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Sammendrag 

I denne oppgaven har jeg sett på to tekster i naturfag, én på 4. trinn og én på 5. trinn. 

Undersøkelsen min har hatt som mål å undersøke om det er noen forskjeller i 

vanskelighetsgrad på disse tekstene, og i så fall hvilke. Bakgrunnen for dette er at man i USA 

lenge har brukt betegnelsen «the fourth grade slump», som kommer av at elevene ser ut til å 

prestere mye lavere når de kommer til 4. klasse, bl.a. når det gjelder leseforståelse. Dette har 

blitt forklart med at kravene øker betraktelig fra 3. til 4. klasse. På norsk kan dette oversettes 

til 5.trinnsbøygen, fordi 5. trinn her nå tilsvarer 4. klasse i USA. For å undersøke om dette 

stemmer, har jeg tatt et dykk i to naturfagkapitler på omtrent like mange sider, som handler 

om noenlunde det samme temaet og jeg har sammenliknet ulike trekk ved disse fagtekstene. 

Jeg har analysert tekstene og sett på nominaliseringer, passiv, fagord og sammensatte ord 

fordi dette er typiske trekk ved fagtekster og de regnes for å gjøre tekster vanskeligere å 

forstå. I tillegg har jeg sett på metaforbruk, overskrifter og antall ord i kapitlene. Det viste seg 

at et par av disse trekkene, særlig sammensatte ord og ord per kapittel, som skilte de to 

tekstene, det siste relater til en grundigere utvikling av emnet i teksten fra 5. trinn. Jeg 

diskuterer om dette kan ha innvirkning på 5.trinnstekstenes vanskegrad, og hvorfor dette 

eventuelt kan ha særlig konsekvenser for elever med en annen språkbakgrunn enn norsk. 

Abstract 

In this thesis I have investigated two texts in natural science. One of the texts is from a 4th 

grade book and the other one is from a 5th grade book. The goal of my investigation was to 

see if there were any differences between the two texts, and which differences there might be. 

In the USA there is an expression called “the fourth grade slump”, which points at the 

achievement drop when the pupils reach the fourth grade, i.a. the gap in the pupils´ reading 

comprehension from third to fourth grade. In Norwegian, this may be translated into “the 5th 

grade obstacle”, because 5th grade here now is the equivalent to the 4th grade in the United 

States. To investigate if this is correct, I have taken a dip into two science texts that have the 

same number of pages, are dealing with the same theme, and I have compared different 

features of these texts. I have also analyzed the texts and studied nominalisations, passive the 

technical terms/subject terms and compound words because these are typical features of 

scientific texts, and these features can be more difficult for pupils to understand. Furthermore, 
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I have studied the use of metaphors, headlines and number of words. Two things that stood 

out were compound words and number of words. I will discuss whether or not the difficulty 

might increase in the text in 5. grade and why this may have consequences for students with 

another first language than Norwegian. 
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1.0 Innledning 

1.1 Bakgrunn og mål for oppgaven 

I 2000 ble den statlige godkjenningsordningen for lærebøker nedlagt (Bratholm, Berit 2001). I 

2006 fikk vi ny læreplan, LK06. Denne planen er en kompetanseplan og fastsetter hvilke 

kompetansemål elevene skal ha tilegnet seg på ulike trinn i opplæringen. L97, læreplanen før 

LK06, var en innholdsplan som fortalte lærerne hva de skulle arbeide med. Med innføringen 

av den nye læreplanen og bortfallet av den statlige godkjenningsordningen for lærebøker, er 

det trolig at lærebøkene er blitt mer ulike enn tidligere (Juuhl, Gudrun Kløve, Magnus 

Hontvedt og Dagrun Skjelbred 2010:3). 

Ifølge Knudsen og Aamotsbakken er tekstene i skolen ofte skrevet for én type elev, nemlig 

den norske gjennomsnittseleven. Tekstene er skrevet med tanke på at leseren skal kunne 

knekke tekstens koder, bli bekreftet med hensyn til egen identitet og kunne dra nytte av 

teksten for videre læring. Når elevene leser tekster på skolen, gjør de det med ulike 

utgangspunkt for forståelse. Kultur, etnisk bakgrunn og ulik sosial tilhørighet er noe som kan 

påvirke elevers bakgrunnskunnskap og dermed elevenes forståelser av fagtekster.  For å forstå 

tekstene de møter i skolen, må elever ha oppnådd en kulturell kompetanse som består av en 

rekke koder. Disse kulturelle kodene og forståelsen av dem hjelper elever til å forstå, tolke, 

hente informasjon, reflektere og vurdere (Knudsen, Susanne V. og Bente Aamotsbakken 

2010:84).  

På skolen møter ulike elever samme tekster. Barn med forskjellig språklig, sosial  og/eller 

kulturell bakgrunn vil se på disse tekstene med ulike øyne og med ulik grad av forståelse. 

Dette kommer også fram av ulike undersøkelser som måler leseforståelse, blant annet PISA. 

PISA ble innført i 2000, og fordi elevene ikke skåret som forventet i Norge, har det siden vært 

stigende bekymring for den allmenne lesekompetansen her i landet. PISA og andre 

undersøkelser har vist at forskjellene mellom leseferdigheter er sprikende når det gjelder 

elever med minoritetsbakgrunn og etnisk norske elever. De med en norskspråklig bakgrunn 

har scoret høyere enn dem med en annen språklig bakgrunn. Dette er observert både i 

grunnskole og i videregående skole, og selv om minoritetsspråklige er en mangfoldig gruppe, 

viser det seg at de har lavere gjennomsnittskarakterer enn elever med to norske foreldre 

(Golde, Annen og Lise Iversen Kulbrandstad 2007:33).  
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Mange av tekstene elevene leser i skolen er fagtekster, blant annet naturfagtekster. 

Karakteristiske trekk ved disse tekstene er at språket har en høy grad av teknikalitet og 

abstraksjon, noe som kan gjøre teksten vanskelig å forstå (Maagerø, Eva og Dagrun Skjelbred 

2010a:144). Når minoritetsspråklige elever ofte gjør det dårligere på leseprøver enn 

majoritetsspråklig elever, og i tillegg får dårligere gjennomsnittskarakterer, er det mulig at 

dette har noe med tekstenes vanskegrad å gjøre.  

Å gå fra fjerde til femte trinn (i noen land kan dette være tredje til fjerde klasse) markerer 

overgangen fra småskolen til mellomtrinnet på barneskolen, og elevene går fra å lære å lese til 

å lese for å lære (Sanacore, Joseph og Anthony Palumbo 2009:67). I følge læreplanen LK06 

skal utviklingen av leseferdigheter i naturfag gå fra å finne og bruke uttrykt informasjon i 

enkle tekster, til å forstå tekster med stadig flere fagbegreper og symboler 

(http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Hele/Grunnleggende_ferdigheter). På høsten i femte 

klasse gjennomføres nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning. Disse prøvene skal bistå 

lærere i å tilrettelegge elevenes overgang mellom trinnene 

(http://www.hf.uio.no/multiling/prosjekter/overganger-i-

utdanningslopet/underprosjekter/tekster-pa-5.-trinn/). Etter de nasjonale prøvene høsten 2016, 

lå omtrent 38 % av elevene i Oslo på det øverste mestringsnivået, mens omtrent 18 % av 

elevene lå på mestringsnivå 1, som er det nederste nivået 

(http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/her-er-de-beste-fylkene-i-nasjonale-

prver/3423165714.html). Det vil si at mange lever gjør det bra på de nasjonale prøvene, men 

en del av dem får også ganske svake resultater. 

Man kan spørre seg om det er noe spesielt som skjer med tekstene i denne overgangen og at 

dette særlig gjør tekstene vanskelige for en del elever. Er det for eksempel fagtrekk som er 

hyppigere representert på 5. trinn enn på 4. trinn?  

På bakgrunn av det overnevnte vil jeg utforske om det finnes noen forskjeller på 

læreboktekster på 4. og 5. trinn. Jeg er særlig interessert i å se på trekk ved fagtekster og om 

vokabularet blir vanskeligere på de ulike trinnene. Egentlig burde jeg ha undersøkt flere 

tekster, eller snarere flere bøker, men på grunn av oppgavens omfang, har jeg måttet begrense 

det til en stikkprøve. Jeg har valgt to kapitler som er sammenliknbare i tema. For å finne ut av 

hva eventuelle forskjeller på tekstene på fjerde- og femtetrinn består i, har jeg valgt et kapittel 

fra naturfagsbøkene Gaia 4 og 5. Teksten fra Gaia 4 heter «Kropp og helse» og teksten fra 

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/her-er-de-beste-fylkene-i-nasjonale-prver/3423165714.html
http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/her-er-de-beste-fylkene-i-nasjonale-prver/3423165714.html
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Gaia 5 heter «Kroppen - det store samspillet». Problemstillingene i denne oppgaven er som 

følger: 

I hvilken grad skiller teksten på 4. trinn seg fra teksten på 5. trinn, med tanke på fagtypiske 

trekk? 

Er forskjellene som finnes store nok til å snakke om en 5.trinnsbøyg? 

Min hypotese er at det er en forskjell mellom tekstene og at de fagtypiske trekkene - som 

gjerne regnes for å være vanskelige - vil være mer frekvente i femtetrinnteksten. Jeg støtter 

meg til tidligere skandinavisk forskning (se kapittel 2) og regner nominaliseringer, passiv, 

fagord og sammensatte ord for fagtypiske trekk. For å finne ut om hypotesen stemmer, vil jeg 

derfor undersøke om disse trekkene forekommer oftere i 5.trinnsteksten enn i 4.trinnsteksten. 

I tillegg vil jeg se på bruken av metaforiske uttrykk. Av den forskningen som finnes på 

minoritetsspråklige elever og læremidler, går det fram at alle elever, både majoritet- og 

minoritetsspråklige, anvender de samme læremidlene. Forskingen viser også at språket i disse 

læremidlene kan bety utfordringer for noen av de minoritetsspråklige elevene (Juuhl, 

Hontvedt og Skjelbred 2010:31). På tross av tilgang på digitale læremidler, spiller lærebøker 

fremdeles en svært dominerende rolle i arbeid med skolens fag (Skjelbred, Dagrun og Bente 

Aamotsbakken 2010:16). 

Jeg vil i det følgende gjøre rede for det teoretiske grunnlaget, metode og tidligere forskning, 

før jeg går videre med å undersøke hvilke naturfaglige trekk tekstene har. Videre vil jeg se på 

metaforer, overskrifter og tekststruktur. Drøfting av funnene til kommer til slutt. 

2.0 Teoretisk grunnlag 

2.1 Fagtekster. Hva er det?  

Eva Maagerø (2010:185) sier at fagspråk er viktig allerede på barneskolen. Læremidlene er 

pedagogiske tekster som er tilrettelagt nivået elevene antas å være på, og fagspråket som 

brukes i lærebøkene øker i vanskegrad gjennom skolegangen.  

Siden jeg vil se på hvilke fagspråklige trekk de to tekstene har, må jeg si noe om hva som 

kjennetegner fagtekster. I følge Maagerø skiller fagtekster seg klart fra dagliglivets tekster på 

ordnivået, og de har ofte en nominal stil. I fagtekster snakker vi heller om fenomener enn 
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personer, og en måte å gjøre dette på er ved nominaliseringer. Nominalisering brukes først og 

fremst om det å gjøre verb om til et substantiv, og dette kalles også grammatiske metaforer. 

Nominaliseringen framkommer ved hjelp av et suffiks, for eksempel blir verbet å analysere til 

analysering gjennom suffikset -ing. Verbets funksjon er å realisere prosesser i setningene 

(Maagerø 2010:193) og fokuset på prosesser blir opprettholdt når en bruker nominaliseringer. 

Ved å bruke nominaliseringer i en tekst i stedet for verb, oppleves den som mer typisk 

fagtekst (Maagerø 2008:83-85). De vanligste suffiksene ved bruk av verb, er –ing  –sjon, og -

else. Adjektiv kan også gjøres om til substantiv. Et eksempel på dette er adjektivet 

«forutsigbar» som blir til «forutsigbarhet» (merk at dette substantivet først er avledet av 

verbet forutsi/forutsige med endelsen –bar). Andre vanlige suffikser som brukes ved adjektiv, 

er –skap, -itet og –het. I følge Maagerø og Skjelbred gjør nominaliseringer det mulig å ha et 

presist fagspråk, og vi finner dem oftest i skriftlige fagtekster. Videre sier de at det er et stort 

sprang fra småskolen til 5. klasse når det kommer til teksters faglighet. Allerede fra 5. klasse 

ser man nominaliseringer i naturfagtekstene, og det blir mer av dette i tekster på høyere trinn 

(Maagerø og Skjelbred 2010a:91-94).  

Det er også andre ting som kjennetegner fagtekster, for eksempel passiv, i følge Eva Maagerø 

(2008:92). Årsaken til at passiv er mye brukt i fagtekster som i naturfag og matematikk, er 

den samme som ved bruk av nominaliseringer, man er mer opptatt av å beskrive fenomener. 

Ved å bruke passiv fremheves den eller det handlingen går ut over, for eksempel «Han ble 

påkjørt av en bil». Ofte er det ikke nødvendig å si hvem som handler i setningen, derfor 

brukes setninger uten agens. Et eksempel er «Han ble påkjørt». Her er det ikke hvem som 

kjørte som er viktig, men heller handlingen eller den den gikk ut over som er framtredende 

(Maagerø og Skjelbred 2010a:145). Passiv er altså også et verktøy for å formidle prosesser 

der den handlende ikke skal være i fokus. Vi finner ofte passiv i fagtekster, og derfor vil jeg 

finne ut av om det er mer av dette i teksten på 5. trinn enn teksten på 4. trinn.  

Metaforer har tradisjonelt blitt regnet for noe som tilhører litterær språkbruk, men det viser 

seg at hverdagsspråket vårt også er fylt av dem. Dette gjelder også for lærebøkene, i følge 

Golden (2005). En metafor realiseres gjennom språklige uttrykk (Golden 2014:30), og jeg 

skal forklare dette nærmere i kapittelet om metaforer. Og disse språklige uttrykkene har 

minoritetsspråklige elever større problemer med å forstå, i forhold til majoritetsspråklige 

elever (Golden og Kulbrandstad 2007:57). Derfor vil det være av interesse å undersøke 

forekomsten av metaforiske uttrykk i Gaia 4 og Gaia 5.  
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Sammensatte ord finner vi, som metaforene, både i dagligspråket og i fagtekster. Et 

sammensatt ord består av to eller flere ord, satt sammen til ett. Hovedordet er det andre 

elementet i norsk og det første elementet gjør dette mer spesifikt. Sammensatte ord brukes 

ofte når man skal danne ny fagterminologi (Maagerø og Skjelbred 2010a:82). Det er ulike 

grunner til at sammensatte ord kan være vanskelige for elevene, blant annet at selve 

sammensetningen er ukjent for leseren (Maagerø 2010:191) og at ordene kan bli ganske 

lange. Siden fagterminologi kan dannes ved å sette sammen ord, og de er mye brukt i 

fagtekster og kan være utfordrende for leseren, vil jeg undersøke forekomstene av disse i 

tekstene jeg har valgt ut. 

3.0 Metode  

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for mine valg av metoder, og jeg vil gå igjennom mine valg 

av tekster, bearbeidinger av tekstene og sammenlikne dem.  

3.1 Valg av tekster 

På grunn av oppgavens størrelse (30 studiepoeng) har jeg valg å begrense analysen til kun to 

tekster. Årsaken til at jeg må begrense studieobjektene, er plass. Jeg har valgt en tekst fra hver 

av naturfagsbøkene Gaia 4 og Gaia 5 og disse tekstene handler om det samme overordnede 

temaet, kroppen. For å begrunne hvorfor jeg har valgt som jeg ha gjort, vil jeg i det følgende 

gi en kort beskrivelse av hver bok. 

Gaia 4 Natur- og samfunnsfag er skrevet av Elisabeth Buer, Marit Johansrud, Guri Langholm, 

Ole Røsholdt og Arnfinn Christensen. Boka ble utgitt i 2007 og skal dekke målene for 

naturfag og samfunnsfag etter læreplanen av 2006. Bokas totale sideantall er på 191 sider, og 

den består av 13 kapitler, hvorav 6 er naturfagskapitler og 7 er samfunnsfagskapitler. I slutten 

av hvert kapittel finnes det sider som kalles «Spørsmål og svar». Disse består av 2-4 sider 

med spørsmål og oppgaver. For å illustrere hvordan boka er delt opp, har jeg laget en oversikt 

over bokas ulike temaer, kapitlenes titler og sideantall. Kapitlene jeg studerte, er skrevet med 

fet type. 

Tabell 1: Kapitler i Gaia 4 

Naturfag, kapittel 1 «Plantene gjennom året» 10 sider 

Naturfag, kapittel 2 «Dyr som ikke finnes mer» 20 sider 
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Naturfag, kapittel3 «Vi tar vare på naturen og dyra» 12 sider 

Samfunnsfag, kapittel 4 «Internett» 8 sider 

Naturfag, kapittel 5 «Kildesortering og kretsløp» 18 sider 

Samfunnsfag, kapittel 6 «Gutter og jenter» 18 sider 

Naturfag, kapittel 7 «Verdensrommet» 18 sider 

Samfunnsfag, kapittel 8 «Globus og kart - folk og språk» 18 sider 

Samfunnsfag, kapittel 9 «Verdenshavene» 10 sider 

Samfunnsfag, kapittel 10 «Verden er et fantastisk sted!» 14 sider 

Naturfag, kapittel 11 «Kropp og helse» 20 sider 

Samfunnsfag, kapittel 12 «Bronsealder og jernalder» 18 sider 

Samfunnsfag, kapittel 13 «Historie der du bor»  12 sider 

 

Gaia 5 Naturfag for barnetrinnet er skrevet av Ingrid Spilde og ble utgitt i 2006. Denne boka 

skal også møte målene etter læreplanen av 2006. I motsetning til Gaia 4, som både hadde 

kapitler fra samfunnsfag og naturfag i samme bok, består Gaia 5 av to bøker, én i naturfag og 

én i samfunnsfag. Naturfagsboka som teksten min er hentet fra, er også på 191 sider, fordelt 

på ti kapitler. Alle kapitlene har et sammendrag, faktaspørsmål og oppgaver. På bokas to siste 

sider finnes det også et stikkordsregister.  

Tabell 2: Kapitler i Gaia 5 

Naturfag, kapittel 1 «Hvordan vet du egentlig det?» 10 sider 

Naturfag, kapittel 2 «Skogen» 26 sider 

Naturfag, kapittel 3 «Kroppen - det store samspillet» 22 sider 

Naturfag, kapittel 4 «Kjemi. Hva skjer´a?» 14 sider 

Naturfag, kapittel 5 «Magnetismen - en ekte kraft» 22 sider 

Naturfag, kapittel 6 «Puberteten»  18 sider 

Naturfag, kapittel 7 «Mennesket og skogen» 16 sider 

Naturfag, kapittel 8 «Bevegelse i leker og maskiner» 10 sider 

Naturfag, kapittel 9 «En verden av stein» 24 sider 
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Naturfag, kapittel 10 «Et mylder av skapninger» 22 sider 

 Stikkordregister 2 sider 

 

For å kunne sammenlikne tekstene må de oppfylle visse krav. Et krav er at de omhandler det 

samme overordnede temaet. Tekstene vil dermed være representanter for bøkene, og de kan 

kanskje tydeliggjøre forskjellene som finnes på de ulike trinnene. Det er også ønskelig at 

kapitlene har omtrent like mange sider, for enklere å kunne sammenlikne blant annet 

ordforråd og antall ord. Dessuten kan den analysen si noe om hvor mye temaet blir utdypet. 

Tekstene jeg har valgt oppfyller kravene som er nevnt over, og jeg mener derfor at de er gode 

tekster å sammenlikne. Kapitlet i Gaia 4 står i slutten av boka, mens kapitlet i Gaia 5 kommer 

tidlig i boka. Derfor er det mulig at tekstene blir lest med bare noen måneders mellomrom. 

Begge tekstene ligger som vedlegg til oppgaven, vedlegg 1 og 2. 

3.2 Innsamling og avgrensing av data 

I arbeidet med tekstene startet jeg med å skrive dem inn i Word. Jeg skrev inn overskrifter, 

hovedtekster og faktaruter. Det er også ett eksempel der teksten er konstruert i en sirkel. Da 

valgte jeg å skrive den inn som en normal tekst i den rekkefølgen som er naturlig og som 

skaper en sammenheng. Jeg har ikke tatt med tekst som er knyttet til bilder i margen. Disse 

tekstene ofte er en kort oppsummering av hva brødteksten handler om eller kommentarer til 

en illustrasjon. Naturfagtekster er kjent for å være sterkt multimodale. I naturfag står 

multimodaliteten i et samspill mellom hovedsakelig verbalspråklig tekst, fargefotografier, 

figurer og tabeller (Maagerø og Skjelbred 2010a:52). Sett i lys av det overnevnte, ville det ha 

vært interessant og diskutert hvordan ulike modaliteter gjøres tilgjengelig for elevene 

(affordans) og brukes i tekstene, men dette har jeg ikke hatt muligheten til å gå inn på. 

Jeg har ikke tatt med oppgaver som er knyttet til kapitlene, men jeg har med den punktvise 

oppsummeringen i slutten av kapittelet i Gaia 5 siden den fremstår som en del av kapittelet. I 

Gaia 4 finnes det ingen slik oppsummering av kapittelet. Ved å skrive tekstene inn i Word får 

man også opp antall ord de består av. Det viste seg at selv om de er på like mange sider, 

inneholder den ene langt flere ord enn den andre (se kap.5).  

