer motivert til å lære norsk.   

 

Barna er knyttet til foreldrenes forestillinger om norsk kultur og tenkesett gjennom sin 

primære sosialisering.  Dersom barna skal lære norsk må de kanskje også tilegne seg en annen 

kultur med andre normer, verdier og holdninger.  Kan det tenkes at foreldre er redd for å miste 

kontakten med egne barn dersom de fjerner seg fra hjemlandets kultur?  I et miljø preget av 

elitetospråklighet, er trolig familien vant til deltakelse i ulike miljøer og kulturer på en måte 

som gjør de i stand til å bevege seg mellom to eller flere kulturer og ulike tenkesett.  Se 1.2.1.  

Elitetospråklighet forutsetter lese- og skriveferdigheter på begge språk, altså funksjonell 

tospråklighet.  Familiene til de elevene som er henvist til logoped for lese- og skrivevansker 

er dels knyttet til minoritetskulturer, og det blir opplyst ved lærere at foreldrene ofte er 

analfabeter, at de ikke kan norsk og at avsatte budsjettmidler til tolkehjelp raskt blir oppbrukt 

på skolene.  Det kan være mulig at enkelte familier opplever den norske kulturen som en 

trussel mot sin egen minoritetskultur.  Da vil samtidig forutsetninger for å sette seg inn i det 

norske språket være til stede i liten grad.   

 

Stort sett synes teori knyttet til tospråklighet og de kognitive fordeler det gir å kunne flere 

språk godt, å være knyttet til elitetospråklighet.  Når familien tilhører en minoritetskultur som 

er svært ulik majoritetskulturen og dessuten ikke har litterær støtte knyttet til morsmålet, kan 

trolig være behov for nærmere undersøkelse av hvilke konsekvenser dette faktisk kan ha for 

barnas språklige utvikling totalt sett.  I følge Engen og Kulbrandstad (1998) har vi lite 

forskning i Norge knyttet til minoritetsspråklige barns utvikling og skolefaglige ferdigheter.  

Når det i for eksempel St. meld. 25 (1998-99) hevdes at tospråklige elever må lære å lese og 

skrive på sitt morsmål før det kan lære norsk, er det trolig fordi man i denne diskusjonen har 

basert seg på forskning og teori knyttet til elitetospråklighet.  Se 1.1 og 1.3.  I denne 

diskusjonen stilles det ikke spørsmål ved om i hvilken grad elevene faktisk kan sitt morsmål, 

om morsmålet er knyttet til et skriftlig språk, og om morsmålsopplæring er hensiktsmessig 

med tanke på barnets totale livssituasjon.  Hva er så hensikten med å lese- og skrive på 

morsmålet?  Dersom det skal gi et bedre grunnlag for å lære norsk, kan det hevdes at det for 

barna trolig vil være lettere å lære norsk når de lever i Norge.  Dette fordi språklige 
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ferdigheter utvikles i tilknytning til de erfaringer barnet gjør i dagliglivet.  Problemet dreier 

seg da mer om i hvilken grad barna får delta i det norske samfunnet.  Kan det tenkes at 

foreldrene setter stengsler fordi barna primært skal være knyttet til hjemlandets kultur?  Dette 

kan synes å være et mulig motiv for de valg foreldre synes å gjøre, selv om barna faktisk er 

født i Norge, og trolig vil ha hele sin fremtid her.   

 

Vi vet lite om hvilke verdier, normer og holdninger foreldre til tospråklige barn knyttet til 

minoritetskultur har.  Imidlertid er det noe påfallende at elever i gruppen som er undersøkt, i 

stor grad synes å vokse opp i isolasjon fra det norske samfunnet totalt sett.  Det kan være en 

indikasjon på at familien ikke ønsker å oppdra barna i tilknytning til de normer, verdier og 

holdninger som gjelder i det norske samfunnet.  Dersom motivasjonen til integrering i norsk 

kultur er liten, kan det eventuelt tenkes at det samme forholdet vil gjelder det norske språket 

som en bieffekt.  Dersom vi skal lære et nytt språk, må veien gå om språkets kultur.  Kultur 

og språk er to sider av samme sak.  Språk, bevissthet og tenkning henger sammen.  Det vil jeg 

forsøke å si noe om som følger. 

 

8.6.1  Språk og bevissthet 

Vygotsky (1934/2001) beskriver sammenhengen mellom tenkning og tale.  Se 3.3 f.  Hans 

teori kan ha gyldighet fortsatt.  Jeg vil derfor ta utgangspunkt i hans teori når jeg skal drøfte 

forholdet mellom språk og bevissthet, og hvorledes denne sammenhengen kan ha innflytelse 

på elevens språklige utvikling og mulige fagvansker.  Språk og tenkning har to ulike 

utgangspunkter i barnets utvikling, men utviklingslinjene krysser hverandre når barnet gradvis 

begynner å tenke med hjelp av språket og bruker språket som symbol for tenkning.  Da er 

tenkning og språk to sider av samme sak.  Fra toårsalderen blir barnet bevisst på at 

gjenstander benevnes med ord.  Barnet er kommet i peke-alderen.  Det er mulig at vi kan si 

barnet begynner å tenke med språket som grunnlag fra denne alderen.  De språkstukturene 

barnet tilegner seg videre vil være de grunnleggende strukturene, mønstrene, i barnets 

tenkning.  Utviklingen av språket vil derfor trolig være avgjørende for tenkningens utvikling 

og av barnets sosiokulturelle erfaring. 

 

Språket erverver barnet fra miljøet rundt seg, fra familien, og språket betegnes som et verktøy 

for kommunikasjon mellom barnet og omgivelsene.  Når språket blir en del av barnets 

tenkning, av indre kognitive prosesser, betegnes språket som symbol.  Barnet benytter språket 

som redskap for tenkning ved at det snakker med seg selv, ytre tale.  Når barnet møter 
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situasjoner som krever problemløsning, nytter det språket til tenkning.  Ytre tale går over til å 

bli indre tale når barnet er i seks års alderen.  Indre tale hos barnet vil si at barnet nytter 

språket som medium for tenkning og problemløsning på en aktiv måte.  Dersom barnet har et 

lite utviklet språk, kan det derfor tenkes at barnet hemmes i sin kognitive utvikling.  Barnet vil 

heller ikke ha et godt nok redskap for hukommelse og læring i forhold til at det skal gjøre nye 

erfaringer som det kanskje ikke kan sette ord på.  Samtidig lærer barnet nye ord som det ikke 

kan knytte begreper til, ved en denotativ språklig utvikling.  Samlet sett må en slik situasjon 

for barnet eventuelt kunne hemme læring på grunn av en mangelfull språklig utvikling, ofte 

både på morsmål og andrespråk.    

 

Indre tale er ikke det samme som det talte språket.  Indre tale kan sammenlignes med en sky, 

og det talte ordet er de dråpene som faller fra skyen.  Barnet kan sitte inne med tanker og 

begreper det ikke kan uttrykke med ord.  Ord som introduseres for barnet ved undervisning 

kan bli hengende i løse luften dersom barnet ikke har tanker og begreper knyttet til ordet.  På 

hvilken måte erverver barnet seg begreper?  Det gjøres gjennom handling og varierte 

erfaringer i det samfunn det lever i.  Barn må introduseres for konkreter før det kan begynne å 

abstrahere.  Først i tolvårs alderen er 40 % av kullet i stand til å gjennomføre en abstrakt 

tankegang, ved at de når et symbolsk operasjonelt nivå (Piaget 1964/1992).  Dersom barnet 

blir presentert for nye oppgaver i kontekst og med noe øving, vil 90% av et barnekull klare 

oppgaver av symbolsk karakter (Dalland Evans 2000).   