I undersøkelsen fikk jeg hjelp av tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo for lemmatisering 

av tekstene, og jeg kunne også se hvor frekvent hvert ord var i denne lista. Jeg limte lista fra 
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tekstlaboratoriet inn i Exel for å lage frekvenslister og brukte denne til å undersøke hvor ofte 

fagord har blitt brukt. Å skaffe seg en oversikt over ordforrådet i en tekst kan si noe om 

tekstens vanskelighetsgrad. For å si noe om hvor mange leksemer (lemma) det er i teksten, 

slår man sammen bøyningsformer av samme ord. For eksempel er bjelle og bjella 

bøyningsformer av samme leksem, og teller derfor som ett leksem (Golden 2014: 21-22). 

For å si noe om tekstenes vanskegrad har jeg undersøkt forekomsten av fagord. Fagord er ord 

som regnes som fagord innen naturfag, og ord som en lærer sannsynligvis ville ha forklart. 

Anne Golden og Anne Hvenekilde brukte denne metoden i prosjektet Lærebokspråk: de lagde 

lister over «de aktuelle ordene» (se punkt 4.1) og spurte lærere hvilke ord de så det nødvendig 

å forklare for elevene. Da jeg ikke har tilgang på lærere, må jeg bruke eget skjønn. Ordene jeg 

har vurdert som fagord, er ord som hører til naturfaget, og som kan være nye ord for barn på 

4. og 5. trinn. De fleste av disse ordene har voksne i sitt vokabular, og de kan oppfattes som 

dagligdagse for oss. For barn derimot, vil ordene jeg har valgt, kunne oppfattes som ukjente. 

Barn er i språklig utvikling og har derfor ikke har samme ordforråd som voksne. Det er denne 

tanken som ligger i grunn for min utvelgelse av fagord. 

Siden oppgaven min er å se på fagtypiske trekk ved tekstene, har jeg i tillegg til fagord, 

analysert bruken av nominaliseringer, passiv og sammensatte ord. Andre studier har vist at 

disse trekkene er typiske i fagtekster. Bruk av metaforer har jeg også inkludert siden en del av 

disse også kan være vanskelige å forstå. Ved å sammenlikne disse trekkene i de to tekstene, 

vil jeg kunne se om det er en forskjell på hvor hyppig de forekommer. Min hypotese er at 

teksten på 5. trinn har flere fagtypiske trekk enn teksten på 5. trinn og at dette er grunnen til at 

overgangen til 5. trinn regnes som vanskelig, jf. overskriften om hvorvidt 5.trinnsbøygen er 

en realitet. 

4.0 Tidligere forskning  

4.1 Forskning på lærebøker og lesing 

Min undersøkelse springer ut av kjennskap til termen «the fourth-grade slump», som først ble 

brukt av Jean Chall på 1980-tallet i USA. Årsaken til dette er, i følge Joseph Sanacore og 

Anthony Palumbo, at leseforskning der viste en klar forskjell på elevers leseforståelse i 

overgangen fra småskolen til mellomtrinnet, det vil si i overgangen fra 3. til 4. klasse (som 

tilsvarer overgangen fra 4. til 5. klasse i Norge). Den peker altså på vanskeligheter som mange 

elever møter på mellomtrinnet, særlig gjelder dette barn fra familier med lav inntekt. Barn fra 
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denne gruppes skilte seg ikke ut på samme måte på de lavere trinnene. Noen elevers 

testresultater peker i negativ retning, særlig hva gjelder vokabular. Årsaken til dette kan ligge 

i tekstene elevene leser på lavere trinn, de er ofte fortellinger, som på flere måter skiller seg 

fra fagtekster (Sanacore og Palumbo 2009). Eller den kan ligge i fagtekstene de møter på 5. 

trinn. 

I Skandinavia vil jeg trekke fram forskningen som er foretatt på lærebøker tidligere, og det er 

særlig forskning fra Norge jeg har konsentrert meg om. Undersøkelsestema for denne 

forskningen har blant annet vært på ordforråd i ulike bøker, særlig metaforer og 

nominaliseringer. Jeg vil nå kort vise til noe av forskningen som ligger til grunn for min 

oppgave og som er motivasjon for mine analyser.  

På begynnelsen av 80-tallet gjennomførte Anne Golden og Anne Hvenekilde prosjektet 

Lærebokspråk. Bakgrunnen for undersøkelsen var at elever med annet morsmål enn norsk i 

norske klasser ofte hadde for lite ordforråd til å forstå o-fagstekster, som var betegnelsen på 

fag som naturfag, fysikk, geografi og historie på den tiden. De undersøkte 40 forskjellige 

lærebøker i fagene fysikk, geografi og historie fra 4. -9. trinn, som tilsvarer dagens 5. til 10. 

trinn, for å finne ut hvilke ord som fantes i lærebøkene og hvor fagspesifikt det var. For å 

finne ut hvor ofte ordene forekom, laget de frekvenskurver over ordforrådet, og de fjernet 

ordene med svært lav frekvens i hvert enkelt fag og klassetrinn siden disse ordene ble ansett 

som uviktige. Dermed fikk de lister med det de kalte «aktuelle ord». Videre ble de aktuelle 

ordene delt inn i tre ulike grupper: kjente, fagord og ord som ikke er fagord. «Fagordene» 

kom de fram til ved å spørre lærerne i hvert av de tre fagene om hvilke ord de ville forklare 

for elever som hadde norsk som morsmål. «Kjente» er de ordene som de antok at alle elever 

med annet morsmål enn norsk kjente til. Bakgrunnen for antakelsen var kjennskap til 

begynnerbøker i norskopplæringen. Den siste gruppen er ord som «ikke er fagord», og det er 

altså ord som verken er fagord eller kjente. De ble også kalt «mellomord». Funnene fra denne 

undersøkelsen viste at det var typisk at fagord i et fag forekom sjeldent i de andre, og dette 

var ikke uventet. Men de fant i tillegg at mange av mellomordene også var fagspesifikke. 

Faktisk utgjorde dette mer enn halvparten av disse ulike leksemene. 

De fant også at mange ord som finnes i norsk er homografer, det vil si ord som skrives likt, 

men som har ulik betydning. Siden ordene kan ha en annen betydning enn det elevene kan fra 

før, kan fagtekster være enda vanskeligere for minoritetsspråklige elever (Golden 1984:198). 
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Gapet når det gjelder leseferdigheter mellom elever med norsk som morsmål og elever med 

annet morsmål enn norsk, er bakgrunnen for Anne Golden og Lise Iversen Kulbrandstads 

artikkel (2007). De så på tidligere undersøkelser gjort på forbindelsen mellom lesing og 

ordforråd og trakk fram blant annet manglende metakognitiv innsikt, bakgrunnskunnskaper 

og referanserammer som årsaker for hvorfor det kan være vanskelig å lese på andrespråket. 

Golden og Kulbrandstad minner også om at i tekster forekommer rundt halvparten av ordene 

kun én gang, og altså i bare én kontekst. Dette kan være ekstra utfordrende for 

minoritetsspråklige elever fordi de mangler bakgrunnskunnskaper og referanserammer knyttet 

til ulike ord. De hevder derfor at det er viktig at læreren snakker med elevene om hva det vil 

si å forstå en tekst, skille mellom viktige og ikke så viktige deler av teksten og å lese mellom 

linjene. Hvordan man kan jobbe med tekster, gis det flere gode eksempler på i artikkelen. 

Videre omhandler teksten også spesielle grupper av innholdsord og funksjonsord, og særlig 

hvordan disse kan presenteres for elevene. Dette gjøres også med sammensatte ord, 

begrepsmetaforer og metaforiske uttrykk og avledninger. For å øke minoritetsspråklige 

elevers ordforråd, er det viktig at de har innsikt i egen lesing og lesestrategier, for det kan 

gjøre det lettere for dem å forstå fagtekster. 

Lise Iversen Kulbrandstad (1998, 2003) har også tidligere forsket på bakgrunnskunnskapenes 

betydning. Hun undersøkte bl.a. fire minoritetselevers forståelse av en tekst kalt Medaljens 

bakside (1998). Hun fant at overskriften skapte forståelsesproblemer for alle de fire elevene, 

mens de fem norskspråklige elevene i kontrollgruppa ikke opplevde samme problemer. 

Overskriften skulle hjelpe elvene til å forstå, men i stedet ledet den noen elever på ville veier. 

Det var også enkelte ord i teksten som gjorde at minoritetselevenes forståelse raknet 

fullstendig. Et eksempel på dette er fagordet kvikksølv, som noen av elevene tolket til å være 

noe positivt, på grunn av det siste leddet sølv. Mangelfull språkferdighet fører til at leserne 

ikke får tak i all informasjon som står i teksten, som igjen kan føre til gale tolkninger av 

tekstens innhold. Konsekvensen av dette kan være at eleven ikke greier å gjøre de nødvendige 

inferensene. Man gjør slutninger ut i fra det man leser, basert på sin egen bakgrunnskunnskap, 

og dersom man har manglende bakgrunnskunnskaper, vil man kunne forstå teksten på en 

feilaktig måte. I min oppgave vil jeg også se på tekstenes overskrifter siden det kan være en 

god hjelp for å forstå hva teksten som kommer, handler om. 

Både Golden (2005) og Askeland (2006) har forsket på metaforer og de bygger på Lakoff og 

Johnsons (1980) kognitive metaforteori. Denne teorien opererer med betegnelser som 
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begrepsmetafor, metaforiske uttrykk, kildedomene og måldomene. Lakoff og Johnson viser at 

det er en sammenheng mellom flere metaforiske uttrykk, og at de er hentet fra en felles kilde. 

Ordene hentes gjerne fra et kildedomene som ofte er knyttet til kroppen, og brukes i et 

måldomene som ofte er abstrakt (Golden 2014:31). Når det er mange metaforiske uttrykk som 

viser til samme domene, kan vi formulere en begrepsmetafor. Derfor kan vi si at en 

begrepsmetafor strukturerer tankene våre, og et eksempel på dette er Å FORSTÅ ER Å SE. 

Denne begrepsmetaforen er utgangspunkt for flere metaforiske uttrykk, blant annet: 

argumentet er uklart og se ting fra forskjellige synsvinkler (Golden 2005:334 ). 

Norunn Askeland (2006) skriver om metaforer i ulike fag, blant annet i naturvitenskap. De 

språklige bildene gir oss innblikk i den tenkemåten som blir tatt for gitt i faget, og lærere har 

et særlig ansvar for å vise metaforene i lærebøker fram til elevene, fordi disse kan gå over 

hodet på elever med annet morsmål enn norsk. Hun viser også at metaforer har forandret seg 

ettersom menneskers syn på naturen også har forandret seg. Tyngdekraften er, i følge en bok 

fra 1800-tallet, noe vi kan takke Gud for, mens i en lærebok fra 2006 blir tyngdekraften 

personifisert ved uttrykk som: tyngdekraften gjør og den sørger for. Metaforen er med på å 

lage en sammenheng mellom det vitenskapelige språket og den verdenen den skal beskrive og 

forklare. For eksempel ble jorden, etter Kopernikus, sammenliknet med Mars, i den forstand 

at den ble sett på som en planet og ikke som universets sentrum. Forståelse og kunnskap i 

naturfag er derfor knyttet til en situasjon eller et eksempel, og ofte også med en metafor. 

Videre skriver Askeland også om hverdagsmetaforer, som er en del av hverdagsspråket vårt 

og tenkningen vår. Den kognitive metaforteorien, som Lakoff og Johnson (1980) står bak, har 

vært med på å få disse fram. I følge denne teorien er metaforer et resultat av en overføring av 

mening fra et kildedomene til et måldomene. Det er altså et samsvar mellom disse to 

domenene. Et eksempel er begrepsmetaforen KJERLIGHETEN ER EN REISE. Måldomenet 

«kjærlighet» blir beskrevet gjennom kildedomenet «reising» og dette viser seg i metaforiske 

uttrykk som: forholdet har kommet inn i feil spor og forholdet havarerte. Begrepsmetaforene 

springer ut av menneskets forståelse og syn på verden, som gjerne er forankret i egen kropp. 

Sansene og kroppsfunksjonene våre vil derfor være styrende for hva og hvordan vi oppfatter 

verden. Derfor er mange begrepsmetaforer felles for ulike kulturer, selv om det selvsagt også 

finnes unntak. En felles begrepsmetafor er at «opp» er positivt og «ned» er negativt. Dette gir 

oss metaforiske uttrykk om menneskers humør, som for eksempel han er langt nede. I 2008 

skrev Norunn Askeland en avhandling om hvilken forståelse av kommunikasjon som kommer 

til utrykk gjennom metaforer og om kommunikasjon i lærebøker i norsk på ungdomskolen.  
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Prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdigheter i fagene gikk over en 

treårsperiode, fra 2006 til 2009. Flere forskere var involvert i studien, blant annet Dagrunn 

Skjelbred, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken. Hovedmålet var «å bidra til økt kunnskap 

om skolens lesekultur og fagtekstenes og læremidlenes rolle i arbeidet med lesing som en 

grunnleggende ferdighet i alle fag».  Forskerne jobbet sammen i ulike team og fora og 

prosjektet hadde flere ulike delmål, bland annet «å utvikle kunnskap om elevers lesestrategier, 

fagteksters tilgjengelighet og betydning for leseforståelsen med særlig vekt på tilpasset 

opplæring og elever fra språklige minoriteter». Forskerne ønsket å kaste lys over fagtekstene, 

som de mener oppfattes som «den andre litteraturen». Fagtekster har ikke fått særlig stor 

oppmerksomhet, og prosjektet hadde blant annet som mål å se på hvilke fagtekstlige mønstre 

som finnes i læremidlene og hva det er i fagtekstene som oppfattes som vanskelig for 

minoritetsspråklige elever. Fagene de valgte, var matematikk og naturfag siden dette er fag 

som testes i PISA. Norsk ble valgt fordi PISA undersøker elevenes ferdigheter i lesing, og 

fordi norsk tradisjonelt sett har blitt knyttet til lesing og leseforståelse. I tillegg ble RLE 

(tidligere KRL) valgt. Undersøkelsene ble foretatt på fem ulike skoler med ulike klassetrinn. 

Forskerne intervjuet lærere, elever og skoleledere, foretok klasseromobservasjoner og 

analyserte læringsressursene som ble brukt i klassene. Det forskerne fant, var for eksempel at 

lærebøker får stor plass i undervisningen selv om man har tilgang på digitale læremidler, at 

lærebøkene er sterkt multimodale, at de har et krevende fagspråk og at forlagene i varierende 

grad vektlegger de grunnleggende ferdighetene i lærebøkene og lærerveiledningene.  De fant 

også at minoritetsspråklige elever jobber med de samme læremidlene som de andre elevene i 

klassen. 

Henriette Siljan (2010) var knyttet til prosjektet Lesing av fagtekster som 

doktorgradsstipendiat. Hun har studert nominaliseringer og skrev en avhandling om dette 

språktrekket, som hun kaller grammatiske metaforer, i læreboktekster. Hun undersøker 

nominaliseringer fra et funksjonelt tekstperspektiv og viser blant annet hvordan 

nominaliseringer spiller en viktig rolle når ulike termer skal dannes i fagtekster, og hvordan 

nominalisering kan være et verdifullt redskap for å organisere annen informasjon i teksten på 

en variert og kreativ måte. Siljan presenterte og analyserte nominale uttrykk i naturfagsbøker 

og norskbøker på 8. trinn, samt lærebøker i norsk og naturfag på vg1.  Hun fant blant annet at 

det var langt flere fagtermer som var grammatiske metaforer i naturfag enn i norsk, og dette 

viser at nominaliseringer er viktig i dannelsen av termer i naturfag. Som en del av 

avhandlingen gjorde hun også en leserundersøkelse for å undersøke hvordan komplisert 
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nominaliseringsbruk ble oppfattet. Elevene fokuserte mye på ordnivå i naturfagstekstene og 

mange oppfattet fagtermer som markerte. Noen av tekstene eller deler av dem ble beskrevet 

som voksne, og dette kan knyttes til ordnivå. Siljan konkluderer med at grammatiske 

metaforer som brukes funksjonelt, altså passende, kan uttrykke god skriftkompetanse og at det 

ikke er noen grunn til å råde skribenter til å unngå nominaliseringer, men heller trene elevene 

i å bruke dem på denne måten. 

Her har jeg gått inn på flere norske studier som ligger til grunn for min oppgave. I disse 

studiene er fagord, bakgrunnskunnskaper, overskrifter, nominaliseringer, metaforiske uttrykk 

og blitt undersøkt. Noen av undersøkelsene går også inn på hvordan læreren kan bli 

oppmerksom på metaforbruk og hjelpe elevene til å forstå betydningen av dem. 

5.0 Undersøkelsesobjekt  

5.1 Gaia 4 

Forsiden  

Kapittelet jeg har valgt fra Gaia 4, heter «Kropp og helse» og er på 19 sider, eksklusive 

oppgavesider. Tas oppgavesidene med, blir det totale sideantallet 20. Kapittelet innledes av en 

illustrert dobbeltside, og her ser vi forskjellige mennesker i ulike situasjoner. Forfatterne av 

boka og lærerveiledningene, kaller dette et kapittelbilde, og ifølge dem kan kapittelbildet 

brukes som en del av introduksjon til kapitlet, oppsummering eller som utgangspunkt for 

læringssamtaler (Buer, Johnsrud, Langhom, Røsholdt og Christensen 2006:15). Kapittelbildet 

illustrerer også det kapitlet handler om, og det er spesiallagd for å vise mest mulig 

informasjon (Buer m.fl. 2006:14 og 103). I Gaia 4 ser vi blant annet en dame i rullestol og en 

mann med røde prikker i ansiktet. De andre menneskene rundt har blant annet på seg badetøy, 

skiutstyr og en basketball under armen. Det er et skap i bakgrunnen med sportsutstyr, og et 

skap på veggen med plaster og andre førstehjelpsartikler. Dette kan, i følge forfatterne, brukes 

til oppsummering ved blant annet å spørre hva på bilde som er «hjelpemidler» for å holde oss 

friske (Buer m.fl. 2006:104).  

I tillegg kan situasjonene som illustreres på kapittelbildet også knyttes til de fire 

læringsmålene i faktaboksen i venstre hjørne. Denne faktaboksen blir ikke nevnt i 

lærerveiledningene, noe som er litt merkelig. Læreplanmålene er med på kapittelets første 
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side om Kropp og helse i lærerveiledningen. Disse målene er formulert på en annen måte enn 

det som er i faktaboksen på kapittelbildet.  

Jeg mener at valg av illustrasjoner ikke er tilfeldig, siden jeg ser at det er likheter mellom dem 

og målene i faktaboksen, slik som tegningen av en gravid dame som illustrerer læringsmål 1), 

der elevene kan lære hvordan et barn blir til. Læringsmål 2) som sier at elevene kan lære 

hvordan kroppen forandrer seg, kan knyttes til kvinnen på bildet med to barn på ulik alder og 

på ulik størrelse. Læringsmål 3) handler om hvordan kroppen reagerer. På bildet er det tegnet 

en sint person, som ser strengt på en annen litt redd person. Tegningen av disse personene kan 

forsøke å illustrere dette punktet. Det fjerde og siste læringsmålet handler om å holde seg i 

form, og her viser personene med sportsutstyr til hvilke aktiviteter man kan gjøre for å holde 

formen. Mannen med de røde prikkene i ansiktet, kan kobles sammen med hvordan kroppen 

reagerer på sykdom, og dras videre til brødteksten som blant annet handler om vaksinasjon. 

Kvinnen i rullestol kan kobles til teksten på side 149, som handler om hvordan mennesker er 

forskjellige. Noen av menneskene på illustrasjonen kan derfor kobles til læringsmålene på 

første side, mens andre knyttes til selve teksten i kapittelet. På denne måten er illustrasjonen 

med på å gi et pek framover på hva kapitlene handler om. 

Overskrifter 

Gaia 4 har en overskrift på hver side. Overskriftene på sidene til venstre er grønne, mens 

sidene til høyre er røde. I følge lærerveiledningen til Gaia 4 viser fargen på overskriftene til 

vanskelighetsgraden på teksten. På den måten er det lettere å tilpasse opplæringen ved å velge 

riktige tekster, det er grønne overskrifter over de lette tekstene, mens de mer krevende 

tekstene har rød overskrift (Buer m.fl 2007:13).  

Overskriftene er som følger: En baby blir til, Et foster i livmoren, Et barn blir født, Klar, 

ferdig, pust!, Barnet vokser, Ingen er helt like, Å bli syk, Barnesykdommer, Vaksine, Viktige 

vaksinasjoner, Psykisk helse, Å være psykisk syk, Kroppen reagerer, Å reagere på fare, 

Sammenheng mellom fysisk og psykisk helse og Trening og sunn mat er viktig - for hele 

kroppen! Det er totalt 16 overskrifter, like mange som det er sider med faktatekst. 

Overskriftene er av ulike typer, noen er infinitivsuttrykk, sammensatte ord, hele setninger og 

substantiv. De innleder hva den kommende teksten skal handle om. Kun ett sted er det en side 

med en underoverskrift skrevet i svart, og det er på siden om Viktige vaksinasjoner, der det 

står Nye vaksiner.  
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Antall ord 

Kapittelet i Gaia 4 består av omtrent 1800 ord, og da er det kun brødteksten og faktaboksene 

som er med. Jeg har ikke tatt med korte tekster under fotografier og tegninger i min analyse 

av ordforrådet (se kapittel 3.2.). 

I dette kapittelet finnes det tre faktabokser, i tillegg til den på første side som inneholder 

læringsmålene. Den første er plassert under brødteksten på side 150 og handler om bakterier 

og virus. Denne er ikke skrevet i margen, men under brødteksten. To av faktaboksene står i 

margen på side 153 og 155, og handler henholdsvis om sykdommen kopper og Edvard 

Munch. De tre faktaboksene er alle skrevet på lyseblå bakgrunner. Jeg har tatt med 

faktaboksene fordi de kommer med utfyllende informasjon til teksten. 

På hver side i dette kapittelet er det en brødtekst. Skriften er forholdsvis stor, det vil si at 

størrelsen på bokstavene er større enn fontstørrelse 12, og det er kun korte avsnitt under 

overskriften. Det korteste avsnittet et på én setning. Antall avsnitt varierer fra ett til fem per 

side. Faglige trekk ved tekstene vil jeg analysere i detalj og sammenlikne i kapittel 6.  

5.2 Gaia 5 

Forsiden  

Fra Gaia 5 valgte jeg kapittelet «Kroppen - det store samspillet». Dette kapittelet er på 18 

sider. Dersom man regner med forsiden og oppgavesidene, er kapittelet på 22 sider. På 

kapittelets første dobbeltside ser vi et kapittelbilde. Bildet viser flere ulike personer som 

holder på med ulike aktiviteter. Noen bader, spiser is, sparker fotball eller lager sandslott, 

mens andre fisker med håv, bærer hverandre på ryggen eller passer på hverandre. Flere av 

menneskene er tegnet slik at man kan se «inni» kroppene deres, slik som en gravid kvinne 

hvor man tydelig ser barnet i magen hennes, ikke bare at hun har en stor mage. Et annet 

eksempel er et eldre par. På mannen ser man hjertets plassering i brystet, og hos kvinnen ser 

man lunger, lever og tarmsystemet. Bildet gir mye informasjon til leseren om den 

menneskelige anatomien.  

I faktaboksen som forteller om hva læringsmålene for kapittelet er, er læringsmål 1) at 

elevene kan lære om hva som finnes på innsiden av kroppen. Læringsmålene tydeliggjøres 

fordi illustrasjonene viser innsiden av menneskene som er på stranden. Det som står i 

faktaboksen understrekes derfor av kapittelbildet. Læringsmål 2) er at elevene kan lære om 

oppgavene til noen viktige deler av kroppen, og trolig derfor er organer som hjerne, hjerte og 
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lunger gjort synlige. Noen mennesker er tegnet med synlige skjeletter og muskler, som også 

er viktige deler av kroppen. Læringsmål 3) er å lære hvordan deler av kroppen er avhengige 

av hverandre. Alle de delene av kroppen som er gjort synlige på kapittelbildet, er viktige, og 

ved å vise plasseringene disse har, kan elevene lære noe allerede ved kapittelets innledning. I 

følge lærerveiledningen til Gaia 5, kan kapittelbildet brukes for å arbeide med forskjellige 

kroppsdeler som eleven ser på bildet (Spilde,Ingrid og Berit Bungum 2006:40). Illustrasjonen 

kan også bidra til å vekke elevenes nysgjerrighet, være et godt utgangspunkt for innledende 

samtaler og de kan brukes som repetisjon. Hvordan man kan jobbe med dette står det om i 

lærerveiledningen. 

Overskrifter 

Gaia 5s overskrifter finnes i tre ulike farger: blått, grønt og rødt, og de er med på å dele 

tekstene inn i ulike vanskelighetsgrader. I lærerveiledningen kalles tekstene under 

overskriftene i blått for kjernetekster, og innholdet i disse mener forfatterne alle elever bør 

kjenne til. Under de grønne overskriftene er de såkalte tilleggstekstene, som er frittstående, 

avsluttende tekster med hvert sitt tema. Tekstene under de røde overskriftene er også 

frittstående, men språket og innholdet er mer komplisert enn i de grønne tilleggstekstene 

(Spilde og Bungum 2006:11). Overskriftene i Gaia 5 består av hele setninger, enkeltord og 

substantivfraser. 

I Gaia 5 finnes det på de 16 sidene som brødteksten utgjør, totalt 12 overskrifter. De tre første 

overskriftene er skrevet i blått. Dette er kjernetekstene som regnes for å være lette, og de er: 

Én porsjon menneske, Et imponerende samarbeid og Celler. Hver av disse overskriftene 

gjelder for en dobbeltside, og den første og den siste av disse har underoverskrifter. Kapitlets 

første overskrift Én porsjon menneske starter med en liste med ingredienser og en påfølgende 

oppskrift på hvordan disse skal settes sammen. Dobbeltsiden med Et imponerende samarbeid 

har distribuert teksten i en sirkel rundt en illustrasjon av en naken gutt. Her er teksten 

organisert i syv små avsnitt rundt gutten, hver med sin underoverskrift. I bakgrunnen av 

tekstene er det en sirkel med piler, som skal vise hvordan de ulike delene i kroppen henger 

sammen og er avhengige av hverandre. 

De fire neste overskriftene er Skjelettet - en haug av bein, En skikkelig muskelbunt, 

Fordøyelsen og Lungene. Alle disse er skrevet i grønt. På disse sidene er det kun siden om 

fordøyelsen som har en underoverskrift. De resterende fem overskriftene er røde, og de er 
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Blodsystemet, Hjertet pumper, Blodet renner, Nervesystemet  og Kommandosentral i hjernen. 

Alle disse sidene har to eller tre underoverskrifter, bortsett fra Kommandosentral i hjernen, 

som ikke har noen. Underoverskriftene tilhørende de røde overskriftene, består stort sett av 

enkelt ord og fraser (blant annet Rundt og rundt, Åre opp og åre ned, Hvite blodceller, 

Dunk,dunk, Blodplater). Én av underoverskriftene er en setning, og den er som følger: Hjertet 

er en muskel. 

Antall ord 

Kapittelet i Gaia 5 har 2800 ord, inkludert tekstene fra faktaboksene. Totalt har Gaia 5 13 

faktabokser. I følge Skjelbred, er faktabokser en måte å differensiere teksten i lærebøker på 

(2010:169).  Noen av faktaboksene i Gaia 5 er markert ved at de er skrevet på en bakgrunn 

med en annen farge, mens andre har en ramme rundt med et lite drops øverst i venstre hjørne. 

Faktaboksene med ramme rundt er plassert i margen, og det er syv stykker av dem. De seks 

faktaboksene med farget bakgrunn finnes både i margen og under brødteksten.  

Brødteksten i Gaia 5 er skrevet i normal fontstørrelse. Noen steder er teksten delt inn ved 

innrykk, heller enn med avsnitt. Avsnittene er på minimum to setninger, men de fleste er 

vesentlig lengre. 

5.3 Sammenlikning av kapitlene. 

Over har jeg gått igjennom forsidene, overskriftene og ordantallet i Gaia 4 og 5. Nå skal jeg 

sammenlikne kapitlene. Videre i oppgaven vil jeg analysere tekstene nøyere, og jeg vil se på 

ulike fagtypiske trekk. Til slutt vil jeg diskutere verb og metaforer.  

Forsidene  

Begge kapitlene starter med et kapittelbilde og en faktaboks der det står hva elevene skal lære 

fra kapittelet. Illustrasjonene i begge kapitlene kan være gjenstand for en innledende samtale 

med elevene om temaet. Kapittelbildene i Gaia 4 og 5 har det til felles at de illustrer 

mennesker, og det er kanskje ikke så merkelig når temaet for kapitlene er kroppen. 

Kapittelbildet samsvarer med læringsmålene i faktaboksen på en god måte ved at målene er 

illustrert, og dermed tydeliggjort. Dette gjelder for begge tekstene, og et eksempel finnes i 

Gaia 4, der temaet blant annet sykdom og kapittelbildet viser mennesker med forskjellige 

sykdommer. Kapittelbildene kan med andre ord være med på å gjøre temaene mer lettfattelig. 
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En annen ting forsidene har felles, er at de, i følge lærerveiledningene, er ment å vekke 

elevens interesse, men da fortrinnsvis med veiledning og muntlig støtte fra lærer. Læreren får 

en god mulighet til å samtale med elevene for å få fram forkunnskaper, og til å avdekke 

eventuelle feiltolkinger og misforståelser (Spilde og Bungum 2006:12). 

Overskrifter  

Begge kapitlene har innledende overskrifter til de ulike temaene de tar opp. I både Gaia 4 og 

Gaia 5 viser overskriftenes farge hvilken vanskegrad den påfølgende teksten har. Gaia 4 

anvender kun grønne og røde overskrifter, mens Gaia 5 også bruker overskrifter i blått.  I 

begge bøkene er overskriftene med på å organisere kapitlet. I Gaia 4 er hver dobbeltside en 

enhet, og forfatterne har nivådelt dobbeltsidens tema ved at tekstene under de grønne 

overskriftene er lettere å lese enn tekstene under de røde overskriftene (Buer m.fl 2006:13). 

Felles for Gaiabøkene er de vanskeligste tekstene har røde overskrifter. Dette kommer fram 

av lærerveiledningene, men er ikke nødvendigvis opplagt for leseren. I Gaia 5 viser de blå 

overskriftene til det som forfatterne mener alle elevene burde kunne noe om, men måten de 

tilhørende tekstene er organisert på, gir ikke inntrykk av at tekstene er lette. Dette kommer jeg 

tilbake til i kapittel 8. 

Antall ord 

Begge kapitlene består av 16 sider med tekst, men det er en stor forskjell på antall ord. 

Kapittelet i Gaia 4 består av omtrent 1800 ord, mens kapittelet i Gaia 5 har omtrent 2800 ord. 

Teksten på femte trinn har altså rundt 1000 ord mer enn teksten på fjerde trinn, altså mer enn 

50 % mer enn Gaia 4, selv om sideantallet er det samme. De to kapitlene skiller seg altså 

markant fra hverandre når det gjelder tekstlengde. Dette tyder på at temaet blir grundigere 

behandlet i Gaia 5, og at elevene skal lese en større tekstmengde på 5. trinn. 

Avsnittene i Gaia 4 er kortere enn i Gaia 5, og i Gaia 4 er fontstørrelsen større.  Som sagt er 

det en god del mer stoff elevene skal lese igjennom i femte klasse. Det er kun Gaia 5 som har 

et sammendrag bakerst i kapitlet, og Skjelbred skriver at sammendrag er noe som gjør at vi 

gjenkjenner en tekst som en læreboktekst (2010:169). Hensikten med et sammendrag kan 

være å repetere fagstoffet, og på denne måten gjøre det lettere å huske. En annen ting kan 

være å oppsummere det aller viktigste som kapitlet har tatt for seg. Gaia 4 er en kortere tekst 

enn Gaia 5, og fordi det er mindre fagstoff som skal huskes, er det trolig ikke nødvendig med 
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en oppsummering til slutt. Gaia 4 er en uten tvil en læreboktekst, men Gaia 5 har altså et 

kjennetegn på å være en læreboktekst som Gaia 4 mangler.  

Faktabokser 

Faktabokser, eller informasjonsbokser, er et typisk trekk ved moderne multimodale 

læremidler. De er ofte tydelige markerte med en ramme eller en farge som skiller dem fra 

brødteksten. Faktaboksene framstår som en visuell meningsklynge som løftes frem fra 

brødteksten, og får derfor gjerne en funksjonell tyngde (Maagerø og Winje 2010:158).  

I begge kapitlene finner vi faktabokser i margen, og i ett tilfelle rett under brødteksten i Gaia 

4. Gaia 5 har flere faktabokser enn Gaia 4, og faktaboksene ser ulike ut i tekstene. I Gaia 4 har 

alle faktaboksene lyseblå bakgrunn. I Gaia 5 har de som tilhører de røde overskriftene en 

lyserød farge, og faktaboksene som tilhører sidene med grønne overskrifter, har en lysegrønn 

bakgrunn. Det er ingen faktabokser med farget bakgrunn under de blå overskriftene, men flere 

steder i Gaia 5 finnes faktaboksene som har et rødt drops i venstre hjørne.  

Gaia 5 har altså en større variasjon i fargebruken. Dette kan ha med det som kalles modal 

affordans å gjøre, som vil si at ulike modaliteter tilbyr ulike muligheter for og begrensninger 

av hva som er mulig å representere og kommunisere gjennom modaliteten. Når tekster skrives 

og leses, kan vi utnytte ulike modale affordanser slik at teksten både kan fange opp leserens 

oppmerksomhet og informere og forklare. (Maagerø og Winje 2010:147). Valg av farger i 

faktaboksene har trolig blitt valgt for å skape en sammenheng og fange leserens 

oppmerksomhet. Siden Gaia 5 har flere og ulike typer faktabokser, er det mulig at denne 

teksten er mer kompleks enn teksten i Gaia 4. En annen sak er at teksten i Gaia 4 stor sett bare 

er strukturert med overskrifter og brødtekst. Gaia 5 har en større variasjon i struktureringen 

med underoverskrifter og flere avsnitt. I tillegg har femteklasseteksten en oppskrift og en tekst 

som er konstruert i en sirkel. Dette vil kunne sette høyere krav til leseren, enn en tekst 

hovedsakelig bestående av brødtekst, slik som Gaia 4. Det er altså forskjeller på Gaia 4 og 

Gaia 5 når det gjelder forsider, overskrifter og antall ord.  

 

6.0 Trekk ved naturfaglige tekster 

6. 1 Innledning 
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Læremidler er pedagogiske tekster som er tilrettelagt årstrinnet elevene er på. I lærebøkene 

møter elevene fagspråk, og dette er viktig for selv å bli en del av fagenes tekstkultur. Allerede 

på de tidligste trinnene brukes fagspråk i lærebøker, og vanskegraden økes i takt med trinnene 

(Maagerø 2010:185). Utgangspunktet for denne undersøkelsen er å finne ut om tekstenes 

vanskegrad i 5. trinn (sammenliknet med 4. trinn) er så stor at vi kan snakke om en bøyg. Ved 

å undersøke trekk ved naturfaglige tekster, håper jeg å finne ut av dette. Jeg skal se nærmere 

på fagtypiske trekk ved de to tekstene, og i hvert kapittel vil jeg vise til forskning som støtter 

mine valg av undersøkelser. De fagtypiske trekkene jeg vil ta for meg, er nominaliseringer, 

passiv, sammensatte ord og fagord. I tillegg vil jeg se på metaforer.  

6.2 Nominalisering   

At en tekst har en nominal stil, vil si at mye av informasjonen uttrykkes gjennom substantiv 

(nomen) i stedet for verb. I stedet for å si at isen smelter raskt, skriver man at smeltingen (av 

isen) skjer raskt Altså erstattes verbet smelte av substantivet smelting. Da fokuseres det mer 

på fenomenene. 

Nominalisering er en nyttig grammatisk ressurs for å kunne konstruere fenomener språklig, 

og på denne måten lage ny fagterminologi. Samtidig gjør nominaliseringen tekstene mer 

abstrakte. Derfor er fagtekster forskjellige ut fra hvilke lesere teksten er ment for. Mange 

bøker på de lavere trinnene har en dagligdags tone i tekstene, og elevene presenteres for 

fagspråk litt etter litt. Det er viktig at nominaliseringene brukes om viktige fenomener som 

teksten skal handle om, og at de ikke er for mange. I tillegg må de forklares godt og repeteres 

(Maagerø 2008: 86-93). 

En nominal stil er noe som kjennetegner fagspråk. Nominaliseringer finnes i læremidler i alle 

fag og på alle nivåer, men hyppigheten øker på høyere trinn (Maagerø 2010:194). Aller mest 

blir nominaliseringer brukt i skriftlige fagtekster, men vi finner dem i nesten all språkbruk. Vi 

snakker mindre om personer og mer om fenomener i fagtekster, og derfor er nominalisering 

en nødvendig grammatisk ressurs. I naturfagtekster og andre fagtekster er presisjon og 

entydighet vesentlig. Det er ofte behov for nye termer, og her spiller nominaliseringer en 

viktig rolle (Maagerø og Skjelbred 2010a:89-90). 

Nominaliseringer i Gaia 4 

I Gaia 4 fant jeg tolv ulike eksempler på nominaliseringer totalt, inkludert avledninger fra 

adjektiv. Syv av disse tolv er dannet av verb: avkjølingen, næring, pusting, skapninger, 
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(skole)avslutningen, treningen og vaksinasjoner. Fire nominaliseringer er dannet av adjektiv, 

slik som nærhet, mulighet, aktivitet og sykdom. Alarmberedskap er en sammensetning hvor 

det siste leddet beredskap egentlig er dannet av verbet berede, som er relativt uvanlig.  

I Gaia 4 er de to mest frekvente nominaliseringene avledet av adjektiv, og den mest brukte er 

(barne)sykdom (21 forekomster). Deretter kommer mulighet, som blir brukt tre ganger i 

teksten. Nominaliseringene som repeteres to ganger er næring, trening, og aktivitet, mens 

avkjøling, pusting, skapning, skoleavslutning, vaksinasjon og alarmberedskap brukes én gang. 

Maagerø skriver at det er viktig med repetisjon av nominaliseringer fordi de skal læres 

(2008:86-93). At flere kun opptrer én gang i Gaiateksten, kan komme av at disse ordene er 

nokså hverdagslige, og at man kan regne med at fjerdeklassinger vet hva for eksempel 

pusting, en skoleavslutning, og trening er. Det kan også være fordi de er uviktige i den faglige 

formidlingen - de behøver ikke læres. En skapning er litt i gråsonen, og kanskje uvesentlig. 

Det er et vanskelig ord, men jeg vil tro at noen fjerdeklassinger vil kunne dette ordet, mens 

andre ikke vil kunne det.  

De nominaliseringene som er dannet av verb i Gaia 4, altså hvor man like enkelt kunne brukt 

en verbal uttrykksmåte, er for eksempel «Den treningen kan hjelpe deg til å få bedre helse» 

og «Avkjølingen setter i gang pustingen, og barnet skriker». Her er det mulig å uttrykke det 

samme uten bruk av nominaliseringer, slik som «Å trene kan hjelpe deg til å få bedre helse» 

og «Ved å avkjøle babyen kan den fortere begynne å puste, og barnet skriker/ Når babyen blir 

avkjølt, begynner den å puste og skrike».  

Næring er i utgangspunktet avledet av verbet å nære, men i motsetning til nominaliseringene 

over, har den fått et spesielt innhold og kan ikke uttrykkes like lett ved verb: «Så lenge barnet 

er i morens mage, får det næring og oksygen gjennom navlestrengen» eller «Den fører blod 

med næring og oksygen til morkaken». Å formulere setningen med verbet å nære, ville gitt 

oss tungvinte setninger, slik som «Så lenge barnet er i morens mage blir det næret gjennom 

navlestrengen» og «Den nærer barnet med oksygen gjennom blodet». 

Nominaliseringer i Gaia 5 

I Gaia 5 fant jeg disse eksemplene: (telefon)ledning, melding, spising, handling, næring, 

berøring, opplysning, skapning, fordøyelse, størrelse, følelse og virkelighet. Jeg velger å 

behandle ledning og telefonledning som samme nominalisering, slik som sykdom og 

barnesykdom i Gaia 4. Totalt er det tolv ulike nominaliseringer i Gaia 5, akkurat like mange 
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som i Gaia 4. Ti av disse er dannet av verb. To av nominaliseringene er dannet av adjektiv, og 

disse er størrelse og virkelighet.  

Nominaliseringene fra Gaia 5 som er dannet av verb, vil også kunne byttes ut med en verbal 

uttrykksmåte, men i noen tilfeller vil dette gi oss setninger med et annet innhold. Et eksempel 

er nominaliseringen melding, som brukes slik: «De kan sende lynkjappe meldinger fram og 

tilbake». Dersom nominaliseringen her skal brukes som verb, vil setningen bil: «De kan 

melde lynkjappe beskjeder fram og tilbake». Dette eksempelet viser at nominaliseringer i 

mange tilfeller kan fungere bedre enn verb til å formidle et gitt budskap.  

Som i Gaia 4, vil nominaliseringene i Gaia 5 som er dannet av adjektiv, også kunne byttes ut 

med adjektiv. Hvor god struktur setningene har, varierer. Et eksempel er: «Hjertet ligger 

omtrent midt i brystet og er egentlig en muskel på størrelse med en knyttneve». Denne 

setningen kan skrives med et adjektiv, og da blir setningen: «Hjertet ligger omtrent midt i 

brystet og er egentlig en knyttnevestor muskel/ er like stor som en knyttneve». Her kan 

setningens budskap formidles uavhengig av om man velger adjektiv eller nominalisering 

dannet av adjektiv. Setningen «Blodårene finnes i forskjellige størrelser», kan omskrives til: 

«Blodårene er både store og små». Den omskrevne setningen kan muligens misforstås, for 

betydningen kan være at en blodåre kan forandre størrelse, og noen ganger være liten og 

andre ganger stor.  

I Gaia 5 brukes næring 14 ganger. Fordøyelse brukes to ganger, og da som overskrifter. 

Verbet å fordøye og fordøyelsessystemet brukes også to ganger hver. På denne måten får 

elevene repetert dette fenomenet. (Telefon)ledning opptrer fem ganger i teksten totalt, mens 

størrelse og følelse brukes fire ganger. Melding brukes tre ganger. Opplysninger og 

handlinger brukes to, og berøring, spising, virkelighet og skapning brukes bare én gang hver.  

Noen steder i Gaia 5 har nominaliseringer blitt unngått, som på side 57 der det står «Røde 

blodceller er knall røde. Det er de som lager rødfargen på blodet». I stedet for å bruke 

nominaliseringen produksjon, som kunne vært mulig her, velger forfatteren verbet lager. Det 

kunne ha stått: «Røde blodceller er knall røde, og produksjonen av disse gjør blodet rødt». I 

setningen over har det muligens blitt tatt hensyn til at leserne er femteklassinger, og det er 

sannsynlig at forfatterne har valgt verbet lager i stedet for nominaliseringen produksjonen.  

Sammenlikning - nominaliseringer 
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Det finnes like mange nominaliseringer i Gaiatekstene altså relativt sett færre i Gaia 5 enn i 

Gaia 4, men i begge tekstene er det få (12 stk.). Den totale forekomsten av nominaliseringer i 

Gaia 4 er 37, og tilsvarende tall for Gaia 5 er 41. De nominaliseringene som finnes, kan ofte 

erstattes ved å bruke adjektiv eller verb, men som noen av setningene over viser, er det ofte en 

god ide å bruke nominaliseringer, fordi de gjør språket mer presist og entydig. 