 

De fleste barn har altså behov for konkreter før de kan forstå nytt lærestoff av symbolsk 

karakter.  Det vil si at undervisning må ta utgangspunkt i barnets konkrete erfaringer i den 

hverdag de kjenner.  Se 2.3.1.  Dersom barnets konkrete erfaringer er sterkt innsnevret, og de 

ikke kjenner det samfunnet de vokser opp i, vil det kunne gjøre all undervisning vanskelig 

tilgjengelig for barnet.  Indre tale kan bestå av et enkelt ord som for barnet betyr en hel 

setning i mening.  For barnet betyr ordet "ja" eller "nei" et helt hav av mening.  Tenkning 

kommer altså forut for tale hos barnet.  Talen er med på å gi tenkningen en forankring ved 

hjelp av symboler.  Språket vil derfor kunne gi barnet økte muligheter for å utvikle sin 

tenkning.  Det samme gjelder dersom barnet gjør ulike erfaringer og får rikelig med stimuli.  

Barnet er helt avhengig av sine omgivelser for en god språklig utvikling.  De stimuli som 

barnet påføres utenfra, blir bearbeidet  aktivt av barnet ved hjelp av språket og indre tale.  En 

forutsetning vil være at barnet i det hele tatt får stimuli som er tilstrekkelig for en god språklig 

utvikling. 
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8.7  Oppsummering 

Språklig kompetanse har et femte element i tilknytning til å kunne tale, lytte, lese og skrive.  

Det gjelder evnen til å tenke.  Se 1.2.  Det språket man tenker på, er en veiledning for hva som 

kan regnes som det funksjonelle morsmålet hos tospråklige elever.  Mye tyder på at norsk er 

det funksjonelle morsmålet hos denne gruppen tospråklige elever.  De fleste er simultant 

tospråklig i henhold til teori.  I praksis er elevene trolig dobbelt halvspråklige.  Elevene 

foretrekker å tale norsk, og kodeveksling er mye nyttet, også innen familien.  Elevene er dels 

knyttet til en etnisk, kulturell og språklig minoritet.  Det foreligger ikke opplysninger som 

indikerer at sosio-økonomiske forhold er vanskelig i familiene.   

 

Den kontekst barna skal lære språk i, er preget av isolasjon fra det samfunnet de dels er født 

og oppvokst i.  Familiene har trolig et sterkt behov for å bevare sin kulturelle identitet.  Da er 

bevaring av morsmålet en viktig faktor for det formålet.  Imidlertid vil språk ofte forvitres ved 

migrasjon.  Forvitring av morsmål kan forsterkes av at foreldrene ikke kan lese og skrive på 

morsmålet, ofte fordi det er lite skriftlighet på det språk de ønsker å bevare.  Familiens 

holdning til norsk og det norske samfunnet kan være preget av et visst ønske om å holde 

avstand.  Begrunnelse for det er de opplysninger elevene selv gir, samt informasjon fra lærere 

om utstrakt behov for bistand fra tolk ved samtaler.  Elevene synes å utvikle dobbelt 

halvspråklighet ved at de verken lærer morsmålet eller norsk godt nok til at det kan fungere 

som redskap for læring, noe som trolig er årsaken til at tospråklige elever kan ha fagvansker. 

 

Morsmålet er knyttet til identitet og selvbilde.  Å skulle gå inn for å lære norsk, vil kunne ha 

et element av vilje til en viss re-sosialisering.  Dersom elevene selv bestemmer seg for å lære 

norsk bedre når de ikke lenger er påvirket som barn i familien, vil de trolig måtte lære norsk 

som fremmedspråk ved bruk av kognitive strategier.  Samtidig vil de ha et svakt språklig 

grunnlag i sitt morsmål.  Sensitiv periode for å lære språk må nyttes bedre, idet barn skal være 

språklig bevisst ved seks-syv års alder og ha et modent språk ved ti års alder.  Denne perioden 

er ofte passert i barnas tilværelse når de blir henvist til logoped for lese- og skrivevansker, 

som trolig skyldes forsinket språklig utvikling på grunn av lite stimuli.  Se 8.1.1.  

Enkeltelever som i tillegg til en mangelfull språklig stimulering, kan ha noe spesifikke 

vansker, vil trolig komme svært dårlig ut i forhold til skolefag.  Gruppen av tospråklige elever   

synes å ha ferdigheter knyttet til kommunikasjon i kontekst i dagliglivet.  De synes ikke å ha  

tilstrekkelige formelle norskspråklige ferdigheter når de skal forstå tekst og språk uten 

kontekst.  Se figur 1.: side 25.  Årsaken kan være at elevene ikke har utviklet vitenskapelige 
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begreper, i tillegg til at de synes å ha spesielt store språklige vansker knyttet til syntaks 

spesielt.  Det grunn til å frykte at tospråklige elever dels får spesialpedagogiske tilbud som 

kompensasjon for en mangelfull språklig stimulering fordi elevene ikke er godt nok utredet. 

 

Funksjonell tospråklighet skal i henhold til teori, gi barn gode kognitive og sosiale fortrinn.  

Dersom barnet har språklig kompetanse under et nivå som gir gode kommunikative 

ferdigheter (BICS), vil det for barnet kunne være en ulempe å være tospråklig.  Språk er 

grunnlaget for tenkning, og tenkning trenger et språk.  Barnet kan mulig hemmes i sin 

kognitive og sosiale funksjoner dersom det mangler et godt språk.  Språket er grunnleggende 

for all annen utvikling hos barnet.  Barn utvikler seg dels på grunnlag av dets iboende 

muligheter og dels ved den påvirkning det møter i sine omgivelser.  Språklig utvikling hos 

barnet er helt og holdent knyttet til den familien og det miljøet barnet vokser opp i.  Familiens 

interesser og ressurser vil derfor være avgjørende for barnets utvikling rent språklig.  Elevene 

viser en god språklig fremgang etter at de har begynt på skolen, men de når likevel ikke opp 

til et gjennomsnittlig nivå vedrørende formelle språklige ferdigheter.  Selv om det settes inn 

betydelige pedagogiske ressurser, ser det ikke ut til at tospråklige minoritetselever vil få det 

utbytte av skolegangen de fortjener ut fra sine ressurser.  Derfor må vi sette søkelyset på 

familiens forhold og foreldrenes rolle som oppdrager for barnet, samt det ansvaret det 

medfører.  Det vil trolig være behov for å se på elevenes fagvansker mer i tilknytning til 

familiepedagogikk, enn til pedagogikk i skolen og dens  innflytelse på barnets utvikling.   

 

Barns utvikling kognitivt og sosialt vil kunne fremmes ved at skole og hjem samarbeider om 

oppdrageransvaret.  Dersom normer, verdier og holdninger i henholdsvis primær og sekundær 

sosialisering er sammenfallende, vil barna få en forsterket sosialisering (Hoem 1994).  

Dersom dette samsvaret ikke er til stede mellom skole og hjem, er det likevel familien som 

har ansvar for barnas oppdragelse og utvikling jfr. familiens normative filterfunksjon 

(Evenshaug og Hallen 1992).  Når barn ikke får muligheter til en god språklig utvikling, vil 

dette først og fremst være et tema knyttet til familiepedagogiske perspektiver, og ikke til 

skolens pedagogiske opplegg.  I forhold til språklig og tospråklig utvikling, vil familien være 

den viktigste arena for barnet.  Fagvansker hos tospråklige elever blir derfor til sist et 

spørsmål om oppdragelse i familien.  Derfor må det reises spørsmål knyttet til oppdragelse av 

barn i første rekke, og ikke til skolens pedagogiske opplegg for undervisning.  Dersom man 

skal lære et språk, må man være motivert til å sette seg inn i den tankegangen som språket 
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nødvendigvis må representerer.  Det vil si at man må ta inn over seg hele kulturen som 

språket er en del av, som gjenspeiler seg i språket og som blir beskrevet på grunnlag av dette.   

 

Språk uten kultur kan ikke eksistere.  Språket kan ikke leve og utvikle seg i et tomrom 

(Turner 2000).  Det er mulig at en viss motvilje knyttet til å sette seg inn i tankegangen som 

det norske språket er bærer av, kan føre til at også voksne ikke satser på å oppnå gode 

norskspråklige ferdigheter.  Dette vil eventuelt påvirke deres barn ved at foreldre fungerer 

som filtre for barnas muligheter både direkte og indirekte, vedrørende deres kognitive og 

sosiale utvikling. Trolig kan det være resultatet av møte mellom ulike kulturer som er den 

største årsaksfaktoren knyttet til fagvansker hos tospråklige elever i grunnskolen.   

 

Det er grunn til å tro at skoleverket ikke har tatt hensyn til at det faktisk kan være en viss 

assymetri i relasjonen mellom primær sosialisering i hjemmet og sekundær sosialisering i 

skolen.  Bør drøfting kontrastere hjem og skole?  Trolig finner vi ikke det egentlig problemet i 

forholdet hjem-skole.  Selve mobiliteten mellom verdensdeler kan være et problem som 

overgår en eventuell diskrepans mellom skole og hjem.  Er dette et globalt problem?  

Forskning knyttet til tospråklighet er internasjonal.  Det hevdes av flere forfattere at særlig 

minoritetsbarn synes å få fagvansker på skolen.  Se 2.  Er det rimelig å forlange at morsmålet 

skal beholdes for enhver pris, når det likevel ikke har en funksjon i det daglige i det nye 

hjemlandet.  Det er grunn til å tro at barn først og fremst må stimuleres til å lære det språket 

som nyttes i deres nære omgivelser, der de faktisk bor.  Da vil de også kunne få utdanning.  

Med et godt utviklet norsk, vil de likevel få et godt språklige grunnlag for utvikling av 

språklige ferdigheter senere, både vedrørende foreldrenes morsmål og fremmedspråk.   

 

Med det opplegget for språklig og faglig utvikling i skolen som disse barna møter nå, synes de 

å være dømt til å mislykkes.  Tospråklige elever får trolig ikke behov dekket i forhold til de 

krav som stilles ut fra den kunnskap vi har innen psykolingvisitkk og sosiolingvistikk.  Skal 

barn får en funksjonell enspråklig eller tospråklig utvikling, må man følge lovene for språklig 

utvikling hos barn.  Det betyr at barn lærer ved imitasjon, ved aktiv handling og et rikt 

repertoar av varierete erfaringer.  Språk læres kun i praktisk bruk.  Lek er viktig, kontakt med 

jevnaldrende og noe eldre barn som taler norsk, er også viktige faktorer.  Man må videre ta 

hensyn til sensitiv alder for utvikling, også i forhold til språklig utvikling.  Det vil haste med å 

gi barn relevante stimuli språklig, slik at de får en reell sjanse.  Derfor er det nødvendig at 

foreldrene får veiledning og rådgivning knyttet til oppdragelse av barn. 
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9.  KONKLUSJON 

 

9.1 Hovedpoeng i konklusjonen 

Spørsmål knyttet til problemstilling er i korthet disse: Hvilke ferdigheter har tospråklige 

elever på de respektive språk?  Under hvilke omstendigheter blir elevene tospråklige?  Hvilke 

fagvansker har elevene?  Kan det være faktorer ved levekår og oppdragelse som kan forklare 

fagvansker?  Er det noen felles faktorer knyttet til tospråklige elevers fagvansker på skolen?  

Hovedpoengene i min konklusjon er som følger: 

 

1. Elevene har svake formelle språklige ferdigheter både på norsk og morsmålet.  Elevene 

forteller at det er lettere å tale norsk enn morsmålet, og de nytter i stor grad kodeveksling.  

Graden av tospråklighet kan betegnes som dobbel halvspråklig og dels ikke-balansert ved at 

norsk beherskes bedre enn morsmålet.  De fleste elevene er født eller bosatt i Norge før fylte 

tre-fire år.  Tospråklig utvikling kan derfor betegnes som simultan, eventuelt subtraktiv.  

Elevenes kommunikative ferdigheter er trolig noe bedre enn formelle språklige ferdigheter på 

norsk.  Svake formelle norskspråklige ferdigheter er særlig knyttet til syntaks, semantikk og 

leksikon, med særlig vekt på syntaks.  

 

2. Elevene blir henvist for lese- og skrivevansker forholdsvis sent i grunnskolen.  Lese- og 

skrivevanskene er betydelige gjennom hele grunnskolen.  Forsvinnende få elever kan lese og 

skrive på sitt morsmål.  Grunnet lese- og skrivevansker vil de ikke få et godt faglig utbytte av 

skolegangen.  Svake lese- og skriveferdigheter er trolig knyttet til svake formelle 

norskspråklige ferdigheter.  Elevene har vanlig gode kognitive ferdigheter, og følger trolig 

normalfordelingen.  Det er sannsynlig at elevene i liten grad har spesifikke vansker. 

Fagvanskene hos elevene som gruppe skyldes derfor ikke generelle eller spesifikke vansker. 

 

3. Elevene forteller om en oppvekst i isolasjon, når de skal beskrive i hvilken utstrekning de 

benytter henholdsvis norsk og morsmål.  De fleste elevene oppgir morsmål knyttet til 

minoritetskulturer med opprinnelse i Asia og Afrika.  Mange elever har et dobbelt skoleløp 

ved at de går på koranskole eller leser koranen.  Utover koranskole deltar elevene som gruppe 

ikke i organiserte aktivitetet utenom skolen.  Elevene synes å ha lite tilgang til media knyttet 

til det norske samfunnet.  

 

Denne kortfattede konklusjonen vil bli noe utdypet nedenfor. 
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9.2 Tospråklige ferdigheter hos en gruppe elever i grunnskolen 

Funksjonell tospråklighet tilsier at elever skal ha både formelle ferdigheter og kommunikative 

ferdigheter på begge språk.  Denne gruppen tospråklige elever har svake formelle 

norskspråklige ferdigheter.  Det vil si at de i liten grad behersker språkets syntaks spesielt, 

men også at de har vansker knyttet til semantikk og leksikon.  Til tross for at elevene har 

svake formelle norskspråklige kunnskaper, fortrekker de å tale norsk fremfor morsmålet.  

Som gruppe kan de i svært liten grad lese og skrive på sitt morsmål.  Elevene har noe bedre 

ferdigheter i språklig kommunikasjon.  Det vises til at lærere trolig ikke oppfatter 

språkvansker som et problem i seg selv, idet de dels henviser tospråklige elever for lese- og 

skrivevansker noe sent i skoleløpet.  Elevene nytter kodeveksling i stor grad ved at de nytter 

de ordene de har for hånden, uansett språk, med tanke på daglig kommunikasjon.  Søsken 

taler ofte helst norsk med hverandre, eventuelt med interferens av morsmålet ved 

kodeveksling.  Kategori av tospråklighet hos den elevgruppen synes å tilsvare dobbel 

halvspråklighet, eventuelt ikke-balansert tospråklighet, ved at de tross alt synes å ha noe bedre 

ferdigheter på norsk, enn på sine respektive morsmål som gruppe.  De fleste elevene er født i 

Norge.  Det kan derfor være grunn til å problematisere morsmålsbegrepet.   

 

Mange elever er over den alder hvor morsmål og andrespråk læres etter naturmetoden.  Nye 

språk som introduseres vil etter at barna er ca. tolv år vil fungere som fremmedspråk, og de 

læres dels på grunnlag av kognitive strategier.  Læring av fremmedspråk forutsetter et godt  

språklig grunnlag på morsmålet og andrespråk ved simultan tospråklighet.  Denne 

elevgruppen synes ikke å ha et godt utviklet språk på norsk, og trolig i enda mindre grad på 

sitt morsmål.  De vil derfor ha et svakt grunnlag for videre språklig opplæring.  Derfor tror jeg 

tror ikke man kan vurdere dobbel halvspråklighet som et mellomspråk eller et språk under 

utvikling for denne gruppen tospråklige elever, noe som innebærer at elevene fortsatt er i ferd 

med å lære seg henholdsvis morsmål og norsk som andrespråk.  Den sensitive alderen for 

språklig utvikling er dels passert for elever som er over ca. tolv år.  Resultater ved  ITPA viser 

at elevene har forholdvis like ferdigheter uavhengig av morsmålsgruppe og alder. Årsaken 

kan være at elevene synes å lære norsk vesentlig etter at de har begynt på skolen.  Elevene vil 

da få samme grad av stimuli, noe som kan være en medvirende årsak til at gruppen synes å 

utvikle forholdsvis like formelle norskspråklige ferdigheter. 