6. 3 Passiv 

I følge Maagerø er bruk av passiv et av kjennetegnene på en fagtekst. Dette grammatiske 

trekket brukes når aktøren ikke skal realiseres. Det kan være ulike grunner til dette. En grunn 

er at aktøren er uvesentlig, eller at det er hendelsen eller tilstanden som skal løftes fram. På 

norsk realiseres passiv på to måter. Den ene er s-passiv, for eksempel brukes. Den andre 

måten er ved å bruke hjelpeverbet å bli eller å være sammen med perfektum partisipp av 

hovedverbet (Maagerø 2008: 92). Perfektum partisipp er, ifølge ordnett.no, en bøyningsform 

av verbet som ender på –a, -et, -d, -dd, -t, -tt eller  -en. Passiv konstruert med verb og 

perfektum partisipp kalles også for perifrastisk passiv (Ryen 1999). Passiv er brukt i de fleste 

teksttyper og særlig i fagtekster i juss, medisin, økonomi, natur- og samfunnsfag (Ryen 

1999:179-181). 

Som nevnt tidligere, er det ikke personer, men fenomener som er viktige i fagtekster, og på 

samme måte som med nominaliseringer, er passiv en måte å konstruere setninger uten aktør i. 

I en aktiv setning ville det ha stått: «Forskerne bestemte lengden på en meter». Forskerne er 

det handlende subjektet, også kalt agens, og lengden på en meter er objektet. Ved bruk av 

passiv bytter subjektet og objektet på en måte roller. Gjør vi om setningen over til passiv, får 

vi: «Lengden på en meter ble bestemt av forskere». Forskere er fremdeles agens, men blir 

plassert bak verbalet og blir et adverbial. Lengden på en meter kommer først og er subjektet i 

setningen (Maagerø og Skjelbred 2010a:145). 

I følge Else Ryen har passiv en viktig funksjon i norsk og brukes mye i akademisk skriving. 

Passiv er en kompleks konstruksjon og deles formelt inn i fire forskjellige konstruksjoner. 

Den første er den som kalles den grunnleggende passiven. Et eksempel på dette er setningen 

«Søknaden hans ble avslått». Den andre passivformen er passiv med en agensfrase og et 

eksempel på dette er «Søknaden hans ble avslått av styret». Den tredje formen er passiv med 

intransitive verb, og «Det ble ikke sovet mye den natta», er et eksempel på det dette. Til slutt 

kommer passiv med tilstandsverb, med eksempelet «Bilen leies av naboen». Det er uvanlig at 
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et språk har begge disse formene, og her skiller norsk, svensk og dansk seg ut fra andre 

germanske og romanske språk. I tillegg har norsk en annen perifrastisk passivform som 

konstrueres med hjelpeverbet å være (1999:180-182). Else Ryens undersøkelse er gjort på 

medisin-, tannlege- og farmasøytstudenter med et annet morsmål enn norsk. Hennes studie 

kan derfor ikke overføres direkte til min oppgave. Det relevante er at det brukes mye passiv i 

norsk generelt, og at særlig s-passiv er et grammatisk trekk i akademiske tekster. Ryen (1999) 

fant også at 2/3 av passiv i ulike lærebøker og artikler bestod av s-passiver, mens 1/3 var 

perifrastisk passiv.    

Passiv i Gaia 4 

I Gaia 4 finnes det både s-passiver og perifrastiske passiver. Det er det seks eksempler på s-

passiv, og fem av dem brukes bare én gang. Det totale antallet er derfor åtte, noe som er 

relativt lavt. 

Når det gjelder perifrastiske passiver, dvs. passiver konstruert med bli eller være og 

perfektum partisipp, finnes det fire eksempler på dette i Gaia 4.  

• Ofte skyldes sykdommen at du har blitt smittet av et virus eller en bakterie som 

kroppen ikke liker (s. 150). 

• Over hele verden er folk blitt vaksinert mot kopper (s. 153). 

• Nå er sykdommen utryddet (s. 153). 

• Kuer kunne få en type kopper også, og budeiene ble noen ganger smittet, uten at de 

ble alvorlig syke (s. 153). 

Av de perifrastiske passivene fant jeg tre forekomster av den grunnleggende passiven i Gaia 

4. Disse er «Nå er sykdommen utryddet», «Over hele verden er folk blitt vaksinert mot 

kopper» og «Kuer kunne få en type kopper også, og budeiene ble noen ganger smittet, uten at 

de ble alvorlig syke». Den siste passivsetningen med partisipp er «Ofte skyldes sykdommen at 

du har blitt smittet av et virus eller en bakterie som kroppen ikke liker», og dette er et 

eksempel på passiv med agensfrase. 

Passiv i Gaia 5 

Som Gaia 4 består Gaia 5 av begge passivtypene. Det er ti ulike s-passiver, og seks av dem 

brukes én gang. Det finnes også et par eksempler av perifrastiske passivkonstruksjoner i Gaia 

5, nærmere bestemt fem. Disse er: 

• Der blir maten brutt ned til bittesmå biter av næring som tarmene suger til seg (s. 46). 
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• Alle disse sløyfene er koblet sammen til en diger løype slik at blodet renner rundt og 

rundt gjennom hele kroppen (s. 55). 

• Disse er koblet til tykke blodårer på begge sider (s. 56). 

• Blodet blir presset ut på den andre siden og begynner på en ny rundtur (s. 56). 

• Du er satt sammen av mange forskjellige deler som må samarbeide for at kroppen skal 

virke (s. 60). 

 

I Gaia 5 tilhører alle perifrastiske passivkonstruksjoner den grunnleggende passiven. 

Sammenlikning av passiv i Gaia 4 og Gaia 5 

I begge tekstene er det både passiv konstruert av bli og er pluss perfektum partisipp og s-

passiv. Nedenfor har jeg laget en oversikt over hvilke og hvor mange ganger s-passiver er 

brukt i tekstene. 

Tabell 3: S-passiv i Gaia 4 og Gaia 5 

Gaia 4 s-passiv Gaia 5 s-passiv 

3 brukes 5 kalles 

1 fødes 2 fraktes 

1 lages 2 fylles 

1 legges 2 kobles 

1 sendes 1 blandes 

1 tas 1 forvandles 

 1 gjøres 

 1 pumpes 

 1 serveres 

 1 spres 

 

Som tabellen over viser, er det ikke mye s-passiv i noen av tekstene. Selv om det er eksempler 

på begge passivformene i begge tekstene, har ingen av tekstene veldig mye passivbruk. Som 

Ryen (1999) skriver, forekommer det mer s-passiv i akademiske tekster enn perifrastisk 

passiv. Dette stemmer overens med tekstene fra Gaia også, som har flest s-passiver, men også 

noen forekomster av perifrastisk passiv. Den totale forekomsten av s-passiv i Gaia 5, er 17, 

noe som er mer enn dobbelt så mange som i Gaia 4. Den perifrastiske passiven er jevnere 
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fordelt. Det er fire forekomster i Gaia 4 og fem forekomster i Gaia 5, men fordi Gaia 5 er en 

lengere tekst, er den høyere forekomsten relativ.  

6.4 Fagord 

I dagliglivets språk brukes gjerne generaliseringer og allmenne uttrykk, mens i fagspråket blir 

heller detaljer ved ulike objekter, fenomener og temaer uttrykt. Dette gjøres gjennom mer 

eller mindre presist definerte fagtermer. Selv om realfagene ser ut til å ha en høy grad av slike 

fagtermer, er ikke det ensbetydende med at tekstene er vanskeligere å lese enn tekster i 

humanistiske fag eller samfunnsfag. En viktig grunn til dette er at fagtermene gjerne blir 

definert eksplisitt i tekstene. På denne måten bygges det opp en felles forståelse i faget 

gjennom læremidlene (Maagerø 2010:187). 

Golden og Hvenekilde (1983) definerte fagord innenfor naturfag som ord som tilhørte dette 

faget og som en lærer ville forklare. Som nevnt i 4.1, lagde de frekvensordlister i hvert enkelt 

fag og klassetrinn og kom fram til det de kalte «aktuelle ord». De «aktuelle ordene» var ord 

over en viss frekvens, og de ble så delt inn i tre ulike grupper: kjente, fagord og ord som ikke 

er fagord. «Fagordene» kom de altså fram til ved å spørre lærerne i fagene om hvilke ord de 

ville forklare for elever som hadde norsk som morsmål.  

Som jeg har gjort rede for under punkt 3.1, har jeg ikke tilgang på informanter i min 

undersøkelse. Derfor bruker jeg mitt eget skjønn og min egen vurdering som lærer for å 

plukke ut fagord fra tekstene. Siden dagligdagse ord kan få en annen betydning i en 

fagspråklig kontekst (Maagerø og Skjelbred 2010a; Golden 1984) har jeg tatt høyde for dette 

når jeg har valgt ut fagord fra Gaia 4 og Gaia 5, dvs. at jeg har valgt ut ord som jeg ville har 

forklart elevene på dette trinnet. I lærerveiledningen til Gaia 4, er det en liste over «Noen 

viktige ord og begreper». Veldig mange av ordene jeg har valgt ut som fagord er med i listen, 

men eksempler som melketenner, barnesykdom og velvære er ord fra listen som jeg ikke har 

tatt med, rett og slett fordi de ikke ord som brukes spesielt i naturfaget. 

Et eksempel på et fagord jeg har valgt, hentet fra Gaia 4, er virus, men jeg har valgt ikke å 

regne ordene sykdom eller kropp som fagord, fordi dette er ord jeg regner med at de fleste 

barn på ni-ti år kan. Jeg har også utelatt ord som ikke har noen naturfaglig forbindelse, men 

som har blitt brukt til å forklare naturfaglige fenomener. Kuppel og kommandosentral er 

eksempler på dette. Det er ikke sikkert elevene vet hva dette er, men fordi de ikke har noen 

tydelig tilknytning til faget, velger jeg ikke å regne disse som fagord for naturfag. Ordene blir 
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sammenliknet på leksemnivå. Ord som tilhører samme leksem, er bøyningsformer av samme 

oppslagsord, slik som tarm og tarmen. 

I en undersøkelse av ordforråd i forbindelse med prosjektet Lærebokspråk (Golden 1984), 

viste det seg at det er overraskende mange ord i lærebøker som er fagspesifikke, og dette 

gjaldt ikke bare ord som ble regnet som fagord. Dette gjaldt også allmenne ord som brukes i 

forklaringen av fagordet. Dersom elevene ikke forstår disse, vil de trolig heller ikke forstå 

selve fagordet (Golden 2014:126). 

I tekstene jeg undersøker, er nok dette også tilfellet, som for eksempel i dette eksempelet 

hentet fra Gaia 5: «Sansecellene er en slags speidere som observerer kroppen og verden 

omkring den». Her er det i følge min avgrensning to fagord, nemlig sansecellene og 

observere. Men dersom eleven ikke vet hva speidere og/eller omkring betyr, vil setningen 

være vanskeligere å forstå. Setningen over er et godt eksempel på hvor mange ord som er 

viktige i forståelsen av helheten. Selv om dette er tilfellet, velger jeg ikke å ha med ord som 

speidere og omkring i min definisjon og analyse av fagord. Ja, de er vesentlige for forståelsen, 

men de faller ikke under kategorien naturfaglige fagord. 

Fagord i Gaia 4 og Gaia 5 

I Gaia 4 er det altså 30 ulike ord som jeg har regnet som fagord, og de tre første ordene 

gjentas 12, 10 og 7 ganger. Totalt er det 85 fagord. Antall ord som kun blir nevnt én gang er 

14 stykker. Det utgjør 46,6 % av fagordene i Gaia 4. 

I Gaia 5, som har flere ord totalt, er det 46 ord som regnes som fagord og de tre første ordene 

gjentas 23, 19 og 14 ganger. Totalt er det 188 fagord. Gaia 5 har 16 fagord som kun nevnes én 

gang, og dette utgjør 34,7 % av fagordene. 

Sammenlikning av fagord 

Under har jeg laget en liste over ord fra Gaia 4 og 5, som jeg anser som fagord. Antall ganger 

de brukes i teksten, står foran ordet. 

Tabell 4: Fagord i Gaia 4 og Gaia 5 

Gaia 4  Gaia 5  

12 vaksine 23 celle 
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10 virus 19 oksygen 

7 psykisk 14 næring 

6 helse 13 blodåre 

5 foster 9 sansecelle 

4 motstandsstoff 9 tarm 

4 livmor 8 blodcelle 

4 bakterie 6 organ 

3 sædcelle 6 byggestein 

3 oksygen 5 næringsstoff 

3 fysisk 5 åre 

2 smittsom 5 blodplate 

2 næring 5 nerve 

2 hormon 5 knokkel 

2 forsker 5 blodsystemet 

2 avfallsstoff 5 nervesystem 

1 vaksinere 3 karbondioksid 

1 motgift 3 skjelettet 

1 formere 2 arterie 

1 celle 2 vene 

1 adrenalin 2 saltsyre 

1 navlestreng 2 nervecelle 

1 meslinger 2 kalsium 

1 smitte 2 blodstrøm 

1 eggcelle 2 arterie 

1 blodåre 2 skjelettbein 

1 morkake 2 muskelbunt 

1 kusma 2 hjertemuskel 

1 influensa 2 fordøye 

1 jordmor 2 fordøyelsessystemet 

 1 tarmvegg 

 1 tarmmuskel 

 1 muskelvev 
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 1 magesyre 

 1 lungeveggene 

 1 lungeblære 

 1 hudcellene 

 1 virus 

 1fordøyelsen 

 1 celletype 

 1 beinvev 

 1 avføring 

 1 ryggrad 

 1 ribbein 

 1 munnhule 

 1 observere 

Totalt 85 av 1800 = 4,7 % 188 av 2800 = 6,7 % 

 

Som nevnt over i punkt 4.1, vil elevene møte læreboktekster hvor halvparten av ordene noen 

ganger forekommer kun én gang (Golden og Kulbrandstad 2007: 207), og dette er tilfellet 

også for fagord i kapittelet jeg har undersøkt i Gaia 4. Der er 46,6 % av fagordene, ord som 

opptrer én gang i teksten. Den lave frekvensen av disse fagordene, kan lage problemer for 

elever, og da kanskje særlig for dem med et annet morsmål enn norsk. I tillegg til nye fagord 

vil de trolig også måtte lære seg andre ord som finnes i teksten, noe som gjør den totale 

mengden ord de må lære, relativt stor. I Gaia 5 er det 34,7 % av fagordene som ikke gjentas, 

og mange av fagordene brukes veldig mange ganger. Selv om Gaia 5 har flere fagord totalt, er 

andel ord som gjentas større, sammenliknet med Gaia 4. 

Selv om ikke andelen fagord som nevnes én gang, er på 50 % i noen av tekstene, er det 

likevel en god del fagord som faller under denne kategorien. De lavfrekvente fagordene som 

finnes i Gaiatekstene er viktige for forståelsen av tekstenes budskap, og for 

allmennkunnskaper generelt. Ser vi på hvor stor prosentandel fagord utgjør av hver tekst, 

viser det seg at Gaia 5 har 2 % flere enn Gaia 4, altså en relativ stor forskjell. 
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6. 5 Sammensatte ord 

Sammensatte ord generelt svært vanlig i norsk, og ekstra vanlig blant fagord. De skrives uten 

mellomrom i norsk og hovedleddet står til slutt. Det betyr at det siste leddet bærer det meste 

av informasjonen, mens forleddet spesifiserer betydningen nærmere. Et eksempel på dette er 

langkost. Hovedleddet er kost og gir oss informasjonen om hvilket objekt vi snakker om. 

Forleddet lang spesifiserer hovedleddet ved å beskrive kosten (Golden 2014:51). Det kan gi 

meningsforskjeller om ordene skrives sammen eller ikke. Et eksempel er sukker biter og 

sukkerbiter. Det første eksempelet betyr egentlig at sukkeret kan bite deg (selv om det er en 

uvanlig setning), mens det andre er en terning med sukker som man kan putte i teen.  

De fleste ordklasser kan brukes til å lage sammensatte ord, noe som gir mange muligheter  til 

dannelsen av fagtermer. Noen sammensetninger kan være transparente for leseren, det vil si at 

leseren forstår sammensetningens mening.  For at leseren skal forstå dette, må hun gjenkjenne 

de ulike ordene sammensetningen består av, vite at det siste ordet danner sammensetningens 

kjerne og at det første ordet nyanserer og avgrenser meningen i det siste. Andre 

sammensetninger kan av ulike grunner ikke bli transparente for leseren. En grunn kan være at 

de enkelte ordene som inngår i sammensetningen er ukjente. En annen grunn kan være at 

leseren har problemer med å få overblikk over ordet og slå fast hva som er forledd og hva som 

er hovedledd. Det er ikke alle språk som har sammensetninger, og noen språk har 

sammensetninger der hovedleddet er først.  Derfor kan sammensetninger være særlig 

vanskelig for elever med disse språkbakgrunnene. En tredje grunn kan være at 

bokstavkombinasjonene og den lydlige representasjonen av disse kan være vanskelig for 

leseren, eller at sammensetningen rett og slett er for lang. På høyere trinn kan 

sammensetningene bestå av fagtermer i begge ledd og på denne måten bli mindre transparente 

for leseren (Maagerø 2010:192). 

Sammensatte ord brukes ofte for å skape nye fagtermer og de brukes derfor også i 

naturfagtekster. Er det mange sammensatte ord i en tekst, vil sannsynligvis vanskegraden til 

teksten øke. Jeg har undersøkt de sammensatte ordene i Gaia 4 og Gaia 5. Det viste seg at det 

var vesentlig flere i Gaia 5. I tabellen under har jeg skrevet inn de sammensatte ordene og 

hvor mange ganger ordene forekommer i tekstene. Det er leksemene som er oppgitt. Ordene 

som er skrevet i fet type, er også fagord. Tabellen viser altså hvor mange av fagordene som er 

sammensatte. 
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Sammensatte ord i Gaia 4 og Gaia 5 

Som det fremkommer av skjemaet under, er det 26 ulike sammensatte ord i teksten i Gaia 4, 

og 18 av disse gjentas bare én gang. Totalt er det 44 ulike sammensatte ord. Ti av de 

sammensatte ordene er også fagord, som jeg gjennomgikk i forrige kapittel.  

Gaia 5 inneholder 69 ulike sammensatte ord og 39 av dem gjentas én gang. Totalt er det 139 

sammensatte ord. Av alle de sammensatte ordene i Gaia 5 er 28 stykker fagord.  

Tabell 5: Sammensatte ord i Gaia 4 og Gaia 5 

Gaia 4 Gaia 5 

6 barnesykdom 13 blodåre 

4 sykehus 9 sansecelle 

4 motstandsstoff 8 blodcelle 

3 sædcelle 6 byggestein 

3 livmor 5 blodsystem 

2 sykepleier 5 nervesystem 

2 avfallsstoff 5 blodplate 

2 melketann 5 næringsstoff   

1 morkake 4 kroppsdel 

1 navlestreng 4 kommandosentral 

1 spedbarn 3 telefonledning 

1 skoletid 3 ørsmå 

1 vannkopper 3 nervecelle 

1 jordmor 3 karbondioksid 

1 overleve 2 blodstrøm 

1 utryddet 2 saltsyre 

1 kukopper 2 kjøttklump 

1 skoleavslutning  2 skjelettbein 

1 rådgiver  2 syltynne 

1 helsesøster  2 vanntett 

1 alarmberedskap  2 lynkjappe 

1 luftetur 2 muskelbunt 

1 søtsaker  2 overarm 

1 motgift  2 framsiden 

1 eggcelle  2 baksiden 

1 blodåre  2 fordøyelsessystem 

 2 transportsystem 

 2 rundtur 

 2 hjertemuskel 

 2 fordøye 

 1 avføring 

 1 trådbunt 

 1 celletype 

 1 hudcelle 



32 

 

 1 muskelcelle 

 1 kilometer  

 1 lungevegg 

 1 kanonball 

 1 ballspill 

 1 kjøttstykke 

 1 murstein 

 1 muskelvev 

 1 beinvev 

 1 hodeskalle 

 1 magesyre  

 1 bittesmå 

 1 lysebrunt  

 1 mørkebrunt  

 1 byggemateriale  

 1 munnhule 

 1 magesekk 

 1 tarmvegg 

 1 endetarm 

 1 matrest 

 1 lungeblære 

 1 lilletå 

 1 ribbein  

 1 ryggrad  

 1 blindvei 

 1 vaskebøtte  

 1 knyttneve  

 1 hulrom  

 1 hjerteslag 

 1 rødfarge  

 1 skrubbsår  

 1 supertynn 

 1 nervebeskjed 

 1 sjokoladekake  

 1 tarmmuskel 

Totalt 44 av 1800 = 2,4 % 139 av 2800 = 5,0 % 

 

Sammenlikning av sammensatte ord i Gaia 4 og Gaia 5 

Et av ordene som brukes én gang i Gaia 4 er blodåre, og dette er også et fagord. Gaia 5 

forekommer blodåre 13 ganger, og det brukes altså vesentlig flere ganger i teksten på 5. trinn. 

I tillegg er det mange sammensatte ord i Gaia 5 som har blod som forledd. Blodcelle (8), 

blodplater (5), blodsystem (5) og blodstrømmen (2). 
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Gjennomgangen av de sammensatte ordene viser at de som brukes én eller få ganger i Gaia 4, 

brukes oftere og med flere sammensetninger i Gaia 5. Grunnen til dette er at teksten er mer 

utdypet, og at blod er et sentralt begrep i teksten på 5. trinn. Alle de sammensatte ordene med 

blod er substantiver. De samme gjelder for ordet celle. 