 

Når elevene er født eller bosatt i Norge i tidlig alder, skal forholdene ligge til rette for 

simultan tospråkliget og utvikling av funksjonell tospråklighet, i henhold til teori   Elevene 
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nytter morsmål i hjemmet og de lærer norsk på skolen.  Se 2.4.  I praksis synes elevene i 

denne gruppen å få en svært mangelfull språklig utvikling både på morsmålet og norsk.  Den 

situasjonen barna befinner seg i vedrørende språklig utvikling, kan trolig best beskrives som 

språklig utvikling under eksepsjonelle omstendigheter.  Se 8.1.1.  Beskrivelsen av ulike 

modeller for tospråklig utvikling, se 2.4, synes ikke å være i samsvar med erfaringene til 

denne gruppen tospråklige elever, ved at de mangler funksjonelle språklige ferdigheter både 

på morsmålet og norsk.  Det kan derfor være grunn til å vurdere om denne gruppen 

tospråklige elever trolig kan representerer en egen kategori av tospråklighet som tidligere ikke 

er beskrevet i teorien.  Fagvansker hos tospråklige elever bør følgelig vurderes i lys av 

forsinket språklig utvikling, både på norsk og på morsmålet.  

 

9.3 Fagvansker hos en gruppe tospråklige elever i grunnskolen 

Fagvanskene er først og fremst knyttet til svake lese- og skriveferdigheter, noe som gjelder 

gjennom hele skoleløpet.  Det er noe spredning i ferdigheter, men i snitt har også elevene på 

ungdomstrinnet store vansker, særlig knyttet til forståelse av tekst.  Omfanget av fagvanskene 

synes å være noe alvorlig med tanke på videre utdanningsmuligheter for denne gruppen av 

tospråklige elever.  Fagvansker hos elever omtales ofte i kategoriene generelle og/eller 

spesifikke lærevansker.  Se 7.3.2 og 8.2.  Som gruppe har elevene trolig vanlig gode kognitive 

ressurser, og de følger sannsynligvis normalfordelingskurven.  Begrunnelse for det er at 

elevene har skåre innenfor normert gjennomsnitt vedrørende visuo-manuelle deltester.  

Deltester som i liten grad er språklig relatert, viser i snitt skåre med gjennomsnitt (ss 36) og 

noe over.  Det er sannsynlig at elevene i liten grad har spesifikke vansker.  Jeg viser til 

sammenligning med kontrollgruppe samt diskriminantanlyse.  Se 7.4 og 7.4.1.   

 

Lesing og skriving representerer språklige ferdigheter på linje med å tale og lytte.  Det vil si at 

tale og skriving tilsvarer ekspressive språklige ferdigheter, mens lytte og lese tilsvarer 

impresssive språklige ferdigheter.  Det vil derfor være en nær sammenheng mellom 

språkvansker og lese- og skrivevansker.  Se 1.2 og 1.3.   Årsaken til svake språklige 

ferdigheter både på norsk og morsmålet er trolig knyttet til en mangelfull språklig stimulering.  

Se 8.1.1.  Morsmålsundervisning synes ikke å være et alternativ til undervisning på norsk 

vedrørende lese- og skriveopplæring samt undervisning i skolefag for denne gruppen av 

tospråklige elever.  Begrunnelsen for det er at elevene opplyser at de foretrekker å tale norsk 

fremfor morsmålet, og at det er lettere å tale norsk enn morsmålet.  Det er derfor grunn til å 

tro at elevene som gruppe vil kunne bedre sine faglige ferdigheter knyttet til norskopplæring.  
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Selve morsmålsbegrepet kan trolig problematiseres, ved at norsk trolig kan ha morsmålets 

funksjoner for denne gruppen av tospråklige elever. 

 

Resultatene fra Carlstens prøve viser at elevene har en større spredning i ferdigheter 

vedrørende lesing og skriving enn for resultater ved ITPA.  Se 7.6.1.  Det kan ikke utelukkes 

at dette resultatet dels er knyttet til normalfordeling vedrørende kognitive ressurser.  Årsaken 

kan også være at elevene har lagt ulike grad av arbeide i skolefagene.  Elevene har trolig et 

stort utviklingspotensiale vedrørende faglige ferdigheter.  Derfor kan det være grunn til å 

vurdere om tospråklige elever med fagvansker bør få et bedre tilbud enn tradisjonell 

spesialundervisning.  Det vises til at elevene som gruppe i liten grad synes å ha generelle eller 

spesifikke vansker.  Man bør trolig satse mer på forebyggende tiltak ved at tospråklige barn i 

større grad får mulighet til å lære norsk før skolestart.  Elevene har som gruppe tospråklige 

ferdigheter under BICS.  Se 2.3 og 2.3.1.  Da vil de i henhold til teori kunne oppleve negative 

konsekvenser av sin tospråklighet i forhold til kognitive funksjoner.  Denne teorien synes å 

stemme med erfaringer denne gruppen av tospråklige elever har gjort, ved at de både har 

fagvansker og svake tospråklige ferdigheter.  

 

9.4 Årsaker til fagvansker hos en gruppe tospråklige elever i grunnskolen   

Teori knyttet til tospråklighet er vesentlig hentet fra lingvistisk forskning hvor barn lever 

innenfor det samme kulturområdet, men blir oppdratt tospråklige, fortrinnsvis i familien.  

Tospråklighet i et teoretisk perspektiv får derfor lett et preg av elitetospråklighet.  Det 

innebærer at en i teorien vektlegger de positive konsekvenser tospråklig utvikling vil ha for 

barn, med særlig vekt på barnets kognitive og sosiale funksjoner.  Tospråklighet fremstilles 

som en ressurs og som et gode.  Forutsetningen er imidlertid at barnet utvikler en funksjonell 

tospråklighet, noe som er realistisk forutsatt at barnet får gode nok språklige stimuli.   

 

Situasjonen rundt barnets læremiljø viser seg å ha størst betydning for en gunstig språklig 

utvikling, og det gjelder i særlig grad en tospråklig utvikling.  Det er altså den konteksten 

barnet skal lære språk i som er viktig.  Derfor er det relevant å vurdere språklig utvikling i lys 

av familiepedagogisk teori.  Se 3.1.  Data viser at elevgruppen i stor grad lever isolert fra det 

norske samfunnet, samtidig som de i liten grad blir språklig stimulert på sitt morsmål.  

Elevenes språkvansker og derav følgende fagvansker kan dels ha sammenheng med at de er 

knyttet til ulike minoritetskulturer i forhold til den norske majoritetskulturen.  Morsmålet er 

grunnlaget for primær sosialisering.  Språket er dels bærer av familiens kulturarv. 
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Sosialisering ved hjelp av språket vil si at barna blir introdusert for familiens normer, verdier 

og holdninger knyttet til den kultur foreldre vil tilhøre.  Barna vil oppleve det samfunnet de 

lever i, gjennom øynene til den pedagogiske familien.  De holdninger barnet får overlevert i 

den pedagogiske familien vil prege dets personlighet og syn på omverden, og disse vil være 

grunnlaget for all senere sosialisering, også den sekundære sosialisering knyttet til 

skolegangen.  Det er ikke alltid samsvar mellom sekundær og primær sosialisering.  Dersom 

barnet oppdras i en kontekst hvor familien ønsker integrering i samfunnet, kan en re-

sosialisering bli resultatet.  Barnet kan ikke klare en slik overgang alene, fordi det kan 

innebærer at barnets verdensbilde endres og eventuelt blir snudd opp ned.   