I Gaia 4 finner vi ordet sædcelle tre ganger og eggcelle én gang, men siden celle er et sentralt 

begrep i Gaia 5, så finnes det flere kombinasjoner med celle som hovedledd i Gaia 5: 

sansecelle (9), blodcelle (8), nervecelle (3), hudceller (1) og muskelcelle (1). Ved ett tilfelle 

brukes celle som forledd: celletyper. Disse funnene indikerer at hypotesen om at Gaia 5 er en 

mer kompleks fagtekst enn Gaia 4, stemmer. Både sammensetninger og fag ord kan hver for 

seg være vanskelige og kombinasjonen vil da bli enda vanskeligere. Sammensatte ord er en 

måte å skape faglige termer og begreper på, og i Gaia 5 gjøres dette i større grad.  For det 

andre ser det ut til at det er tatt pedagogiske avveininger med tanke på valg av ord som 

brukes. I Gaia 4 er sammensatte ord med blod og celle få, mens i Gaia 5 er forekomsten mye 

høyere. Dette sier også noe om hvor detaljert eller utvidet teksten er. Gaia 5 går mer i dybden 

på stoffet, enn det Gaia 4 gjør.  

Når det gjelder kompleksiteten til tekstene, kan prosentandelen sammensatte ord si noe om 

dette. Av alle de 1800 ordene i Gaia 4 utgjør de sammensatte ordene 2,4 %. I Gaia 5 er 5,0 % 

av teksten sammensatte ord, noe som er dobbelt så mange som i Gaia 4, altså en relativ stor 

forskjell. 

7.0 Metaforer  

7.1 Metaforer og kognitiv metaforteori 

Tidligere ble metaforer først og fremst assosiert med poetiske metaforer som tilværelsens 

uutholdelige letthet, eller som faste idiomatiske uttrykk. Et eksempel på det siste kan være å 

ta beina på nakken (Askeland 2006:105-106). Nyere metaforteori, som den kognitive, har en 

klarere definisjon på metaforer. George Lakoff og Mark Johnson er kognitive lingvister og 

har vist at også hverdagsspråket er fylt av metaforer. De kaller seg erfaringsrealister, som vil 

si at de legger stor vekt på erfaring ved begrepsdanning. Ved å hente bilder fra vår konkrete 

verden, bygger vi opp mer abstrakte forestillinger (Golden 2014:31).  

Det finnes ulike metaforteorier, og den kognitive metaforteorien har bidratt til å kaste lys over 

hvordan metaforer er en del av hverdagsspråket og tankene våre.  I følge denne tradisjonen er 
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metaforer et resultat av en meningsoverføring fra et kildedomene til et måldomene. På denne 

måten blir det samsvar mellom de to domenene (Askeland 2006:99). Lakoff og Johnson 

mener at metaforen primært er en kognitiv mekanisme og ikke en språklig en, og skiller 

derfor mellom begrepsmetaforen KJÆRLIGHET ER EN REISE, som de ser på som et 

kognitivt fenomen, det vil si at det er noe vi forestiller oss eller tenker oss, og det metaforiske 

uttrykket å gå hver sin vei, som er et språklig fenomen. I tillegg mener Kövecses (2002) at 

kognitive metaforer ikke bare er en enkel overføring fra et kildedomene til et måldomene, 

men at det er en kompleks struktur hvor flere overføringer skjer samtidig (Askeland 2008:61-

64). Metaforer kombinerer altså en erfaring med en slutningsevne. Vi skaper metaforene ved å 

overføre en betydning fra et kildedomene til et måldomene (Golden 2014: 31-33). Sagt på en 

annen måte, så overfører metaforer erfaring og tenkning fra et område til et annet. Vi 

overfører for eksempel vår erfaring med penger til tid når vi snakker om å spare tid. Hvilket 

område vi velger metaforer fra, er ofte ikke tilfeldig. I faglig sammenheng kan det være viktig 

at metaforene hentes fra et område som har prestisje, som for eksempel penger. Metaforene 

preger måten vi tenker på og de begrepene vi bruker både i dagligspråket og i fagspråket, 

derfor kalles de også begrepsmetaforer (Askeland 2010:201). 

Lakoff, Johnson og andre forskere har laget lister over ulike metaforer, og dette har vært et 

viktig arbeid innenfor den kognitive metaforteorien. Selv om den kognitive metaforteorien har 

vært gjenstand for kritikk, blant annet for at den overgeneraliserer på bakgrunn av begrenset 

lingvistisk materiale (Askeland 2008:70), tok jeg allikevel utgangspunkt i denne da jeg så på 

metaforer i Gaia 4 og 5, og den vil ligge til grunn for min analyse av noen av metaforene jeg 

fant i tekstene. 

Det finnes en del metaforiske uttrykk som har sitt opphav fra samme begrepsmetafor. På 

norsk har vi for eksempel uttrykkene hun eksploderte på treningen, han kokte av sinne, jeg 

må få ut litt damp. Disse uttrykkene har det til felles at vi snakker om sinne som en væske i en 

beholder som varmes opp. Begrepsmetaforen er da SINNE ER OPPVARMING AV VÆSKE 

I EN BEHOLDER. Alle de overnevnte metaforiske uttrykkene springer altså ut fra en og 

samme begrepsmetafor (Golden 2014:32).  

Det finnes flere begrep i naturfag som kan kalles for sovende metaforer, blant annet 

kjernereaksjon, reflektere og spekter. Dette er ord som mange vil stusse over at kalles 

metaforer i det hele tatt, fordi de er så integrerte i naturfaget at man tar dem for gitt. Men 

ordet kjerne kan være lettere å forstå i naturfag dersom man vet at solsystemet fungerte som 
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modell for forskerne da de lagde en modell over atomene. En annen måte å finne ut om man 

har med en sovende metafor å gjøre, er å se på ordets etymologi, eller opphav (Askeland 

2006:105). Et annet eksempel på en sovende eller død metafor er strøm for å snakke om 

elektrisitet.  

I følge Askeland har noen forskere forsøkt å dra et skille mellom teoridannende metaforer og 

forklarende metaforer. Teoridannende metaforer vil si metaforer som representerer 

vitenskapelig tenkning og terminologi, og som må parafraseres fordi de representerer den 

eneste måten å snakke om det aktuelle fenomenet på. Forklarende metaforer kan derimot 

alltids erstattes av andre uttrykk. Andre forskere har kommet med alternativer til dette og har 

skilt mellom åpne og lukka metaforer. Metaforer brukt i fagtekster, kan i begynnelsen bli sett 

på som et fremmed element, og derfor bli markert med hermetegn eller kursiv. De trenger en 

forklaring fordi de er åpne og tvetydige, men etter hver blir metaforen innarbeidet i diskursen. 

Med tiden blir de mer usynlig eller lukka, og de vil tilslutt bli betraktet som et hvilket som 

helst annet vitenskapelig konsept. Selv om forskere har forsøkt å kategorisere metaforer som 

forklarende/ teoridannede og åpne/lukka, har det vist seg at det er vanskelig uten å ta både 

sjanger og kommunikativt formål med i beregningen. Disse undersøkelsene har resultert i en 

oversikt over markører som identifiserer forklarende metaforer, og noen eksempler på dette, 

som er oversatte til norsk er, en slags, som, vi kaller det og på en måte (Askeland 2010:203-

207).  

Det finnes naturlig nok ikke mange eksempler på poetiske metaforer i Gaiatekstene, men det 

finnes metaforer. Tekstene kan leses uten at leseren nødvendigvis tenker over metaforene, 

men jeg har funnet noen som jeg vil se nærmere på. Jeg har forsøkt å finne metaforer med 

samme domene, for å vise hvordan for eksempel måldomenet kroppen kan utrykkes gjennom 

metaforiske uttrykk.  

7.2 Metaforer i Gaia 4  

I Gaia 4 fant jeg fire metaforer med kroppen som måldomene.  De metaforiske uttrykkene 

under personifiserer kroppen: at den kan reagere, altså gjøre noe som svar på andres handling.  

1) Etter kort tid begynner kroppen å kjempe mot viruset.    

2) Kroppen forbereder seg på å kunne slåss eller rømme fort av sted.   

3) Kroppen er suveren som kan lage motgift mot nye inntrengere. 
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4) Når du har hatt sykdommene én gang, har kroppen lagd motstandsstoffer. 

Selv om de fire overnevnte metaforene har kroppen måldomene, varierer kildedomenet noe. 

De to første har strid eller kamp som kildedomene, mens de to siste har laboratorium som 

kildedomene. Alle metaforene omtaler kroppen som noe som kan stå opp mot trusler av ulik 

art. Denne måten å snakke om kroppen på, gir inntrykk av at mye i kroppen skjer ved bevisst 

handling, altså at kroppen bestemmer seg for å gå til strid, eller at den bestemmer seg for å 

lage et forsvar i form av motstandsstoffer.  Å se på metaforer på denne måten stemmer 

overens med erfaringsrealistenes syn. Ved å finne fram til kildedomenet som metaforiske 

uttrykk henter uttrykksmåtene sine fra, er det lettere å se sammenhengen og ofte også å forstå 

dem.  

At noen kjemper eller sloss, fører tankene inn på krigføring og forsvar av territorium. Vi 

bruker allikevel dette uttrykket om kroppen i 1) og 2). Kroppen er vår, og den må forsvare 

seg. Uttrykkene 3) og 4) handler om å lage motgift eller motstandsstoffer mot inntrengere. For 

å kunne forklare at man kan blir frisk og ikke lenger er syk, kalles sykdom en fiende som vi 

går til krig mot. Det er språket som knytter forklaringen sammen med kroppen. I følge 

Askeland er krigsmetaforer innen medisin en kjent metaforgruppe med blant annet uttrykkene 

«immunforsvar» og «invasjon» (2006:95). Denne observasjonen passer godt overens med 

metaforene jeg fant i teksten fra Gaia 4, for her brukes nettopp begrepsmetaforen KROPPEN 

ER EN KRIGER. Dette uttrykkes altså språklig gjennom de valgte formuleringene.  

7.3 Metaforer i Gaia 5 

Også kapittelet i Gaia 5 har metaforer, og jeg skal gå inn på noen her. Denne teksten har flere 

metaforer enn den i Gaia 4, og jeg vil derfor gi noen flere eksempler. 

Eksemplene jeg fant, handler blant annet om hjertet. Kildedomenet verktøy kan knyttes til 

måldomenet hjertet. Hjertet er et verktøy, her uttrykt som en pumpe i flere eksempler, og ut i 

fra denne begrepsmetaforen har det oppstått en del metaforiske uttrykk, slik som 1-3 

nedenfor. Hjertet kan også være et annet verktøy, nemlig en hammer. Eksempler på dette er 

de metaforiske uttrykkene 4-5 under. 

1) Hjertet pumper 

2) Kroppen trenger en skikkelig pumpe - hjertet! 

3) Hver gang hjertet kniper til, lager det et hjerteslag. 
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4) Når du sitter stille, slår hjertet ganske sakte. 

5) Men hvis du spurter rundt, hamrer det vilt inne i brystet. 

Den første metaforen er hentet fra overskriften på side 56, og i følge Askeland er overskrifter 

ment å hinte om hva teksten skal handle om. Dersom elevene ikke forstår uttrykket hjertet 

pumper, kan det gjøre resten av teksten vanskeligere å forstå (2006:102).  

Metaforene knyttet til hjertet, sier noe om hvordan en pumpe fungerer. En pumpe er et 

verktøy eller et apparat som beveger seg rytmisk over tid. Når en pumpe beveger seg blir en 

eller annen substans ført fra pumpen og inn i noe, eller noe kommer inni pumpen og føres 

videre. Derfor passer det godt å si at hjerte er en pumpe. Den fylles med blod og fører blodet 

videre inn i kroppen ved å bevege seg rytmisk, eller slå, hamre eller knipe, som er ordene som 

er brukt i teksten. Begrepsmetaforen som vi kan tenke oss her, kan altså være at HJERTET 

ER EN PUMPE, mens setningene over viser de metaforiske uttrykkene som er formulert i 

språket vårt. Her er metaforen brukt pedagogisk for å forklare noe ukjent, men da er det en 

forutsetning for forståelsen at man vet hva en pumpe er. 

Basert på de metaforiske uttrykkene over, kan vi også tenke oss en annen begrepsmetafor, 

nemlig HJERTET ER EN HAMMER. Uttrykkene over forteller oss at «hjerte hamrer og 

slår», og dette er ting vi vanligvis bruker en hammer til. En pumpe (eller hjertet) kan bevege 

seg veldig raskt, slik som når vi løper, noe som gjør at det kjennes ut som om pumpen hamrer 

eller slår. Hjertet brukers til å få det flytende blodet til å bevege seg rundt i kroppen, så det er 

mest nærliggende å si at hjertet er en pumpe.  

Et annet eksempel på en begrepsmetafor er BLODET ER KROPPENS POLITI. De 

metaforiske uttrykkene nedenfor viser hvordan man kan omtale blodet og gi blodet status som 

vokter eller utrykningspersonell gjennom språket. I samfunnet passer politiet på at 

innbyggerne er trygge, de jakter på kjeltringer og de hjelper deg dersom noen forsøker å bryte 

seg inn i huset ditt. Blodets jobb likner på den politiet har, og derfor gir det mening at vi har 

disse uttrykkene. 

Metaforene knyttet til kroppen og blodet har forandret seg etter hvert som man har funnet ut 

mere om hvordan kroppen faktisk fungerer. Tidligere trodde man at de fire kroppsvæskene 

skulle være i balanse, og balansemetaforen ble overført til andre domener, som psyken 

(Askeland 2006:94). I dag vet vi mye om blodets rolle og funksjon, og derfor er metaforene 
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gått fra å være knyttet opp til kroppsvæsker i balanse, til å kombineres med ord og utrykk som 

vi vanligvis forbinder med politiarbeid, men også annet type arbeid. Å ha ansvar for noe, som 

å tette igjen hull, kan man relatere til andre yrkesgrupper enn politiet. De fleste jobber 

kommer med et ansvar, så kanskje man kan si at blodet har flere viktige jobber? I språket vårt 

kommer det fram at blodet kan jakte, stoppe lekkasjer og ha ansvar for viktige oppgaver. Her 

kan vi si at blodet er måldomenet, og at en vokter, politi eller en hjelper er kildedomenet. 

6) Hvite blodceller er kroppens politi. 

7) De suser rundt på jakt etter bakterier, virus og andre skumle saker som kan ha trengt 

seg inn i kroppen. 

8) Blodplatene har ansvar for at blodet ikke renner ut av kroppen 

9) Når du velter på sykkelen og får et skikkelig skrubbsår, tetter blodplatene igjen 

hullene i blodårene. 

Vi kan si at blodet blir personifisert og at personene blodet personifiseres til, er politiet. Det 

kan vi også si om noe annet i kroppen, nemlig sansecellene. De personifiseres til speidere som 

holder utkikk etter nerveimpulser. De kan melde fra via telefonledninger, og sende meldinger 

rundt om i kroppen. Måldomenet er sanseceller og måldomenet er sendebud. 

10) Sansecellene er en slags speidere. 

11) Hver gang en av sansecellene oppdager noe nytt, melder de fra til en nerve. 

12) Nerver er en slags supertynne telefonledninger som strekker seg rundt i hele deg. 

13) De kan sende lynkjappe meldinger fram og tilbake. 

14) Beskjedene fra sansecellene suser innover kroppen. 

Metaforene knyttet til sansecellene, forteller noe om hvordan de fungerer. Oppgavene til 

sansecellene er å være på utkikk, eller speide, etter noe som oppfattes som lyd, smak, lukt, 

syn eller berøring/ smerte. Begrepsmetaforen kan være at SANSECELLENE ER 

SENDEBUD. De oppdager en vond lukt, en høy lyd, lys og mørke, kulde og varme og ulike 

smaker. Dette gjøres ved hjelp av nervene som sender meldinger fram og tilbake til hjernen. 

Kildedomenet speider/ sendebud kan linkes til måldomenet sansecelle. Videre er sansecellen 

personifisert ved at den innehar egenskaper som å oppdage og å melde fra. 

Et annet kildedomene er nervene og måldomenet er telefonledninger eller 

meldinger/beskjeder. De metaforiske uttrykkene over viser hvordan nervene blir betegnet som 
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telefonledninger. Dette henger nok sammen med det vi vet om nerver; de er tynne tråder som 

skaper et nettverk i hele kroppen. En annen ting de har til felles med faktiske 

telefonledninger, er at nerver sender elektriske impulser, riktignok ikke gjennom ledninger, 

men fra en nervetråd til en annen.  

Sammenlikning av metaforer i Gaia 4 og Gaia 5 

Metaforene i Gaia 4 er knyttet til kroppen og kroppens forsvar. Å bruke krigsmetaforer er 

vanlig når vi snakker om hvordan kroppen beskytter seg mot virus og bakterier. I Gaia 4 er 

det eksempler på at kroppen er måldomenet, og kroppen personifiseres som en som kjemper, 

men kroppen beskrives også som et laboratorium som lager motgift.  Dette kalles 

personifisering. 

Metaforene i Gaia 5 brukes om flere ulike domener knyttet til kroppen, slik som hjertet, 

blodet og sanseceller. Eksemplene fra teksten viser også forskjellige måter å uttrykke seg på 

om samme måldomene. Vi bruker kildedomenet pumpe om hjertet, men vi kan også 

formulere setninger med hamre og banke. Metaforene er med på å gjøre språket mer levende, 

men det gjør det samtidig mer komplekst. Temaene Gaia 5 tar opp, er komplekse, så 

metaforene er nødvendige for å kunne forklare fenomenene. I følge Askeland, er grunnlaget 

for fagtekstene i lærebøkene ofte vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster. I begge 

typer tekster, kan metaforbruken være den samme, men man kan forvente at metaforer er 

markerte i lærebøker, fordi dette er tegn på at forfatteren er språklig bevisst. Eksempler på 

dette er ord og uttrykk som en slags, vi kaller det, på en måte (Askeland 2010:204-206).  

De fleste metaforene i Gaia 5 er ikke markerte, og årsaken til dette kan være at de er 

innarbeidet i fagspråket fra før. Et par steder er de markert med metaformarkører for 

forklarende metaforer. Av metaforene jeg har undersøkt, fant jeg kun to eksempler som kunne 

passe som forklarende metaforer med markører fra oversikten. Dette er setningene 

«Sansecellene er en slags speidere» og «Nerver er en slags supertynne telefonledninger som 

strekker seg rundt i hele deg». Det kan være krevende for leseren å forstå metaforer, for det er 

ikke alle som er like transparente. Ved å bruke metaformarkører, kan metaforene kanskje bli 

noe tydeligere for leseren. 

7.4 Analogier 
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I Gaia 5 finnes også en spesiell overskrift som introduserer en spesiell sjanger, nemlig 

oppskriften på et menneske, på side 44. Her er det ikke metaforer, men noen spesielle bilder 

eller analogier. I følge Litteraturvitenskapelig leksikon er en analogi en sammenlikning der 

overensstemmelsen går på flere punkter (Lothe, Refsum og Solberg 2007:8). Gjenstander fra 

hverdagslivet brukes for å beskrive og forklare indre organer. Det presenteres i tillegg som en 

oppskrift. 

 I Gaia 5 står det bl.a. at man skal koble knokler sammen til et høyt stativ, at man trenger en 

7-8 meter lang slimete slange og 100 000 kilometer med tynne rør. Dette gir oss bilder av noe 

som vil kjenner (stativ, slange og rør), men det brukes til å forklare skjelettet, tarmene og 

blodsystemet. Det viktige her er at det er en likhet mellom bildet og det bildet skal forklare. 

Skjelettet vårt er kroppens stativ, ved at det holder oss oppreist. Uten skjelettet ville vi ha vært 

en haug med kjøtt, og vi er avhengige av skjelettet for stå. Et stativ er noe som står, og derfor 

kan det passe og bruke denne analogien.  

Den slimete slangen er en analogi for tarmene, og disse har noen likhetstrekk: den er lang, 

hul, bøyelig og væske kan renne igjennom dem. De tynne rørene kan være en passende 

analogi for blodsystemet, for rør er ofte laget i et system, og man har et hovedrør som 

forgreiner seg ut over, som i dette tilfellet er i kroppen. I virkeligheten er rørsystemer 

forbundet med kloakk- og vannsystemer der det finnes et hovedrør og mindre rør. 

Oppsummering av metaforer og analogier 

I begge bøkene finnes det altså metaforiske uttrykk, og ofte er det kroppens organer som gis 

menneskelige trekk.  Gaia 4 har færre metaforer knyttet til kroppen enn Gaia 5, og jeg mener 

dette er med på å støtte min hypotese om at Gaia 5 er en vanskeligere tekst. At Gaia 5 også 

har analogier, er med på å gjøre teksten mer kompleks. 

8.0 Drøfting: Er 5.trinnsbøygen en realitet i 

naturfag? 

8.1 Innledning 

I denne oppgaven har jeg undersøkt forskjellene på fagtekstlige trekk i en tekst på fjerde trinn 

og en tekst på femte trinn. Målet med oppgaven var å få svar på disse to problemstillingene: 
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 I hvilken grad skiller teksten på 4. trinn seg fra teksten på 5. trinn, med tanke på fagtypiske 

trekk? 

Er forskjellene som finnes store nok til å snakke om en 5.trinnsbøyg? 

Trekkene jeg har valgt ut, er typiske for nettopp fagtekster, og de er basert på resultater fra 

tidligere studer. Fordi tekster i lærebøker er tilpasset leserne, ville jeg se om det er en stor nok 

forskjell på tekstene på de ulike trinnene til å kalle det en bøyg. Jeg vil i det følgende 

diskutere hva jeg har funnet, og om funnene underbygger hypotesen min eller ikke. Jeg 

ønsker også å dra frem to deler av kapittelet i Gaia 5, som skiller seg ut fra resten av 

kapittelet, og som jeg mener er viktig med tanke på tekstens vanskegrad. 

8.2 Ord og struktur 

Kapitlet Kropp og helse i Gaia 4 består av 1800 ord. I Gaia 5 består kapittelet Kroppen – det 

store samspillet, av 2800 ord. Begge tekstene har overskrifter i farger, og fargene 

symboliserer tekstenes vanskegrad. I Gaia 4 viser de grønne tekstene til en lettlest tekst, mens 

de røde overskriftene viser til tekster som er vanskeligere. 