 

Re-sosialiseirng må skje i den samme emosjonelle kontekst som primær sosialisering. De 

opplysninger som tospråklige elever gir, indikerer ikke at familien er spesielt opptatt av full 

integrering i det samfunnet hvor de bor.  Det er sannsynlig at elevene kan oppleve en de-

sosialisering eller en ikke-sosialisering fordi internaliserte verdier, normer og holdninger ikke 

gjenfinnes i skolen.  Årsaken kan dels knyttes til forholdet mellom språk og tenkning samt 

språk og kultur.  Språket beskriver kulturen med de normer, verdier og holdninger som er 

knyttet til den.  Dersom man skal lære seg et nytt språk, må man også være innstilt på å sette 

seg inn i den kulturen som språket beskriver og uttrykker med språklige symboler.  Tenkning 

og bevissthet er knyttet til språklige uttrykk som symboler.  Et barn eller en voksen person 

som skal lære seg et annet språk enn morsmålet, må samtidig være motivert til å sette sette 

seg inn i et annet tenkesett enn det som gjelder for morsmålet.  Å lære et annet språk enn 

morsmålet innebærer at man høster erfaringer med den kultur språket representerer og 

beskriver.  Barn lærer gjennom konkret handling og erfaring.  Derfor er særlig leken en god 

innfallsvinkel, også for å lære språk.  

 

Dersom familien og barn ikke ønsker, eventuelt direkte motsetter seg, å gå inn i tankegangen 

til en annen kultur, vil de trolig ha store vansker med å tilegne seg språket som beskriver 

kulturen.  For å lære et nytt språk, også et andrespråk, må barnet være motivert til å tenke med 

det eventuelle andrespråk i vid forstand.  Det vil si at det må integrere de normer, verdier og 

holdninger som er knyttet til språket og dermed kulturen.  Dersom familien viser ønske om 

avstand til den kultur de lever i, vil det trolig kunne påvirke barnets motivering til å lære seg 

norsk.  Uansett vil familiens eventuelle ønske om isolasjon knyttet til egen etnisitet og 

språklige minoritet, ikke kunne gi grunnlag for gode norskspråklige ferdigheter hos barnet. 
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Når foreldre er uten skriftspråk på sitt morsmål, eventuelt analfabeter, kan familien ha en noe 

innsnevret språklig kode.  Det kan medfører at språket dels ikke dekker abstrakte eller 

vitenskapelige begreper.  Morsmålet vil være knyttet til konkreter i en kultur som befinner seg 

i en annen verdensdel.  Morsmålet vil derfor forvitre, noe som er vanlig ved migrasjon.  

Kulturen som språket ved morsmålet beskriver, vil ikke samtidig kunne beskrive den norske 

hverdagen familien faktisk lever i.  For å kunne fortelle som sine opplevelser i Norge, må de 

trolig bruke ord og utrykk på norsk.  Det kan være en medvirkende årsak til bruk av 

kodeveksling i familien.  Uansett vil barnet bli introdusert for det norske språket så lenge 

familien lever og bor i Norge.  Spørsmålet blir derfor på hvilken måte det norske språket blir 

introdusert for barna.   

 

Det synes altså å være omstendighetene rundt en tospråklig oppdragelse som er 

utslagsgivende for resultatet av den form for tospråklighete som barn utvikler.  Dersom norsk 

språk bare nyttes ved nødvendig kommunikasjon og når familien ikke har ord på morsmålet, 

vil barnet få for lite norskspråklig stimulering.  Når elevene er født i Norge, vil de ikke ha en 

god nok tilhørighet til familiens opprinnelige hjemland, til at det skal kunne lære morsmålet 

godt nok.  Barnet vil da være avhengig av familiens evne til å nytte språket.  Når barnet lever 

isolert i Norge, vil det heller ikke få språklig kompensasjon på norsk gjennom lek med 

norskspråklige barn og andre voksne rollemodeller. 

 

Morsmålet synes å være knyttet til spontane begreper og dagligspråket for den elevgruppen 

jeg har undersøkt.  Undervisningspråket, vitenskapelige begreper er knyttet til norsk.  Det vil 

ikke finne sted gjensidighet som er gunstig for språklig utvikling samlet sett, når spontane og 

vitenskapelige begreper er på ulike språk.  Det kan være en medvirkende årsak til at elevene 

som gruppe synes å utvikle dobbelt halvspråklighet, eventuelt ikke-balansert tospråklighet.  

Samlet sett er det overveiende sannsynlig at fagvansker i grunnskolen hos tospråklige elever 

har sin årsak i språkvansker.  Det synes å være rimelig grunn til å anta at språkvanskene er 

omfattende og trolig knyttet til både morsmål og norsk.  Årsaken til fagvanskene er trolig 

knyttet til isolasjon i det norske samfunnet, og at motivasjonen for å lære norsk ikke synes å 

være til stede i særlig stor grad hos foreldregenerasjonen. 

 

9.5 Forslag til oppfølging og tiltak   

Elevene har behov for et mer aktivt levesett i det samfunnet de er født og skal vokse opp i.  

Med aktivt levesett mener jeg at de får delta i samfunnet på like fot med norskspråklige barn.  
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Dersom barna skal være i norsk barnehage grunnet behov for å lære norsk, hjelper det lite på 

utvikling av norskspråklige ferdigheter at de fleste barna  er tospråklige med mange ulike 

morsmål.  En barnehage må huse et flertall av norskspråklige elever som kan være gode 

språklige forbilder jfr. den proksimale utviklingssone.  Foreldre og miljøer knyttet til 

minoritetskulturer bør oppmuntres til å sette seg mer inn i norske tradisjoner og tenkesett.   

 

Det er ikke nødvendigvis motsetning mellom minoritetskultur og majoritetskultur dersom en 

går mer nøye inn i valg av normer, verdier og holdninger.  Mange etiske regler, normer og 

holdninger er universelle og ikke knyttet til spesifikke kulturer.  Det er viktigere å finne 

faktorer som kan ene enn å forfekte tradisjoner som skiller.  Dette kan være et problem 

dersom minoritetskultur og majoritetskultur befinner seg på forskjellig utviklingsnivå.  

Likevel bør det satses på en utstrakt opplæring av foreldregenerasjonen, slik at familien har et 

bedre grunnlag til oppdragelse av barn som skal fungere og vokse opp i det norske samfunnet.      

I forhold til skole kan det være en ide å organisere opplæring slik at barn og foreldre får 

undervisning sammen.  Mødre som er analfabeter og eventuelt innflyttet til Norge, bør få 

tilbud om alfabetisering og norskopplæring på et tidlig tidspunkt.  Det er behov for utstrakt 

foreldreinformasjon.  Denne bør settes i verk fra det tidspunkt voksne vet de skal bli foreldre.  

Det er for sent å starte med norskspråklig opplæring, og språklig opplæring overhodet, når 

barna er seks-syv år gamle.  På dette tidspunktet skal normal språklig utvikling tilsi at barna 

har utviklet språklig bevissthet. 

 

Konklusjonen er at fagvansker trolig skyldes språkvansker, samt at årsaken til språkvanskene 

synes være mer knyttet til familiære forhold enn til etnisitet og minoritetskultur i seg selv.  

Det betyr at også etniske og språklige minoritetsfamilier kan delta i det norske samfunnet på 

lik linje med majoritetsbefolkningen.  Tospråklighet i seg selv er et gode forutsatt at den er 

funksjonell.  Dersom en familie isolerer seg i det samfunnet med tanke på senere retur til 

hjemlandet, vil det kunne få svært alvorlige konsekvenser for barn under utvikling.  Barn er 

spesielt sårbare dersom miljøet de er omgitt av ikke gir de tilstrekkelig med stimuli.  Språklig 

utvikling skjer i en for barnet meget sensitiv periode.  Dersom barnet ikke får gode nok 

muligheter til en normal språklig utvikling, er det trolig at de aldri helt klarer å ta igjen det 

tapte.  Det er derfor svært alvorlige forhold denne undersøkelsen synes å avdekke.   
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Vedlegg 1:  Skjema for henvisning til logoped 
 
 

HENVISNING TIL LOGOPED 

 

NAVN_________________________________________________   ALDER____________ 

 

HENVIST AV ___________________________________________ KLASSE____________ 

 

FORESATTE____________________________________________ TLF________________ 
 

ADRESSE__________________________________________________________________ 
 

UNDERSØKT AV ØRE-NESE-HALS LEGE:           JA______  NEI_______ 

UNDERSØKT HOS ØYELEGE/OPTIKER :              JA______  NEI_______ 

HØREPRØVE:    RESULTAT_______________________________________ 

 

 

TIDLIGERE TILTAK: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ÅRSAK TIL HENVENDELSE: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

STED________DATO______________                   UNDERSKRIFT_________________________________ 
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Vedlegg 2:  Skjema for elevenes egenvurdering 
 

GUTT________          Jente________ 

NAVN__________________________________________ ALDER_______________ 

KLASSE____________ 

MORSMÅL_____________________________________ 

FØDT        NORGE_____________  ANNET LAND__________________________ 

 

MORSMÅL: 

HVOR BRUKER DU DET?____________________________________________________ 

LESER?____________________ 

SKRIVER?__________________ 

 

NORSK: 

HVOR BRUKER DU DET?____________________________________________________ 

LESER?____________________ 

SKRIVER?__________________ 

 

KJEVESPENNING?_____________ 

HODEPINE?__________________ 

 

FRITID? 

SAMMEN MED NORSKTALENDE? 

SAMMEN MED MORSMÅLSTALENDE? 

 

SKOLEVANSKER? 

REGNING 

LESING 

SKRIVING 

GENERELT 

FAG DU LIKER? 

FAG DU IKKE LIKER? 

FREMTIDSPLANER? 

 



 176 

Vedlegg 3:  Screening av bokstavkunnskap 
 

Logoped Lilly Skaug: Screeningsmateriell for første klasse, delprøve: 

 

Elevark              Leseprøve I 
 

 

 

O   E   A   M   H   I    B   U   F    D   Y   G 

L   P   Ø    K   J    N   R   T   Æ   S    V   Å 

 

i    d    m    a    k    b    r    g    s    e    j    ø 

n   å    v     o    p    f     u   l     æ   t    y    h 
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Vedlegg 4:  Tabeller 
 
 
 
 
Tabell 1.2:  Klassetrinn og kjønn 
 
Klassetrinn Kjønn  Total 

 Gutt Jente  
1  1 1 
2 3 2 5 
3 5 2 7 
4 9 2 11 
5 5 2 7 
6 6 5 11 
7 2 2 4 
9 3 2 5 
10 3 1 4 

Total 36 19 55 
 
 
 
 
Tabell 1.3:  Morsmål og kjønn 
 

Morsmål Kjønn  Total 
 Gutt Jente  

urdu/punjabi 12 7 19 
tyrkisk 3 1 4 

somalisk 4 1 5 
marokkansk 1 1 2 
indonesisk 1  1 

spansk 2 2 4 
iransk/persisk/kurdisk 3 1 4 

russisk 1  1 
albansk 1  1 

vietnamesisk 2 3 5 
akan  1 1 

eritreisk 2  2 
åloff  2 2 

filipinsk 1  1 
tamilsk 1  1 

bosnisk/serbokroatisk 1  1 
portugisisk 1  1 

Total 36 19 55 
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Tabell 1.4:  Morsmålsgruppe og kjønn 
 
Morsmålsgruppe  Kjønn  Total 

  Gutt Jente  
Gruppe 1 20 10 30 
Gruppe 2 16 9 25 

Total  36 19 55 
 
Forklaring: 
Morsmålsgruppe 1: urdu/punjabi, tyrkisk, marokkansk, somalisk 
Morsmålsgruppe 2: øvrige morsmål 
 
 
 
Tabell 1.5:  Morsmål og ankomst til Norge 
 

Morsmål  Ankomst til Norge     Total 
 Født i Norge Før 2 år 4 år 5 år 7 år 8 år 9 år Ikke oppgitt  

urdu/punjabi 17 2       19 
tyrkisk 2 1      1 4 

somalisk 1 1  1    2 5 
marokkansk 2        2 
indonesisk 1        1 

spansk 1    1 1  1 4 
iransk/persisk/kurdisk 2      1 1 4 

russisk   1      1 
albansk 1        1 

vietnamesisk 4     1   5 
akan    1     1 

eritreisk 1 1       2 
åloff 2        2 

filipinsk 1        1 
tamilsk  1       1 

bosnisk/serbokroatisk     1    1 
portugisisk    1     1 

Total 35 6 1 3 2 2 1 5 55 
 
 
 
Tabell 1.6:  Morsmål og geografisk tilhørighet 
 

 Asia Afrika Sør-Amerika Øst-Europa Total 
Morsmål Urdu/punkabi Somalisk Spansk Russisk  

 Tyrkisk Marokkansk  Albansk  
 Indonesisk Akan  Bosnisk  
 Iransk/persisk Eritreisk    
 Vietnamesisk Åloff    
 Filipinsk Portugisisk    
 Tamilsk     

N 7 6 1 3 17 
Merk: Portugisisk: dialekt i tidligere koloni, Afrika   
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Tabell 2.1:  Koranen og kjønn 
 

Koranen Kjønn  Total 
 Gutt Jente  

Ja 14 9 23 
      Nei 22 10 32 

Total 36 19 55 
 
 
 
 
Tabell 2.2:  Koranen og morsmål 
 

Morsmål Koranen Total 
 Ja Nei  

urdu/punjabi 18 1 19 
tyrkisk 1 3 4 

somalisk 2 3 5 
marokkansk 1 1 2 
indonesisk  1 1 

spansk  4 4 
iransk/persisk/kurdisk 1 3 4 

russisk  1 1 
albansk  1 1 

vietnamesisk  5 5 
akan  1 1 

eritreisk  2 2 
åloff  2 2 

filipinsk  1 1 
tamilsk  1 1 

bosnisk/serbokroatisk  1 1 
portugisisk  1 1 

Total 23 32 55 
 
 
 
 
Tabell 2.3:  Koranen og morsmålsgrupper 
 
Morsmålsgruppe  Koranen  Total 

 Ja Nei  
Gruppe 1 22 8 30 
Gruppe 2 1 24 25 

Total 23 32 55 
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Tabell 2.4:  Koranen og ankomst til Norge 
 
Ankomst til Norge Koranen  Total 

 Ja Nei  
Født i Norge 19 17 36 

Før 2 år 3 3 6 
4 år  1 1 
5 år  2 2 
7 år  2 2 
8 år  2 2 
9 år  1 1 

Ikke oppgitt 1 4 5 
Total 23 32 55 

 
 
 
 
Tabell 3.2:  Resultater ITPA, gjennomsnitt kanaler, standardskåre, klasse 
 
Aldersgruppe Kjønn  Alder md. Klasse AUDVOK VISMAN SPLIT SS 

6-12 år Gutt Mean 106,31 3,57 20,46 32,9 -12,44 26,68 
  N 19 19 19 19 19 19 
  SD 10,43 1,01 3,94 4,31 6,67 2,43 
 Jente Mean 94,66 2,5 22,93 33,63 -10,7 28,28 
  N 6 6 6 6 6 6 
  SD 11,39 1,04 2,22 3,54 4,9 1,65 
 Total Mean 103,52 3,32 21,056 33,08 -12,02 27,06 
  N 25 25 25 25 25 25 
  SD 11,49 1,1 3,72 4,08 6,24 2,34 

12-16 år Gutt Mean 153,7 7,11 29,82 36,35 -6,57 33,11 
  N 17 17 17 17 17 17 
  SD 25,58 1,93 6,13 6,29 4,82 5,73 
 Jente Mean 146 6,61 31 37,04 -6,04 34,02 
  N 13 13 13 13 13 13 
  SD 19,6 1,75 5,39 4,47 4,7 4,36 
 Total Mean 150,66 6,9 30,33 36,65 -6,34 33,5 
  N 30 30 30 30 30 30 
  SD 23,13 1,84 5,75 5,5 4,69 5,12 
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Tabell 3.3:  Resultater ITPA, gjennomsnitt, representasjonsnivå, aldersgrupper 
 