Fargekodene betyr ikke det samme i Gaia 5. Der er det blå overskrifter som viser til den 

såkalte kjerneteksten, dvs. oppslag med det viktigeste stoffet, som forfatterne mener alle 

elever bør kjenne til (Splide og Bungum 2006:11). Det er tre overskrifter som er blå, fire som 

er grønne og fem som er røde. Det vil si at tre tekster er kjernetekster, fire er tilleggstekster 

med relativt enkelt språk og fem tekster er tilleggstekster med et mer komplisert innhold og 

språk. Vanligvis pleier overskrifter å fungere som en innledning til brødteksten som kommer 

under, og dermed være med på å hjelpe leseren til å forstå teksten som helhet (Kulbrandstad 

2003:95). Det gjør også overskriften Én porsjon menneske, men det fremstår som merkelig at 

teksten er blå, og dermed regnet som en kjernetekst. Denne teksten er heller et sjangerbrudd 

snarere enn en tekst med et viktig innhold som alle elever på femte trinn burde kunne. 

Teksten er strukturert som en oppskrift, og det framkommer ikke helt tydelig hva de ulike 

«ingrediensene» er. Dette er også kapittelets første tekst, som er med på å innlede temaet, noe 

som kan være problematisk da dette er en høyst utradisjonell fagtekst.  I følge Maagerø og 

Skjelbred er naturfaglige tekster svært multimodale, og det er en tradisjon å framstille et emne 

gjennom ulike representasjonsformer (2010a:52). En mulighet er at dette har vært forfatternes 

tanke, altså å la leseren se på kroppen med ulike briller, i dette tilfellet som en oppskrift.  
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Den neste teksten i Gaia 5 med blå overskrift, har overskriften Et imponerende samarbeid, og 

er konstruert som en sirkel. Selve teksten består av syv korte avsnitt om de ulike systemene i 

kroppen. Siden de er satt sammen i en sirkel, kommer samarbeidet mellom disse delene fram, 

og sirkelformasjonen viser samtidig at de ulike delene i kroppen er avhengig av hverandre. 

Tekstens utforming fremstår som pedagogisk, fordi tekstene er lettfattete, og fordi de 

konkretiseres ved at de er plassert rundt en tegning av en gutt. Gutten er naken og de 

kroppslige systemene tekstene tar for seg, vises på guttens kropp. For eksempel handler en av 

tekstene om lungene, og lungene er illustrert på guttekroppen, og slik blir lunger altså 

framstilt gjennom to ulike representasjonsformer. 

I Gaia 4 er det ingen sjangerbrudd av typen som er beskrevet over, og på hver venstreside er 

det en lett tekst og på hver høyreside er det en vanskeligere tekst. Dette kapitlet er i høyeste 

grad multimodalt, med bilder, illustrasjoner, faktabokser og skrevet tekst. I følge Maagerø og 

Skjelbred vil de ulike representasjonene sikre mye informasjon om temaet hvis 

presentasjonen er av god kvalitet. De ulike representasjonsformene tilbyr mulighet for 

individualitet i tilnærmingen til og lesingen av læremidlene, både for elever som lærer best av 

visuell eller verbalspråklig representasjon (2010a:147). Illustrasjoner eller bilder, kan altså 

være med på å lette forståelsen til elevene. 

Når det gjelder sammenlikning av strukturen i tekstene, fremstår Gaia 5 totalt sett som en 

tekst som setter høyere krav til leseren. Dette er på grunn av den noe utradisjonelle måten 

forfatterne har valgt å strukturere en av kapitlets tekster på. I følge Maagerø, ser vi ofte i 

naturfaglige tekster at noe forklares gjennom verbalspråket, men at det samme (eller 

tilnærmelsesvis det samme) også framstilles gjennom for eksempel fotografier, illustrasjoner, 

figurer eller tabeller (2007:176). Maagerø og Skjelbred skriver også at fordi naturfaglige 

tekster har en høy grad av multimodalitet, stiller dette selvsagt krav til elevenes 

lesekompetanse. Leserne blir utfordret til å navigere mellom ulike visuelle elementer og til å 

skape en helhetlig mening ut fra kombinasjonen av de mange meningsskapende ressursene 

(2010b:274).  

Både Gaia 4 og Gaia 5 er multimodale tekster, men i Gaia 5 er det i kapitlets første tekst tatt 

mindre hensyn til modal affordans. Modal affordans sier noe om hvordan ulike modaliteter 

tilbyr ulike muligheter eller begrensninger av hva de ulike modalitetene kan representere og 

kommunisere (Maagerø 2007:177). I Én porsjon menneske gjør oppskriften det vanskeligere å 

forstå hva kroppen består av, i motsetning til teksten Et imponerende samarbeid. Dette henger 
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sammen med hvilke modaliteter forfatterne har tatt i bruk. Oppskriften har i dette tilfellet ikke 

like god modal affordans som den sirkulære teksten.  

Kapitlene jeg valgte å analysere, har like mange sider, men de består av ulikt antall ord. Som 

tidligere nevnt, har teksten fra Gaia 5 1000 ord mer enn teksten fra Gaia 4. Noe som er 

åpenbart, er at det er mer tekst i Gaia 5. Grunnen til dette, kan være at dette kapitlet går 

grundigere inn i temaet, og at leseren får mer informasjon. Et av mine funn som understøtter 

dette, er at det er flere fagord i Gaia 5 og at noen fagord opptrer i sammensetninger med det 

samme fagordet. I Gaia 4 brukes for eksempel celle i ulike kombinasjoner, fire ganger i 

teksten. I Gaia 5, brukes sammensetninger med celle 23 ganger. Dette viser at det er mer 

fagstoff som skal læres og forstås som har med celle å gjøre i Gaia 5. Et annet eksempel er 

blodåre, som brukes én gang i Gaia 4, men hele 13 ganger i Gaia 5. I Gaia 5 brukes også flere 

sammensetninger med blod, slik som blodsystem, blodplater og blodstrøm. 

8.3 Fagtypiske trekk på fjerde og femte trinn 

Jeg vil nå gå nærmere inn på de ulike trekkene ved fagtekster i form av en drøfting av funnene 

om nominaliseringer, passiv, fagord og sammensatte ord.  

Som nevnt i kapittel 6.1 er nominaliseringer en nyttig grammatisk ressurs for å lage 

fagterminologi, samtidig som de gjør fagtekster mer abstrakte. I lærebøker eksponeres elever 

for fagspråk litt etter litt, ved at tekster på lavere trinn ofte er enklere og mer lettleste enn 

tekster på høyere trinn.  

Det som kom fram av min undersøkelse av nominaliseringer i teksten på fjerde og femte trinn, 

var at forskjellen ikke var særlig stor. Overraskende nok var det faktisk relativt sett færre 

nominaliseringer i Gaia 5. Kun 1,5 % av teksten bestod av nominaliseringer, mens i Gaia 4 

bestod teksten av 2,0 % nominaliseringer.  

Begge tekstene hadde 12 eksempler på nominaliseringer, men det var ett ord som skilte seg 

ut, næring. I Gaia 4 brukes næring to ganger, mens denne nominaliseringen finnes 14 ganger i 

Gaia 5. Når dette ordet brukes færre ganger i Gaia 4 enn i Gaia 5, kan det tenkes at dette er 

bevisst. Det er flere av nominaliseringene som går igjen i tekstene, og fordi ordene repeteres, 

kan det virke som om forfatterne har tatt hensyn til hvilke trinn tekstene skal brukes på. Ved 

at ordene gjentas får leseren en mulighet til å huske og å lære dem, men dette kan også være 

tilfeldig. 
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Gaia 4 har totalt 37 forekomster av nominaliseringer mens Gaia 5 har 41. Begge tekstene 

hadde omtrent like mange nominaliseringer som bare bruktes én gang, seks stykker i Gaia 4 

og fire stykker i Gaia 5, og fordi forskjellen på tekstene når det kommer til nominaliseringer 

er såpass liten, vil jeg konkludere med at dette fagtrekket ikke skaper stor forskjell i 

vanskegrad. Det er altså ikke store variasjoner i tekstene når det gjelder nominaliseringer, og 

tar vi høyde for at Gaia 5 er en lenger tekst, viser det seg at Gaia 4 har en større prosentandel 

nominaliseringer enn Gaia 5. 

Passiv er en viktig funksjon i norsk, og brukes mye i akademisk skriving. I tekstene jeg har 

undersøkt, viste det seg ikke å være en høy forekomst av passiv, verken av s-passiv eller 

perifrastisk passiv. Det som viste seg å stemme med Ryens funn (1999), var at det var flere s-

passiver enn det var perifrastiske passiver. Ryen skriver også at forholdet er 2/3 s-passiver og 

1/3 perifrastiske passiver i fagtekster. Teksten i Gaia 4 har åtte s-passiver og fire perifrastiske 

passiver. Teksten i Gaia 5 har 17 s-passive og fem perifrastiske passiver. Gaia 5 har altså 

dobbelt så mange s-passiver som Gaia 4, men bare én perifrastisk passiv mer. Forholdet 

mellom passivene i begge tekstene, er omtrent 3/ 4 s-passiv og 1/ 4 perifrastiske passiver, 

altså flere s-passiver enn det Ryen fant i sin undersøkelse. 

Maagerø skriver at teksten elever møter i bøkene sine, er pedagogiske i den forstand at de er 

tilrettelagt en viss aldersgruppe. I bøker for de yngre elevene er en del trekk ved dagligspråk 

beholdt, men etter hvert blir eleven eksponert for tekster med fagteksttypiske trekk. 

Eksempler på dette er blant annet nominaliseringer og passiv (Maagerø 2008:93). Gaia 4 og 

Gaia 5 illustrerer delvis det Maagerø poengterer her. I Gaia 4 er det totalt sett mindre bruk av 

passiv, og teksten er nok på denne måten tillempet sin målgruppe. Ved allikevel å bruke noe 

passiv i Gaia 4, kan elevene introduseres for dette språklige trekket uten at det blir for 

dominerende i teksten. Denne introduksjonen videreføres i Gaia 5, ved at s-passiv brukes 

oftere her. Forekomsten av passiver i Gaia 4 er veldig lav, men det er ikke særlig mange 

passiver i Gaia 5 heller. Det er over dobbelt så mange s-passiver i Gaia 5, og derfor vil jeg si 

at det er mange nok til å snakke om en bøyg. 

Fagord kan være en utfordring, fordi de er ukjente fenomener som skal læres. I tillegg er det 

ikke alltid de brukes så ofte. Gaia 4 har 26 ulike fagord og 10 av dem nevnes bare én gang, 

blant annet vaksinere, som er et verb. Det mest frekvente ordet nevnes 12 ganger og dette 

ordet er vaksine, som er et substantiv. Disse ordene hører sammen, selv om de er ulike 

ordklasser, ved at de deler samme semantisk betydning med unntak av det innholdet som 
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ligger i et verb (mer handling) og substantiv (mer fenomen). Derfor har det trolig ikke så stor 

betydning at vaksinere bare finnes ett sted i teksten, siden begrepet blir repetert gjennom 

substantivet vaksine. De ordene som kan være vanskelige er for eksempel adrenalin, formere 

og navlestreng, men dette gjelder bare dersom de er nye for elevene. De nevnes bare én gang 

hver i teksten, så hvis de er ukjente ord for elevene, kan det derfor være vanskelig å huske 

dem. Om et ord er vanskelig å lære, avhenger også av hva læreren gjør med dem. Siden de er 

fagord, blir de kanskje forklart og repetert, men kan ikke jeg si noe sikkert om. 

Ordet adrenalin er forholdsvis godt forklart i teksten på side 156, men det repeteres ikke 

videre i teksten. Derfor kan det hende at elevene ikke husker dette ordet. Det samme gjelder 

formere, som heller ikke brukes i den delen av teksten man skulle tro: om hvordan et barn blir 

til. Formere brukes på side 150 om bakterier, og det er ikke gitt av konteksten hva dette betyr. 

Navlestrengen brukes også én gang i brødteksten, men ordet blir repetert i teksten under bildet 

på samme side. Bildet viser en nyfødt baby med navlestrengen fortsatt festet, så her kan 

elevene dra nytte av at det brukes to modaliteter. 

I Gaia 5 har jeg plukket ut 43 ord som har status som fagord. 15 av disse brukes én gang. Det 

som er positivt med teksten er at det mest frekvente ordet celle, som brukes 23 ganger, blir 

gjentatt ved at teksten omhandler ulike celletyper. Hudcelle og celletype brukes én gang hver 

og nervecelle nevnes to ganger. Disse tre ordene kunne ha vært en utfordring for elever å lære 

og å huske, men siden celle er gjennomgående i teksten, vil dette kunne gjøre innlæringen av 

ordene lettere. Som tidligere nevnt, vil det læreren gjør ved innlæringen av nye ord, spille en 

rolle, men det kan hjelpe at også blodcelle og sansecelle repeteres henholdsvis åtte og ni 

ganger, under forutsetning at elevene forstår ordene. 

Totalt finnes det 85 forekomster av fagord i Gaia 4, dvs. at de utgjør 4,7 % av teksten. I Gaia 

5 er forekomsten av fagord på 188, og dette utgjør 6,7 % av ordene i teksten. Fagordene 

utgjør altså en større del av teksten på femte trinn.  Dette er et stort antall flere fagord, særlig 

dersom disse er nye for elevene.  

Fagordene repeteres også flere ganger i Gaia 5 enn i Gaia 4. Hele 30 av fagordene i Gaia 5 

repeteres 2 eller flere ganger. Tilsvarende tall for Gaia 4 er 20. I følge Golden og 

Kulbrandstad (2007), er det to ting som fremmer læring av nye ord: frekvens og fokusering. 

Ord vi hører ofte og legger merke til, har større sannsynlighet for å bli lært. Ved å gjenta de 

vanskelige og viktige nye ordene flere ganger, vil sjansen for å lære dem øke. Så totalt sett, 
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hvis vi ser på utelukkende på fagord, er det muligens ikke så stor forskjell på tekstene. Gaia 4 

har ikke like mange fagord som Gaia 5, men de som finnes i Gaia 5 repeteres ofte. Det er 

derfor vanskelig å konkludere om fagordene er med på å gjøre forskjellen mellom tekstene til 

en bøyg. 

Som nevnt i kapittel 6.5, finnes ikke sammensatte ord i alle språk. Noen språk har 

hovedleddet først i motsetning til norsk, som har hovedleddet sist. Dette kan skape problemer 

for noen minoritetsspråklige elver i møtet med sammensetninger. Sammensetninger brukes 

ofte i fagtekster, og det er derfor ikke overraskende at både Gaia 4 og Gaia 5 inneholder flere. 

Det er en stor forskjell på teksten på fjerde- og femtetrinn når det gjelder dette. 

I Gaia 4 er det 27 ulike sammensatte ord, mens Gaia 5 har 69, og det vil si at er 2,5 ganger så 

mange i Gaia 5. Det finnes 18 sammensatte ord som brukes én gang i Gaia 4. I Gaia 5 brukes 

39 sammensetninger én gang, og det er dobbelt så mange som i Gaia 4. Gaia 4 har totalt 44 

sammensatte ord, som utgjør 2,4 % av teksten. Gaia 5 har 139 sammensatte ord, og dette 

utgjør 5 % av teksten. Det er altså dobbelt så stor del av teksten i Gaia 5 som består av 

sammensatte ord i, enn i Gaia 4. Disse funnene er med på å støtte opp under hypotesen min, 

for det er en reell forskjell på disse tekstene når det gjelder sammensatte ord.  

I følge en undersøkelse Maagerø og Skjelbred gjorde av elevers leseforståelse av fagtekster, 

viste det seg at både en norskspråklig jente og en minoritetsspråklig gutt som de intervjuet, 

syntes at de sammensatte fagtermene var problematiske. De viste til de samme ordene da de 

ble spurt om vanskelige ord i en tekst de hadde lest. Sammensatte ord er lange, og de kan 

derfor være vanskelige for svake lesere eller lesere med et annet morsmål enn norsk. 

(2010a:83). Når det gjelder ulike sammensatte fagord, har Gaia 4 ti. Gaia 5 har 28 stykker, 

noe som er nesten tre ganger så mange som Gaia 4. Det er altså en tydelig forskjell på de to 

tekstene når det kommer til sammensatte fagord.  

Ord som opptrer én gang i tekstene 

I løpet av oppgaven har jeg flere ganger nevnt ord som brukes én gang, enten det er 

nominaliseringer, s-passiv eller annet. Grunnen til dette er at for å lære et ord man ikke kan, 

må man oftest lese det flere ganger. I følge Golden (2014), er det gjort flere undersøkelser på 

ordlæring ved lesing. Resultatet av Nagy og Hermans undersøkelse, var at ved lesing vil 

sjansen for å lære et ord man ikke kan, være 1 av 20. En annen studie Golden refererer til, 

gjort av Nation, viste av omtrent syv repetisjoner er nok for å lære seg et ord. Når det er sagt, 
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så er det flere forhold som spiller inn ved ordinnlæring, og det er mange variabler som virker 

inn på hvor vanskelig det er å lære et ord (Golden 2014:146).  

Gaia 4 skiller seg fra Gaia 5 både når det gjelder struktur og sammensetninger. Her viser min 

undersøkelse at Gaia 4 sannsynligvis er en lettere tekst enn Gaia 5. Antall ulike 

nominaliseringer og verb i passiv er ganske likt i de to tekstene, og disse faglige trekkene ser 

derfor ikke ut til å gjøre teksten på femte trinn mye vanskeligere enn den på fjerde. Men totalt 

sett forekommer de langt flere ganger i Gaia 5. 

Det jeg kom fram til ved å undersøke fagordene, var at det var vanskelig å konkludere, for 

som nevnt tidligere, er antallet fagord større i Gaia 5. Dette kan gjøre en tekst vanskeligere, 

men fordi fagordene gjentas ofte, øker sjansen for å lære dem, noe som kan gjøre teksten 

enklere, dersom ordene forstås. Metaforene om kroppen er vesentlig flere i Gaia 5, og i tillegg 

til å ha noen eksempler på analogier, kan dette gjøre at teksten i Gaia 5 er vanskeligere. 

Hva avgjør om en metafor er lett eller vanskelig? I følge Gibbs er det ikke slik at man kan 

kalle en metafor det ene eller det andre. Metaforer er billedlige, og dersom ordets mening er 

kjent, vil man forstå metaforen. Klare og forståelige metaforer, vil kunne gi rakere og bedre 

forståelse enn om man brukte et metaforfattig språk. I Anne Goldens avhandling om hvordan 

metaforiske uttrykk i lærebøker ble forstått av minoritetsspråklige elever, fant hun at de hadde 

lavere forståelse av metaforer enn majoritetsspråklige elever. Man kunne ikke konkludere 

med at årsaken til den lavere forståelsen var vanskelige metaforer, for årsaken kunne også 

være at de minoritetsspråklige elevene hadde et svakere ordforråd. En inndeling av metaforer 

kan gjøres ved å dele dem i bildesterke eller bildesvake. Et eksempel på en bildesterk metafor 

er «å bli tråkket med i søla», mens «å gå i gang med noe» er et eksempel på en bildesvak 

metafor (Torvatn, Anne Charlotte, Dagrun Skjelbred, Eva Maagerø, Bente Aamotsbakken og 

Norunn Askeland 2004:79-84).  Trolig er bildesterke metaforer lettere å forstå enn bildesvake. 

I både Gaia 4 og Gaia 5 vil jeg si at metaforene er bildesterke. I dette eksempelet fra Gaia 5 

«Når du velter på sykkelen og får et skikkelig skrubbsår, tetter blodplatene igjen hullene i 

blodårene», kan man se for seg at hullene i såret blir tettet igjen av blodplater. Et eksempel fra 

Gaia 4 er, «Hjertet pumper», og her kan man se for seg at hjertet pumper inne i brystet. 

Både teksten i Gaia 4 og teksten i Gaia 5 har metaforer. I Gaia 4 er de knyttet opp til kroppen 

som noe som kan forsvare seg. Det var lettere å finne eksempler på metaforer i Gaia 5 fordi 

det er flere av dem. Metaforene i Gaia 5 kategoriserte jeg etter hvilket organ eller deler av 
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kroppen de var knyttet til, og disse var hjertet, blodet og sansecellene. At det er flere 

metaforer i Gaia 5 kan også være et uttrykk for en planlagt kompleksitet, med den grunntanke 

at elevene skal lese lettere tekster på fjerde trinn, enn på femte. Allikevel vil jeg ikke si at de 

metaforene jeg har valgt ut, nødvendigvis er med på å gjøre tekstene vanskeligere. I følge 

Aamotsbakken et.al er det vanskelig å si hvorvidt metaforer oppfattes som vanskelige eller ei, 

for dette er forskjellig fra person til person (2004:82) og når det gjelder minoritetsspråklige 

elever, er det også påvirket av om de har og kjenner til de samme uttrykkene i morsmålet 

(Golden 2005). 

9.0 Konklusjon 

Formålet med denne oppgaven var å gi svar på spørsmålet om 5.trinnsbøygen er en realitet i 

naturfag. Undersøkelser av ulike faglige trekk skulle hjelpe meg å svare på dette. Jeg fant at i 

noen tilfeller så skilte teksten på femtetrinn seg fra teksten på fjerde trinn, ved at den hadde 

flere sammensetninger, flere metaforiske uttrykk om kroppen og at noen deler av teksten 

hadde vanskeligere struktur (jf. 8.2).  Gaia 4 har som nevnt 44 nominaliseringer totalt og Gaia 

5 har 139 nominaliseringer totalt. Gaia 4 har fire metaforer om kroppen, mens i Gaia 5 er 

forekomsten 14. Disse trekkene er vanskeligere i Gaia 5 enn Gaia 4, sammen med noe av 

tekstens struktur. Jeg fant også at andre faglige trekk ikke var så ulikt representert i de to 

tekstene, slik som perifrastisk passiv og fagord. Det er derfor ikke lett å konkludere med 

realiteten av 5.trinnsbøygen i naturfag, slik Sanacore og Palumbo har funnet av sine 

undersøkelser. 