Aldersgruppe Kjønn  AUDREC VISREC AUDASS VISASS VERBEX MANEX 

6-12 år Gutt Mean 18,21 35,78 17,73 30,05 22,94 30,84 
  N 19 19 19 19 19 19 
  SD 8,3 6,32 5,23 4,89 4,84 4,63 
 Jente Mean 23,66 32 21,5 32,33 23,66 29,16 
  N 6 6 6 6 6 6 
  SD 7,28 6,72 5,08 7,44 6,37 3,06 
 Total Mean 19,52 34,88 18,64 30,6 23,12 30,44 
  N 25 25 25 25 25 25 
  SD 8,27 6,48 5,35 5,52 5,11 4,31 

12-16 år Gutt Mean 29,7 36,58 28,47 35,7 32,35 33,11 
  N 17 17 17 17 17 17 
  SD 8,6 9,24 8,06 7,35 9,3 5,87 
 Jente Mean 33,53 35,23 27,23 34,76 32,53 37 
  N 13 13 13 13 13 13 
  SD 7,78 6,16 7,07 6,74 6,21 5,44 
 Total Mean 31,36 36 27,93 35,3 32,43 34,8 
  N 30 30 30 30 30 30 
  SD 8,34 7,96 7,54 6,99 7,98 5,92 

 
 
 
 
 
Tabell 3.4:  Resultater ITPA, gjennomsnitt, automatisert nivå, aldersgrupper 
 
Aldersgruppe Kjønn  GRAMCLO VISCLO AUDMEM VISMEM AUDCLO SOUNDBL 

1.: 6-12 år Gutt Mean 15,1 33,26 28,31 34,57 17,42 25,26 
  N 19 19 19 19 19 19 
  SD 5,53 10,65 6,54 6,6 6,83 5,43 
 Jente Mean 15,5 39,5 30,33 35,16 20,16 26,16 
  N 6 6 6 6 6 6 
  SD 3,78 7,96 0,81 7,19 5,11 3,86 
 Total Mean 15,2 34,76 28,8 34,72 18,08 25,48 
  N 25 25 25 25 25 25 
  SD 5,09 10,28 5,74 6,59 6,47 5,04 

2.: 12-16 år Gutt Mean 24,35 40,35 34,23 36,23 24,05 27,47 
  N 17 17 17 17 17 17 
  SD 9,98 10,03 5,69 8,76 6,9 6,05 
 Jente Mean 24,69 41,23 37 37 28,76 28,53 
  N 13 13 13 13 13 13 
  SD 28 11 9,9 6,85 6,41 6,21 
 Total Mean 24,5 40,73 35,43 36,56 26,1 27,93 
  N 30 30 30 30 30 30 
  SD 9,48 10,41 7,78 7,87 6,99 6,03 

 
 
 
 
 



 182 

 
Tabell 4.1:  Resultat ITPA, gjennomsnitt, sammenligning vedr. koranen 
 
Koranen  Aud-vok kanaler Vis-man kanaler Differanse/split Gj.snitt/SS 

Ja Mean 24,86 33,77 -8,91 29,31 
 N 23 23 23 23 
 SD 5,51 5,02 5,19 4,5 

Nei Mean 27,01 35,93 -8,93 31,48 
 N 32 32 32 32 
 SD 7,48 5,19 6,77 5,48 

Total Mean 26,11 35,02 -8,92 30,58 
 N 55 55 55 55 
 SD 6,76 5,18 6,11 5,19 

 
 
 
 
Tabell 4.2:  Resultat ITPA, representasjonsnivå, sammenlign. vedr. koranen 
 
Koranen  AUD REC VIS REC AUD ASS VIS ASS VERBEX MANEX 
 Ja  Mean 24,21 33,82 21,86 31,78 28,6 32,65 

 N 23 23 23 23 23 23 
 SD 9,96 6,99 6,56 6,5 6,26 5,09 

 Nei  Mean 27,25 36,68 25,03 34,15 27,9 32,93 
 N 32 32 32 32 32 32 
 SD 10,26 7,36 8,86 6,82 9,48 6,09 

 Total  Mean 25,98 35,49 23,7 33,16 28,2 32,81 
 N 55 55 55 55 55 55 
 SD 10,16 7,28 8,07 6,73 8,23 5,65 

 
 
 
 
Tabell 4.3:  Resultat ITPA, automatisert nivå, sammenlign. vedr. koranen 
 
Koranen  GRAM CLO VIS CLO AUD MEM VIS MEM AUDCLO SOUND BL 

Ja Mean 17,13 36,47 32,47 34,13 20,6 26,17 
 N 23 23 23 23 23 23 

 SD 6,26 10,21 7,69 6,2 8,42 6,09 
Nei Mean 22,53 39,12 32,37 36,87 23,78 27,28 

 N 32 32 32 32 32 32 
 SD 10,09 11,04 7,71 7,91 7,2 5,43 

Total Mean 20,27 38,01 32,41 35,72 22,45 26,81 
 N 55 55 55 55 55 55 
 SD 9,04 10,69 7,63 7,31 7,82 5,69 
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Tabell 5.2:  Resultat ITPA, representasjonsnivå, sammenligning gr.1. med kontrollgruppe 2. 
 
GRUPPE KJØNN  ALDER AUDREC VISREC AUDASS VISASS VEREXP MANEXP 

1. Gutter Mean 128,69 23,63 36,16 22,8 32,72 27,38 31,91 
  N 36 36 36 36 36 36 36 
  SD 30,5 10,15 7,73 8,56 6,72 8,62 5,3 
 Jenter Mean 129,78 30,42 34,21 25,42 34 29,73 34,52 
  N 19 19 19 19 19 19 19 
  SD 29,88 8,79 6,34 6,93 6,86 7,41 6,03 
 Total Mean 129,07 25,98 35,49 23,7 33,16 28,2 32,83 
  N 55 55 55 55 55 55 55 
  SD 30,02 10,16 7,28 8,07 6,73 8,23 5,65 

2. Gutter Mean 100,6 33,42 38,14 32,7 39,01 32,97 36,17 
  N 84 84 84 84 84 84 84 
  SD 15,62 7,29 6,01 7,95 6,05 5,63 6,51 
 Jenter Mean 107,09 32,09 36,42 33,71 37,33 31,71 35,14 
  N 21 21 21 21 21 21 21 
  SD 17,08 8,28 4,94 6,24 6,19 5,41 5,15 
 Total Mean 101,9 33,16 37,8 32,9 38,67 32,72 35,97 
  N 105 105 105 105 105 105 105 
  SD 16,05 7,48 5,83 7,63 6,09 5,58 6,25 

 
 
 
 
 
Tabell 5.3:  Resultat ITPA, automatisert nivå, sammenligning gr. 1. med kontrollgruppe 2. 
 
GRUPPE KJØNN  ALDER GRAMCLO VISCLO AUDMEM VISMEM AUDCLO SOUBLE 

1. Gutter Mean 128,69 19,47 36,61 31,11 35,36 20,55 26,31 
  N 36 36 36 36 36 36 36 
  SD 30,5 9,12 10,83 6,76 7,63 7,55 5,76 
 Jenter Mean 129,78 21,78 40,68 34,89 36,42 26,05 27,21 
  N 19 19 19 19 19 19 19 
  SD 29,88 8,92 10,16 8,71 6,81 7,18 5,58 
 Total Mean 129,07 20,27 38,01 32,41 35,72 22,45 26,61 
  N 55 55 55 55 55 55 55 
  SD 30,02 9,04 10,69 7,63 7,31 7,82 5,66 

2. Gutter Mean 100,6 31,8 38,27 26,63 35,83 32,14 28,83 
  N 84 84 84 84 84 78 78 
  SD 15,62 8,98 8,88 6,62 7,53 6,56 7,1 
 Jenter Mean 107,09 31,04 38,61 29,42 37,14 34,89 29,94 
  N 21 21 21 21 21 19 19 
  SD 17,08 8,24 12,57 5,92 9,99 4,96 5,55 
 Total Mean 101,9 31,65 38,34 27,19 36,09 32,68 29,05 
  N 105 105 105 105 105 97 97 
  SD 16,05 8,81 9,67 6,55 8,05 6,35 6,81 
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Tabell 7.1:  Resultat screening av bokstavkunnskap, sammenholdt med variabler 
 
Feil i % Nr. Kjønn Alder md. Klasse Morsmål Koranen Audvok Visman Split SS Ankomst 

4,2 1 Gutt 94 2 Vietnam. nei 22 39,8 -17,8 30,9 Født i N 
58,3 2 Gutt 78 2 Vietnam. nei 22,6 35,6 -13 29,1 Født i N 
62,5 3 Gutt 87 1 Urdu ja 23,8 32,4 -8,6 28,1 Født i N 
75 4 Jente 90 2 Tyrkisk nei 18,2 34 -15,8 26,1 Ikke inf 

87,5 5 Jente 86 2 Urdu nei 18,8 31,4 -12,6 25,1 Født i N 
89,5 6 Jente 89 2 Vietnam. nei 19 41 -22 30 Født i N 
Mean   87,33 1,8   20,73 35,7 -14,97 28,22 Født i N 

 N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 
 
 
Tabell 7.2: Resultat screening av bokstavkunnskap, sammenholdt med resultat ITPA, deltester 
 
Feil i % Nr. Kjønn Alder md. AR VR AA VA VE ME GC VC AM VM AC SB 

4,2 1 Gutt 94 19 42 30 40 13 27 17 47 31 43 21 24 
58,3 2 Gutt 78 20 31 19 41 29 34 15 43 30 29 20 29 
62,5 3 Gutt 87 32 29 20 30 25 31 11 28 31 44 12 21 
75 4 Jente 90 17 22 14 35 22 39 15 34 23 40 8 27 

87,5 5 Jente 86 13 34 15 37 27 33 16 21 23 32 10 28 
89,5 6 Jente 89 18 41 20 33 18 34 13 45 26 52 8 23 
Mean   87,33 19,83 3,17 19,67 36 22,33 33 14,5 36,33 27,33 40 13,17 25,33 

 N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 
 
 
 
Tabell 8.3:  Resultat Carlstens prøve, kjønn og aldersgrupper 
 
Aldersgrupper Kjønn  Alder i md. Klasse Lesehastighet Lesefeil i % Alfabetfeil Skrivefeil 

1.: 6-12 år Gutt Mean 106,31 3,57 40,45 41,3 11 14,18 
  N 19 19 16 16 1 16 
  SD 10,43 1,01 25,85 30,14  7,43 
 Jente Mean 94,66 2,5 26,6 33,33 0 11 
  N 6 6 3 3 1 3 
  SD 11,39 1,04 25,63 28,86  3 
 Total Mean 103,52 3,32 38,26 40,04 5,5 13,68 
  N 25 25 19 19 2 19 
  SD 11,49 1,1 25,63 29,3 7,77 6,96 

2.: 12-16 år Gutt Mean 153,7 7,11 66,26 37,95 2,78 16,76 
  N 17 17 17 17 14 17 
  SD 25,58 1,93 30,03 23,29 5,2 8,57 
 Jente Mean 146 6,61 76,23 18,01 0,1 13,45 
  N 13 13 11 11 10 11 
  SD 19,6 1,75 17,97 11,67 0,31 6,18 
 Total Mean 150,66 6,9 70,18 30,11 1,66 15,5 
  N 30 30 28 28 24 28 
  SD 23,13 1,84 26,05 21,68 4,14 7,76 
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Tabell 8.4:  Resultater Carlstens prøve, klassetrinn (N=47) 

Klassetrinn  Lesehastighet Lesefeil i % Alfabetfeil Skrivefeil diktat 
3 Mean 26,37 50  15,85 

 N 7 7  7 
 SD 21,46 14,43  3,07 

4 Mean 47,67 30,38  11,36 
 N 11 11  11 
 SD 26,83 36,82  8,85 

5 Mean 49,37 41,96 1 18 
 N 7 7 4 7 
 SD 27,76 28,98 2 4,72 

6 Mean 67,89 28,69 1,2 16,63 
 N 11 11 10 11 
 SD 22,26 17,63 3,45 8,91 

7 Mean 81,85 19,93 0,5 12,5 
 N 4 4 4 4 
 SD 26,26 12,5 1 5,97 

9 Mean 91,4 38,7 4,66 13 
 N 3 3 3 3 
 SD 35,16 29,78 5,03 8,88 

10 Mean 72,3 28,7 4,75 15 
 N 4 4 4 4 
 SD 21,66 11,63 8,84 8,67 

Total Mean 57,28 34,13 1,96 14,76 
 N 47 47 26 47 
 SD 30,1 25,22 4,39 7,42 

 

 

 

Tabell 8.5: Resultater Carlstens prøve, sammenligning vedrørende koranen (N=26/47) 
Rapport      
Koranen  Lesehastighet Lesefeil i % Alfabetfeil Skrivefeil diktat 

Ja Mean 54,31 37,88 0,69 16,33 
 N 22 22 13 22 
 SD 33,01 29,15 1,49 5,85 

Nei Mean 59,88 30,82 3,23 13,48 
 N 25 25 13 25 
 SD 27,7 21,24 5,87 8,49 

Total Mean 57,28 34,13 1,96 14,76 
 N 47 47 26 47 
 SD 30,1 25,22 4,39 7,42 
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Vedlegg 5: Diskriminantanalyse 
 
 
Diskriminant 

Analysis Case Processing Summary

152 95,0

0 ,0

8 5,0

0 ,0

8 5,0
160 100,0

Unweighted Cases
Valid

Missing or out-of-range
group codes
At least one missing
discriminating variable
Both missing or
out-of-range group codes
and at least one missing
discriminating variable
Total

Excluded

Total

N Percent

 
 

Group Statistics

55 55,000
55 55,000
55 55,000
97 97,000
97 97,000
97 97,000

152 152,000
152 152,000
152 152,000

GRAMCLO
AUDMEM
AUDCLO
GRAMCLO
AUDMEM
AUDCLO
GRAMCLO
AUDMEM
AUDCLO

GRUPPE
1,00

2,00

Total

Unweighted Weighted
Valid N (listwise)

 
 

Covariance Matrices

81,758 25,921 38,152
25,921 58,285 31,973
38,152 31,973 61,178
72,996 26,150 26,303
26,150 43,594 11,854
26,303 11,854 40,366

GRAMCLO
AUDMEM
AUDCLO
GRAMCLO
AUDMEM
AUDCLO

GRUPPE
1,00

2,00

GRAMCLO AUDMEM AUDCLO
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Analyse 1: 
Summering av diskriminante funksjoner 
 

Eigenvalues

1,305a 100,0 100,0 ,752
Function
1

Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical
Correlation

First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

 

Wilks' Lambda

,434 124,028 3 ,000
Test of Function(s)
1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

 
 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients

,587
-,823
,654

GRAMCLO
AUDMEM
AUDCLO

1
Function

 
 

Structure Matrix

,626
,566

-,314

AUDCLO
GRAMCLO
AUDMEM

1
Function

Pooled within-groups correlations between discriminating
variables and standardized canonical discriminant functions 
Variables ordered by absolute size of correlation within function.

 
Canonical Discriminant Function Coefficients

,067
-,118
,095

-1,175

GRAMCLO
AUDMEM
AUDCLO
(Constant)

1
Function

Unstandardized coefficients
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Functions at Group Centroids

-1,507
,855

GRUPPE
1,00
2,00

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

 
 
 
 
 
Klassifikasjon statistikk: 
 

Classification Processing Summary

160

0

8

152

Processed
Missing or out-of-range
group codes
At least one missing
discriminating variable

Excluded

Used in Output
 

 
 

Prior Probabilities for Groups

,500 55 55,000
,500 97 97,000

1,000 152 152,000

GRUPPE
1,00
2,00
Total

Prior Unweighted Weighted
Cases Used in Analysis

 
 
 

Classification Resultsa

46 9 55
10 87 97

83,6 16,4 100,0
10,3 89,7 100,0

GRUPPE
1,00
2,00
1,00
2,00

Count

%

Original
1,00 2,00

Predicted Group
Membership

Total

87,5% of original grouped cases correctly classified.a. 
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