Det jeg fant, var at bøkene er pedagogisk lagt opp på den måten at elevene får tilgang på 

tekster som øker i vanskegrad fra 4. til 5. trinn. Elevene leser for å lære, ikke bare naturfag, 

men også et mer krevende språk. 5.trinnsbøygen viser til vanskene som kan komme i 

overgangen fra 4. til 5. trinn, og jeg vil si at det er en forskjell på Gaia 4 og Gaia 5 med tanke 

på tekstenes vanskegrad. Begrunnelsen for dette er særlig antall sammensetninger, noe 

vanskeligere tekststruktur som stiller høyere krav til leseren og ikke minst antall ord per side 

som indikerer at temaet er mer utdypet. Også s-passiv, som brukes dobbelt så ofte i Gaia 5, er 

med på å gjøre Gaia 5 til en vanskeligere tekst enn Gaia 4.  

Andre trekk ved tekstene bygger ikke opp under hypotesen. Tekstene har altså noen likheter, 

for eksempel når det gjelder nominaliseringer. Disse finnes det like mange eksempler på i 
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tekstene, og forekomsten er relativ lik. Det totale antall nominaliseringer er på 37 i Gaia 4 og 

41 i Gaia 5, så når det gjelder dette fagtrekket er ikke forskjellen så stor.  Det samme fant jeg 

også ved bruk av perifrastisk passiv, som brukes omtrent like sjeldent i begge tekstene.  

Jeg har ikke brukt informanter i denne undersøkelsen, men analyserer tekstenes fagspråk. 

Analysene bygger hovedsakelig på teorier om fagtekster, men også mitt skjønn. Dette kan 

være en svakhet ved min undersøkelse. En opplagt svakhet ved undersøkelsen, er at jeg kun 

ser på to tekster, en fra 4. trinn og en fra 5. trinn. Det er både forskjeller og likheter når det 

gjelder faglige trekk i de to tekstene, men det er vanskelig å konkludere om det er nok til 

forskjell til å kalle det en bøyg. Bøygen kan sies å være at tekstmengden blir større og at 

temaene blir grundigere behandlet. Min konklusjon er at det ikke er et entydig svar på min 

problemstilling, og at det er uklart om 5.trinnsbøygen er en realitet når det gjelder lærebøker i 

naturfag.  
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Vedlegg 1 

Gaia 4: Kropp og helse, side 142 - 159. 

Side 142. 

Kropp og helse 

Her kan du lære  

• hvordan et barn blir til 

• hvordan kroppen forandrer seg 

• hvordan kroppen reagerer  

• flere grunner til å holde seg i god form 

Side 144. 

En baby blir til 

Det er et lite under selv om det skjer hvert sekund: et nytt barn fødes til verden! 

Barnet har normalt vokst 9 måneder inni morens mage. 

Et egg fra moren og en sædcelle fra faren gjør at barnet blir til. 

De smelter sammen og blir til en bitte liten klump som fester seg i livmoren i mammas mage 

og begynner å vokse. 

Livmoren er navnet på rommet barnet bor i inne i moren. 

1. Sædcellen fra pappaen og eggcellen fra mammaen møtes. 

2. Den lille klumpen har vokst, og vi ser at et barn er i ferd med å bli til. 

3. Nå kan vi kjenne igjen mennesket med armer og bein og et stort hode. 

4. Nå er babyen snart ferdig til å komme ut.(Punkt 1-4 har bilder til). 

Side 145. 

Et foster i livmoren 

Sædcellen fra faren går sammen med egget fra moren og lager en liten klump, et foster. 

Foster er navn på et barn som ikke er født ennå. 

Fosteret vokser. 

Vi kan tydelig se at det er et bitte lite menneske som er i ferd med å bli til. 

Når fosteret har vært inni magen til moren i omtrent 5 måneder, kan barnet overleve en fødsel. 

Men de aller fleste er i mammas mage noen måneder til. 
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Et barn som er født for tidlig, må være på sykehuset litt lenger. 

Barnet må få ekstra hjelp til å få mat og luft med oksygen. 

Side 146 

Et barn blir født 

Fødselen begynner med at livmoren trekker seg sammen. 

Det gjør vondt, og da pleier de fleste fødende i Norge å reise til sykehuset for å føde barnet 

sitt der. 

Mange synes det er trygt og godt å ha leger og sykepleiere i nærheten. 

Sykepleieren som er med på fødselen, kalles en jordmor. 

Han eller hun er ekspert på å ta imot barn, og vet hva som skal til for å hjelpe både moren og 

barnet. 

Side 147 

Klar, ferdig, pust! 

Så lenge barnet er i morens mage, får det næring og oksygen gjennom navlestrengen. 

Den fører blod med næring og oksygen til morkaken. 

Samtidig går avfallsstoffer fra barnets blod til morens blod og tas med tilbake til morens 

kropp. 

Morens kropp kvitter seg med avfallsstoffene. 

 

Når barnet kommer ut far moren, må det puste selv. 

For første gang skal barnet bruke lungene sine. 

Da hjelper det å skrike! 

Når barnet skriker, vil det automatisk trekke pusten. 

Barnet kommer fra en varm mage. 

Utenfor er det kaldt, særlig for en våt liten baby. 

Avkjølingen setter i gang pustingen, og barnet skriker. 

 

Litt etterpå legges barnet til puppen til moren. 
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Da klarer det å suge melk uten at noen forteller hvordan det skal gjøres. 

Fantastisk, ikke sant? 

Side 148 

Barnet vokser 

Et lite barn er helt avhengig av de voksne. 

Når barnet er under ett år gammelt, kaller vi det et spedbarn. 

Barnet trenger hjelp til nesten alt. 

Barnet kan ikke snakke, men moren og faren skjønner likevel det meste! 

 

Et barn som er tre år gammelt, har lært seg å gå og snakke. 

Noen har sluttet med bleie, og alle kan spise selv. 

Ennå er kinnene runde og gode å klemme! 

 

6-åringene har ofte begynt å miste melketennene de har fått tidligere. 

Det kommer nye tenner når melketennene faller ut. 

 

Mange 6-åringer gleder seg til å begynne på skolen. 

 

Barn som er ti år, kan mye mer enn de gjorde da de var seks. 

 De leser og skriver og driver ofte med lek og andre aktiviteter etter skoletid. 

Hvor mye har du lært siden du var seks år? 

 

Side 149 

Ingen er helt like 

Vi er alle forskjellige. 

Noen synes det er gøy å spille håndball, andre synes det er gøy å klatre i fjellet eller synge i 

kor. 
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Det hender også at noen er født med skader og ikke har de samme mulighetene som andre. 

 

Noen barn blir syke, og må kanskje være mye på sykehus. 

Det er ikke lett å følge med på skolen når en må inn og ut av sykehuset eller er kvalm al alle 

medisinene som en må ta. 

(bilde med kort tekst) 

Side 150 

Å bli syk 

Å være syk kan være fælt. 

Det gjør vondt i hals eller hode, du kan ha høy feber, være kvalm eller ha diaré. 

Ofte skyldes sykdommen at du har blitt smittet av et virus eller en bakterie som kroppen ikke 

liker. 

BAKTERIER OG VIRUS 

 

Bakterier og virus er levende skapninger som er så små at du ikke kan se dem. 

 

De liker ofte å bo inni kroppene våre. 

 

Noen av dem er helt ufarlige eller nyttige for oss. 

 

Andre kan gjøre oss syke. 

 

Når et virus kommer inn i et menneske, går det inn i noen av kroppens celler og vokser og 

formerer seg der. 

 

Etter kort tid begynner kroppen å kjempe mot viruset. 

 

Den syke kan få feber, men blir som regel frisk. 
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Side 151 

Barnesykdommer 

Vannkopper er en barnesykdom. 

Barnesykdommer er sykdommer som barn pleier å få. 

Hvorfor får ikke voksne disse sykdommene? 

Når du har hatt sykdommene én gang, har kroppen lagd motstandsstoffer som gjør at du ikke 

blir syk igjen. 

Barnesykdommene er forskjellige, men de er svært smittsomme. 

Smittsomme sykdommer kan være vanskelige å unngå. 

 

Barnesykdommer er som regel ikke så farlige for de barna som har nok mat og ellers er friske.  

Det kan være verre for de barna som er syke av andre ting eller får for lite mat. 

 

Mange barn i Norge får en vaksine mot noen av de alvorligste barnesykdommene som heter 

røde hunder, kusma eller meslinger når de er 15 måneder gamle. 

Vaksinen skal hindre at barna blir syke. 

Denne vaksinen får de om igjen i 12-13-årsalderen. 

Side 152 

Vaksine 

En vaksine får du for at du skal holde deg frisk. 

Når du får en vaksine, lager kroppen motstandsstoffer mot virusene eller bakteriene slik at de 

dør før de kan gjøre skade.  

Da blir du bare litt syk eller ikke syk i det hele tatt. 

 

Vaksinen inneholder et ødelagt virus. 

Siden viruset er ødelagt, blir du ikke ordentlig syk, men kroppen lager motstandsstoffer mot 

sykdommen. 

Disse motstandsstoffene hjelper deg hvis det ordentlige og farlige viruset kommer inn i 

kroppen din! 
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Tenk så mye menneskene klarer. 

Kroppen er suveren som kan lage motgift mot nye inntrengere. 

De som fant opp vaksinen, var temmelig suverene de også! 

Flott, ikke sant? 

 

Side 153 

Viktige vaksinasjoner 

I gamle dager var det en sykdom som het kopper.  

Mange døde av denne sykdommen.  

En mann greide å lage en vaksine mot sykdommen.  

Over hele verden er folk blitt vaksinert mot kopper.  

Nå er sykdommen utryddet. 

Nye vaksiner 

Over hele verden jobber forskere med å finne opp nye vaksiner.  

En sykdom vi ønsker å beskytte oss mot, er influensa, men det er mange flere sykdommer de 

prøver å finne vaksiner mot. 

Du har kanskje hørt om en sykdom som heter aids. 

 Aids skyldes et virus som heter hiv.  

Forskere jobber for å lage en vaksine mot denne sykdommen fordi det er så mange som dør 

av den. 

1 KOPPER 

2 Ikke bare mennesker kunne få kopper. Kuer kunne få en type kopper også, og budeiene 

ble noen ganger smittet, uten at de ble alvorlig syke. Verk fra kukopper kunne brukes som 

vaksine for mennesker. Det har reddet livet til mange millioner! 

 

Side 154 

Psykisk helse 

Har du fått panikk noen gang? 
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Har du stått foran alle foreldrene på skoleavslutningen og blitt så redd at du har glemt det du 

skulle si? 

Det er svært vanlig. 

Alle mennesker har det slik at de er redde for noe eller får panikk i noen situasjoner. 

Noen mennesker har oftere panikk enn andre. 

De kan få angst i situasjoner som er hverdagslige for de fleste, som å gå i butikken eller ta 

bussen. 

Alle barn opplever å være redd og ha vonde tanker. 

Da er det fornuftig å søke hjelp hos voksne. 

Et barn kan ikke løse alle problemene sine alene.  

Hvis du ikke tør snakke med læreren, kan du spørre den som er rådgiver eller helsesøster på 

skolen. 

Side 155 

Å være psykisk syk 

For dem som er psykisk syke, er sykdommen knyttet til tanker og følelser. 

Det synes sjelden utenpå et menneske at det er psykisk sykt. 

Ingen kunne se utenpå Edvard Munch at han led av angst, men han hadde det da han malte det 

berømte bildet Skrik.  

De som har en psykisk sykdom, kan være svært forskjellige, men felles for dem er at de har 

det vanskelig. 

3 EDVARD MUNCH 

4 Edvard Munch er Norges mest berømte maler. Over hele verden kjenner folk til bildene 

hans, og Skrik er et av de mest kjente. Edvard Munch hadde det ikke lett. Både moren og den 

ene søsteren hans døde mens han var barn. 

 

Side 156 

Kroppen reagerer 

Vi mennesker har mange stoffer i kroppen som heter hormoner. 

Hormoner er stoffer som lages ett sted i kroppen og brukes et annet sted. 

Et menneske kan bli redd hvis han eller hun opplever noe skummelt. 
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Da settes kroppen i alarmberedskap: Et stoff som heter adrenalin sendes ut i blodårene. 

Hjertet pumper mer og mer blod som kan strømme til musklene. 

Kroppen forbereder seg på å kunne slåss eller rømme fort av sted. 

Er ikke kroppen fantastisk lagd? 

Side 157 

Å reagere på fare 

Når kroppen reagerer på fare, er det flere ting du kan gjøre: 

• Løp så fort beina bærer. 

• Ta opp kampen og slåss. 

• Tenke godt og snakke med ham eller henne som lager bråk. 

Å løpe eller snakke kan være riktig i forskjellige situasjoner. 

Det er riktig å løpe fra en person som er farlig eller å prøve å snakke med en som vil krangle. 

Men husk: Det som skiller deg fra dyr, er evnen til å tenke og vurdere hva som skjer når du 

velger mellom forskjellige muligheter. 

Den supre hjernen din er til for å brukes! 

Side 158 

Sammenheng mellom fysisk og psykisk helse 

Maser foreldrene dine om at du må ut på tur eller komme i form? 

Det verste er - de har aldeles rett! 

Det er viktig for deg å bevege deg for å være i god fysisk form. 

Det er også viktig å gjøre ting du har lyst til, for å ha det bra. 

Å få mulighet til å bevege seg og gjøre ting en liker, er viktig for å ha en god fysisk og 

psykisk helse. 

Side 159 

Trening og sunn mat er viktig - for hele kroppen! 

Når du løper eller går tur, trener du hjertet og musklene dine. 

Etter hvert kan du løpe lenger og fortere enn du kunne i starten. 

Den treningen kan hjelpe deg til å få bedre helse. 

Ikke alle må løpe 60-meteren på 10 sekunder. 
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Det holder at du går fort og får opp pulsen. 

Hvis du er så heldig at du har en hund, bør du bli med på lufteturene om kvelden eller 

morgenen. 

Å spise sunt er minst like viktig for kroppen som å være i aktivitet. 

Du holder deg friskere og i bedre form om du holder deg unna søtsaker. 

Men noen ganger kan vi unne oss det også! 
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Vedlegg 2 

Side 41 

Gaia 5: Kroppen - det store samspillet, side 42 -60 

Her kan du lære: 

• Hva som finnes på innsiden av kroppen 

• Om oppgaven til noen viktig deler av kroppen 

• Hvordan deler i kroppen er avhengig av hverandre 

 

Side 44 

Én porsjon menneske 

Ingredienser: 

200-300 knokler med ulike former og størrelser 

1 kuppel 

Ca. 600 små og store kjøttstykker 

Noen tenner 

1 avlang sekk med sterk saltsyre 

1 lang slimete slange (helst 7-8 meter) 

1 hul kjøttklump 

100 000 kilometer med tynne rør 

3-5 liter tykk, rød saft 

2 svamper med huller til luft 

1 grå klump, omtrent 1 kilo 

Syltynne ledninger 

1 diger, vanntett sekk i lysebrunt eller mørkebrunt 

Litt hår 

 

Slik gjør du 
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Koble knoklene sammen til et høyt stativ.  

Heng på kjøttet. 

Strø tenner i toppen, og sett på sekken med saltsyre nedenfor. 

Denne skal kobles til den slimete slangen. 

Press så inn de to svampene i øvre del. 

Nå kan de tynne rørene spres godt utover og fylles med rød saft. 

Fest så den hule kjøttklumpen til rørene. 

Stapp den grå klumpen inn i kuppelen og monter på toppen. 

Ledningene kobles til under. 

Trekk det hele i den vanntette sekken, og pynt med noen hårstrå på toppen. 

Serveres med klær. 

Siden 45 

Som du ser, trengs det en temmelig skrullete oppskrift for å lage et menneske. 

I virkeligheten skal det være mange flere ingredienser, og alle må være på plass for at 

kroppen skal virke. 

Side 46-47 

Et imponerende samarbeid 

Skjelettet 

Skjelettet er et slags stativ av harde bein som gjør at kroppen kan stå oppreist. Men for å stå, 

gå eller bruke armene må du også ha muskler til å bevege skjelettet med. 

Musklene 

Muskler er svære trådbunter som sitter fast i skjelettet. Disse buntene kan dra i skjelettbeina 

slik at kroppen beveger seg. Men jobben er temmelig slitsom, og ingen muskler kan arbeide 

uten næring. 

Fordøyelsen 

Kroppen får næring fra maten vi spiser. I magen blandes føden med magesyre, og blir til en 

tykk suppe som snart forsvinner ned gjennom tarmene. Der blir maten brutt ned til bittesmå 

biter av næring som tarmene suger til seg. Hele kroppen trenger disse næringsstoffene. Men 

hvordan skal næringen komme seg fra tarmene til musklene? 
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Blodsystemet 

Blodet frakter viktige stoffer til hver minste krok av kroppen. Der blodårene går forbi tarmen, 

siver næringsstoffene inn i blodstrømmen. Snart fraktes de til alle sultne kroppsdeler. Men 

kroppen klarer ikke å bruke næringen uten stoffet oksygen. 

Lungene 

Lungene våre ligger i brystet. De ligner litt på to svamper, med mange hull som kan fylles 

med luft. Lungene tar opp oksygen fra lufta og sender det av gårde med blodet. Jo hardere 

musklene jobber, jo fortere må du puste for å skaffe nok oksygen. Men hvordan kan lungene 

vite hvor hardt musklene jobber? 

Nervesystemet 

Nervene er en slags lange telefonledninger som kan sende lynkjappe signaler fra den ene 

enden av kroppen til den andre. Slik melder forskjellige kroppsdeler fra om hva de driver 

med. Men hvem holder styr på alle meldingene? 

Hjernen 

Inni hodet ligger kroppens kommandosentral - hjernen. Den tar imot beskjeder fra 

kroppsdelene og bestemmer hva som må gjøres. Hjernen lager alle slags tanker og følelser og 

avgjør om resten av kroppen skal spise eller spille kanonball. Men hjernen hadde ikke fått til 

hverken spising eller ballspill hvis den ikke hadde et skjelett å henge i. 

Side 48 

Celler  

Alle de rare ingrediensene i kroppen din er lagd av levende byggesteiner som kalles celler. 

Cellene er så ørsmå at det trengs omtrent hundre tusen milliarder av dem for å bygge ett 

eneste menneske. 

Alle disse byggesteinene trenger næring og oksygen for å leve. 

 

Forskjellige typer celler 

Cellene har ulike oppgaver, og derfor finnes det rundt 300 forskjellige celletyper inne i deg. 

Hudcellene ligner litt på murstein. De gjør utsiden av kroppen tøyelig, men sterk.(+bilde)  

Muskelcellene er avlange og spisse i endene. De er mestere i å trekke seg sammen slik at 

musklene strammer seg. (+bilde) 

Nervecellene er tynne tråder som kan sende beskjeder igjennom kroppen i stor fart. De aller 

lengste går fra hjernen og nedover ryggraden, og kan strekke seg en hel meter! (+bilde)  
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Side 49 

Vev og organer 

Like celler slår seg ofte sammen og hjelper hverandre med en oppgave. 

En slik gruppe av celler kalles for vev, og vi snakker både om muskelvev og beinvev. 

 

Noen steder i kroppen har en hel haug av like og ulike celler klumpet seg sammen til et slags 

redskap, som har ansvaret for en spesiell oppgave. 

Et slikt redskap kalles et organ. Hjertet, lungene og hjernen er eksempler på organer. 

 

Lungene er et organ. 

Hjertet er et organ. 

Hjernen er et organ. 

Musklene er vev. 

Side 50 

Skjelettet – en haug av bein 

Skjelettet er lagd av 206 bein med forskjellige størrelse og fasong. 

Diss knoklene er festet sammen til et stativ som kroppen din kan henge på. 

Dermed kan du stå oppreist og bevege deg rundt omkring, i stedet for å ligge i en haug på 

gulvet. 

Skjelettet er også lagd slik at det beskytter innsiden av kroppen. 

Hjernen sitter for eksempel trygt innenfor hodeskallen, mens hjertet og lungene gjemmer seg 

inne i et bur av ribbein. 

Men hvorfor har skjelettet så mange knokler? 

 

Hvis alle beina i kroppen hadde vært limt sammen til ett stivt stativ, ville det blitt umulig å 

bevege seg. 

Skal du bøye knærne for å gå eller krølle fingrene rundt blyanten, må skjelettet ditt være delt 

opp i småbiter. 
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VIKTIG KALSIUM 

En av de viktigste ingrediensene i skjelettet er stoffet kalsium som blant annet finnes i melk. 

DU OG DYRA 

Fuglenes skjelett ligner litt på ditt, men er lagd av knokler som er hule inni. 

Fuglene må nemlig ha lette bein hvis de skal klare å fly. 

Side 51 

En skikkelig muskelbunt 

Det er musklene som sørger for at kroppen kan røre på seg. 

Muskler er svære bunter av lange celler. 

Disse muskelbuntene er mestere i å trekke seg sammen. 

De fleste musklene er festet til de forskjellige beina i skjelettet. 

Dermed kan de dra i skjelettbeina, slik at kroppen beveger seg. 

Men musklene kan bare dra og ikke dytte. 

Så hvordan klarer de egentlig å bevege på kroppen? 

 

Musklene må jobbe sammen for å styre armer og bein. 

Inne i overarmen din sitter det for eksempel én muskel på framsiden og én på baksiden. 

Når muskelen på baksiden av overarmen trekker seg sammen, strekker den hele armen ut. 

Bestemmer du deg for å bøye armen igjen, må musklene på framsiden jobbe. 

 

Det finnes også muskler som ikke sitter fast i skjelett. 

De hjelper i stedet til i noen av organene inne i kroppen, for eksempel i hjertet og tarmene. 

Men kan du stramme hjertet eller trene tarmmusklene?  

Nei. 

Disse musklene går det nemlig ikke an å styre med viljen. 
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Alt kjøttet vi spiser, er musklene til dyr. 

Innsiden av låret ditt ser ut som en rå biff! 

Side 52 

Fordøyelsen  

Vi mennesker spiser mat flere ganger om dagen.  

En stund senere kommer restene ut i andre enden - som brun bæsj! 

Hva har skjedd? 

Og hva er vitsen? 

Cellene i kroppen trenger energi og ørsmå byggesteiner for å leve. 

Inni vanlig mat finnes det næringsstoffer som kan bli til både energi og byggematerialer. 

Fordøyelsessystemet vårt forvandler brødskiver og bananer og alt det andre vi spiser, til 

akkurat slike næringsstoffer. 

 

En lang ferd 

Når du spiser, tygger du maten. 

Tennene og spyttet ditt begynner å bryte ned måltidet allerede i munnhulen. 

Så svelger du maten ned i magesekken. 

Der ligger en dam av sterk syre som deler opp det du har spist til ørsmå biter med næring. 

Senere flyter suppa videre ned i tarmene. 

Tarmene er flere meter lange. 

De bryter ned maten enda mer før tarmveggene begynner å suge til seg bitene av næring. 

Derfra siver næringen inn i blodårene, hvor den fraktes til alle kroker av kroppen. 

Men alt vi spiser kan ikke forvandles til energi og byggesteiner. 

All mat inneholder nemlig stoffer som kroppen ikke kan bruke. 

Disse delene ender som bæsj i endetarmen. 

Da er de blitt til avføring - kroppens søppel. 
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DU OG DYRA 

Du har bare én mage, mens kua har fire! 

Det er fordi det er vanskeligere å fordøye gress enn menneskemat. 

 

STINKBOMBE 

Nederst i tarmen bor milliarder av bakterier. 

De knasker i seg matrestene som kroppen ikke kan bruke. 

Samtidig slipper de ut gassen som lager den vonde lukta. 

Side 53 

Lungene  

Cellene i kroppen forvandler næringsstoffer i maten til livsviktig energi. 

Det klarer de ikke uten stoffet oksygen, som finnes i lufta. 

Men hvordan kommer oksygenet fra lufta og helt inni i cellene i hjertet eller hodet? 

 

Kroppen fanger inn oksygenet med lungene, som ligger inne i brystet. 

Lungene ligner litt på svamper, fordi de er satt sammen av mange millioner små blærer. 

Hver gang du trekker pusten, strømmer frisk luft inn i de små rommene. 

Veggene inne lungeblærene er veldig tynne. 

Oksygenet fra lufta glir rett igjennom dem, og inn i blodårene like ved. 

Dermed blir stadig nytt oksygen med rundt til hele kroppen. 

 

Når cellen forvandler næring til energi, lager de stoffet karbondioksid. 

Dette må kroppen kvitte seg med. 

Blodet frakter karbondioksidet fra cellene og ut til lungeveggene. 

Der forsvinner det ut i lufta som vi puster ut. 

(I faktaboks): 
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DU OG DYRA 

Fisker trenger også oksygen for å leve. 

Både ferskvann og saltvann inneholder oksygen, men lunger virker ikke i vann. 

Derfor har fiskene gjeller som er spesiallagd for å ta opp oksygen fra vannet. 

Side 54 

Blodsystemet 

Blodsystemet er transportsystemet i kroppen. 

Det frakter næring, oksygen og andre viktige stoffer rundt til hver minste celle i hele deg. 

For å få til det må både blodet, blodårene og hjertet jobbe sammen. 

Side 55 

Åre opp og åre ned 

Hvis blodet skal komme seg rundt til alle cellene, trenger det lange løyper av rør til å flyte 

gjennom. 

Dette er blodårene, og de sprer seg ut i hele kroppen din. 

Blodårene finnes i forskjellige størrelser. 

Midt inne i kroppen ligger tykke årer hvor flere liter blod kan fosse fram hvert eneste minutt. 

Slike vener og arterier sprer seg i stadig tynnere årer, helt ut i lilletåa. 

Ut fra venene og arteriene går tusenvis av syltynne hårrørsårer, så blodet kan komme fram til 

hver minste krok av kroppen. 

Slik flyter både næring og oksygen ut til alle cellene. 

 

Rundt og rundt 

For at blodstrømmen ikke skal stoppe opp, finnes det ingen blindveier i nettet av blodårer. 

Både store og små årer ligger i sløyfer hvor blodet bare kan strømme én vei. 

Alle disse sløyfene er koblet sammen til en diger løype slik at blodet renner rundt og rundt 

gjennom hele kroppen. 

På denne rundturen henter det opp både oksygen fra lungene og næring fra tarmene. 
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Hvis du kunne legge ut alle blodårene i etter hverandre, ville de rekke to ganger rundt jorda. 

 

 

Side 56 

Hjertet pumper 

Det er lett å tenke seg at blodet kan renne nedover i beina. 

Men hvordan kommer det seg oppover igjen? 

Kroppen trenger en skikkelig pumpe - hjertet! 

 

Hjertet er en muskel 

Hjertet ligger omtrent midt i brystet og er egentlig en muskel på størrelse med en knyttneve. 

Det rare med hjertemuskelen er at den har store hulrom inni. 

Disse er koblet til tykke blodårer på begge sider. 

Dermed kan blodet flyte gjennom hjertet. 

Hjertemuskelen veksler på å trekke seg sammen og å slappe av. 

Hver gang den tar en pause, fosser det inn blod som har vært en runde ute i kroppen. 

Men snart klemmer muskelen til. 

Blodet blir presset ut på den andre siden og begynner på en ny rundtur. 

Hver gang hjertet kniper til, leger det et hjerteslag. 

 

Dunk, dunk! 

Når du sitter stille, slår hjertet ganske sakte. 

Men hvis du spurter rundt, hamrer det vilt inne i brystet. 

Hva skjer? 

Jo hardere cellene i musklene jobber, jo mer oksygen og energi trenger de. 

Blodet må renne fortere for at alle cellene skal få nok. 

Derfor pumper hjertet i vei for å få fart på sakene. 
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DU OG DYRA 

Dyr har også hjerter, men alle slår ikke like fort. 

Hjertet til en elefant slår omtrent 25 ganger i minuttet når den hviler. 

Ditt hjerte slår rundt 90 slag i minuttet, mens hjertet til en mus slår over 600 ganger hvert 

minutt. 

 

Hjertet pumper over 5000 liter blod gjennom kroppen din hver dag. 

I en full vaskebøtte er det omtrent 10 liter. 

Side 57 

Blodet renner 

Blodet er den rød safta som pumpes gjennom hjertet og blodårene. 

Omtrent halvparten av blodet er bare vanlig vann, men oppi der svømmer mange milliarder 

celler. 

Det finnes tre forskjellige typer blodceller, og hver av dem har sin egen, viktige oppgave. 

 

Røde blodceller 

Røde blodceller er knall røde. 

Det er de som farger rødfargen på blodet. 

De røde blodcellene plukker opp oksygen fra lungene og frakter det rundt til celler i kroppen. 

På vei tilbake tar de med seg karbondioksid, som skal ut av kroppen. 

 

Hvite blodceller 

Hvite blodceller er kroppens politi. 

De suser rundt på jakt etter bakterier, virus og andre skumle saker som kan ha trengt seg inn i 

kroppen. 

Slik hjelper de til med å holde deg frisk. 
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Blodplater 

Blodplater er deler av større celler som finnes inne i beina i skjelettet. 

Blodplatene har ansvaret for at blodet ikke renner ut av kroppen. 

Når du velter på sykkelen og får et skikkelig skrubbsår, tetter blodplatene igjen hullene i 

blodårene. 

 

Det er omtrent 5 millioner røde blodceller, 7000 hvite blodceller og 300 000 blodplater i en 

eneste dråpe blod. 

Siden 58 

Nervesystemet  

Nervesystemet er kanskje den aller mest fantastiske delen av kroppen din. 

Det oppfatter alt som skjer i verden rundt deg. 

Samtidig styrer det kroppen, og lager alle tankene og følelsene dine. 

 

Sanseceller 

Sansecellene er en slags speidere som observerer kroppen og verden omkring den. 

Sanseceller i øynene kan oppfatte lys, mens sanseceller i ørene kan høre lyd. 

Celler i munnen kan kjenne smak, og de i nesa fanger opp lukt. 

I huden finnes det sanseceller som kan føle berøring eller varme og kulde. 

Alle sanseceller sender opplysninger til nervesystemet. 

 

Lange nerver 

Hver gang en av sansecellene oppdager noe nytt, melder den fra til en nerve. 

Nerver er en slags supertynne telefonledninger som strekker seg rundt i hele deg. 

De kan sende lynkjappe meldinger fram og tilbake. 

Beskjedene fra sansecellen suser innover i kroppen. 

Men hvor skal de? 
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Til hjernen! 

 

Nervesystemet i kroppen din har over 100 milliarder nerveceller. 

Det er 20 ganger flere enn det finnes mennesker på jorda. 

Side 59 

Kommandosentral i hjernen 

Inne i hodet ditt sitter hjernen - kroppens kommandosentral. 

Den styrer hele deg. 

Når meldingene fra sansecellene suser inn i hodet, får hjernen greie på hva som foregår både 

inni og utenfor kroppen. 

Dermed kan den tenke ut hva den må gjøre. 

Så snart hjernen har bestemt seg, sender den nervebeskjeder til kroppsdelene. 

Slik får lungene ordre om å puste og beina om å bevege seg. 

 

Hjernen lager alle tankene, følelsene og minnene dine. 

Når du leser, sender øynene bilder av setningene inn til hjernen. 

Der skjønner noen av nervecellene hva skriften betyr. 

Hvis hjernen mener opplysningene er viktige eller morsomme, kan den lagre dem som 

minner. 

Noen slike minner sitter fast hele livet. 

Viljen kan styre noe av det hjernen gjør. 

Du kan for eksempel bestemme deg for å danse samba eller tenke på sjokoladekake. 

Dette er bevisste tanker og handlinger. 

Men hjernen driver også med mye du ikke kan styre. 

Du kan ikke bestemme om magen skal fordøye mat eller hva du skal drømme om. 

Slike tanker og handlinger kalles ubevisste. 

Forskere har funnet ut mye om hjernen, men det er fremdeles mye de ikke vet. 



75 

 

Kanskje klarer vi aldri helt å forstå hvordan hjernen virker. 

 

DU OG DYRA 

Menneskene har en veldig stor hjerne, som gjør oss mer intelligente enn andre skapninger. 

Hjernen din er omtrent ti ganger så tung som hjernen til en bavian, selv om en baviankropp og 

en menneskekropp veier omtrent like mye. 

Side 60 

Sammendrag 

• Du er sammensatt av mange forskjellige deler som må samarbeide for at kroppen skal 

virke. Hver del i kroppen har sin egen, spesielle oppgaver. 

5  

• Alle delene er bygd opp av små levende byggesteiner som kalles celler. Det finnes 

mange forskjellige typer celler. 

6  

• Skjelettet er et stativ av 206 bein som holder kroppen oppe. 

7  

• Muskler er bunter av celler som kan trekke seg sammen. Det er musklene som får 

kroppen til å bevege seg. 

8  

• Fordøyelsessystemet er satt sammen av munnen, magen og tarmene. Disse forvandler 

mat til energi og byggesteiner som cellene trenger. 

9  

• Lungene tar opp oksygen fra lufta. Alle cellene i kroppen trenger dette stoffet for å 

leve. 

10  

• Blodsystemet er kroppens transportsystem. Det frakter næring og oksygen rundt til 

alle cellene i kroppen. 

11  

• Blodsystemet virker ved at hjertet pumper flytende blod igjennom utallige små og 

store blodårer. Disse blodårene går ut i hver minste krok av kroppen. 

12  

• Hjernen er kroppens kommandosentral. Den styrer alt som skjer i kroppen og lager 

alle tanker og følelser. 

13  

• Nervene er lange tråder som strekker seg igjennom hele deg. De virker nesten som 

telefonledninger. Igjennom nervene suser beskjeder mellom hjernen og resten av 

kroppen. 

 



76 

 

 Vedlegg 3 

Lemmaer Gaia 4 

     89 være 

     53 å 

     52 og 

     50 en 

     45 det 

     42 du 

     40 som 

     36 barn 

     36 ha 

     35 i 

     31 de 

     30 kunne 

     29 til 

     24 kropp 

     22 for 

     22 eller 

     21bli  

     20 at 

     20 få 

     19 med 

     17 på 

     17 ikke 

     16 sykdom 

     14 side 

     14 noen 

     13 syk 

     13 når 

     13 mor 

     13 mange 

     12 vi 

     12 vaksine 

     11 gjøre 

     10 virus 

     10 seg 

     10 mot 

     10 men 

     10 lage 

     10 fra 

     10 av 

      9 menneske 

      8 så 

      8 måtte 

      8 mye 

      8 god 
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      8 da 

      7 psykisk 

      7 komme 

      7 hel 

      7 gå 

      7 føde 

      7 den 

      7 annen 

      6 snakke 

      6 skulle 

      6 mage 

      6 liten 

      6 hete 

      6 helse 

      6 han 

      6 all 

      5 vond 

      5 vokse 

      5 ut 

      5 om 

      5 også 

      5 ofte 

      5 ny 

      5 løpe 

      5 like 

      5 holde 

      5 foster 

      5 forskjellig 

      5 fare 

      5 begynne 

      5 barnesykdom 

      4 år 

      4 viktig 

      4 ting 

      4 ta 

      4 synes 

      4 sykehus 

      4 Side 

      4 se 

      4 redd 

      4 reagere 

      4 opp 

      4 måned 

      4 motstandsstoff 

      4 mat 

      4 livmor 

      4 lite 

      4 inn 

      4 hvordan 
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      4 hvis 

      4 hjelpe 

      4 gang 

      4 gammel 

      4 fort 

      4 form 

      4 din 

      4 blod 

      4 bilde 

      4 bakterie 

      3 voksen 

      3 verden 

      3 sædcelle 

      3 svær 

      3 stoff 

      3 skrike 

      3 skole 

      3 situasjon 

      3 sin 

      3 siden 

      3 selv 

      3 sammen 

      3 panikk 

      3 oksygen 

      3 nå 

      3 mulighet 

      3 mamma 

      3 lære 

      3 litt 

      3 lenge 

      3 kort 

      3 klump 

      3 inni 

      3 hun 

      3 hjelp 

      3 fødsel 

      3 fysisk 

      3 frisk 

      3 finne 

      3 farlig 

      3 etter 

      3 enn 

      3 én 

      3 dø 

      3 denne 

      3 bruke 

      3 baby 

      2 ødelegge 

      2 ville 
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      2 vanskelig 

      2 utenpå 

      2 under 

      2 tur 

      2 trening 

      2 trekke 

      2 tidlig 

      2 tenke 

      2 tekst 

      2 tanke 

      2 sykepleier 

      2 suveren 

      2 sunn 

      2 sted 

      2 spise 

      2 smittsom 

      2 slik 

      2 skyldes 

      2 skje 

      2 skade 

      2 sette 

      2 sekund 

      2 seks 

      2 sann 

      2 riktig 

      2 regel 

      2 pust 

      2 prøve 

      2 pleie 

      2 over 

      2 ordentlig 

      2 oppleve 

      2 næring 

      2 Norge 

      2 muskel 

      2 mellom 

      2 melketann 

      2 kvalm 

      2 kopp 

      2 klare 

      2 kanskje 

      2 kalle 

      2 jobbe 

      2 ingen 

      2 igjen 

      2 i ferd med 

      2 hver 

      2 hva 

      2 hund 
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      2 hormon 

      2 hode 

      2 hjerte 

      2 gøy 

      2 forsker 

      2 forelder 

      2 ferdig 

      2 feber 

      2 fantastisk 

      2 ennå 

      2 egg 

      2 disse 

      2 bo 

      2 bitte 

      2 bevege 

      2 avfallsstoff 

      2 angst 

      2 alle 

      2 aktivitet 

      2 aids 

      2 3 

      1 ønske 

      1 våt 

      1 vår 

      1 vurdere 

      1 voks 

      1 vite 

      1 Viktige 

      1 viktig- 

      1 velge 

      1 varm 

      1 Vannkopper 

      1 vanlig 

      1 vaksinere 

      1 Vaksine 

      1 vaksinasjon 

      1 utrydde 

      1 ut.(Punkt 

      1 utenfor 

      1 uten 

      1 unngå 

      1 unne 

      1 unna 

      1 ufarlig 

      1 tørre 

      1 tydelig 

      1 trygg 

      1 trinn 

      1 trenge 
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      1 trene 

      1 tre 

      1 tilbake 

      1 tid 

      1 ti 

      1 Tenke 

      1 temmelig 

      1 tann 

      1 ta. 

      1 Ta 

      1 søtsak 

      1 søke 

      1 særlig 

      1 synge 

      1 syke 

      1 super 

      1 suge 

      1 stå 

      1 strømme 

      1 stor 

      1 start 

      1 spørre 

      1 spille 

      1 spedbarn 

      1 snar 

      1 smitte 

      1 smelte 

      1 slåss. 

      1 slåss 

      1 slutte 

      1 skummel 

      1 skrive 

      1 Skrik 

      1 skoletid 

      1 skoleavslutning 

      1 skjønne 

      1 skille 

      1 skapning 

      1 sjelden 

      1 si 

      1 sende 

      1 samtidig 

      1 sammenheng 

      1 samme 

      1 rådgiver 

      1 rømme 

      1 rød 

      1 rund 

      1 romme 
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      1 rett 

      1 reise 

      1 pusting 

      1 puste 

      1 pupp 

      1 pumpe 

      1 puls 

      1 problem 

      1 person 

      1 pappa 

      1 overleve 

      1 omtrent 

      1 om igjen 

      1 nærhet 

      1 nyttig 

      1 normal 

      1 nok 

      1 noe 

      1 nesten 

      1 navne 

      1 navn 

      1 navlestreng 

      1 naturfag 

      1 møtes 

      1 Munch 

      1 motgift 

      1 morkake 

      1 morgen 

      1 miste 

      1 meslinger 

      1 melk 

      1 medisin 

      1 mase 

      1 mann 

      1 male 

      1 løse 

      1 Løp 

      1 lærer 

      1 lyst 

      1 lunge 

      1 luftetur 

      1 luft 

      1 likevel 

      1 lide 

      1 levende 

      1 lett 

      1 lese 

      1 lek 

      1 legge 
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      1 lege 

      1 kvitte 

      1 kveld 

      1 kusma 

      1 krangle 

      1 kor 

      1 knytte 

      1 klemme 

      1 klatre 

      1 klar 

      1 kjenne 

      1 kjempe 

      1 kinn 

      1 kamp 

      1 kald 

      1 jordmor 

      1 inntrenger 

      1 inneholde 

      1 inne 

      1 influensa 

      1 imot 

      1 håndball 

      1 høy 

      1 høre 

      1 hvorfor 

      1 hvor 

      1 hverdagslig 

      1 huske 

      1 hos 

      1 hjerne 

      1 hiv 

      1 hindre 

      1 her 

      1 hende 

      1 helsesøster 

      1 heldig 

      1 hals 

      1 grunn 

      1 greie 

      1 glemme 

      1 glede 

      1 gjennom 

      1 gange 

      1 første 

      1 føre 

      1 før 

      1 følge 

      1 følelse 

      1 fæl 
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      1 frisk.  

      1 fortelle 

      1 fornuftig 

      1 formere 

      1 fordi 

      1 forberede 

      1 forandre 

      1 foran 

      1 folk 

      1 flott 

      1 fjell 

      1 feste 

      1 felles 

      1 far 

      1 falle 

      1 evne 

      1 etterpå 

      1 Et 

      1 er- 

      1 En 

      1 ellers 

      1 ekstra 

      1 ekspert 

      1 eggcelle 

      1 Edvard 

      1 dyr 

      1 drive 

      1 diaré 

      1 der 

      1 dag 

      1 celle 

      1 både 

      1 bærer. 

      1 butikk 

      1 buss 

      1 burde 

      1 bråk 

      1 bra 

      1 blodåre 

      1 bleie 

      1 beskytte 

      1 berømt 

      1 beine 

      1 bein 

      1 Barnet 

      1   Barnesykdommer 

      1 bare 

      1 av sted 

      1 avkjøling 
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      1 avhengig 

      1 automatisk 

      1 arm 

      1 alvorlig 

      1 alt 

      1 aller 

      1 alene 

      1 aldeles 

      1 alarmberedskap 

      1 al 

      1 adrenalin 

      1 9 

      1 8 

      1 6-åringene 

      1 6-åring 

      1 60-meter 
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Vedlegg 4 

Lemmaer i Gaia 5 

206 $. 

    105 i 

     87 og 

 

     77 $, 

     72 være 

     63 kropp 

     56 en 

     55 til 

     52 som 

     51 av 

     45 det 

     43 $| 

     41 de 

     39 kunne 

     39 du 

     37 å 

     34 på 

     30 seg 

     27 med 

     27 celle 

     25 muskel 

     25 ha 

     25 den 

     23 men 

     23 hjerne 

     23 for 

     22 blod 

     20 hjerte 

     19 oksygen 

     19 fra 

     19 all 

     18 rundt 

     17 ut 

     17 side 

     17 ikke 

     16 slik 

     16 hel 

     16 din 

     16 at 
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     16 $) 

     15 skulle 

     15 sammen 

     15 $( 

     14 næring 

     14 • 

     14 $: 

     13 skjelett 

     13 måtte 

     13 mange 

     13 lunge 

     13 hver 

     13 finnes 

     12 faktabok 

     12 blodåre 

     12 $? 

     11 opp 

     11 mat 

     11 lage 

     11 inn 

     11 eller 

     10 trenge 

     10 om 

     10 liten 

     10 inne 

     10 disse 

     10 bein 

      9 tarm 

      9 sansecelle 

      9 omtrent 

      9 luft 

      9 lang 

      9 hva 

      9 få 

      9 forskjellig 

      8 vi 

      8 stor 

      8 spise 

      8 rød 

      8 når 

      8 mye 

      8 ligge 

      8 både 

      8 blodcelle 
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      8 bevege 

      7 viktig 

      7 så 

      7 styre 

      7 sitte 

      7 sende 

      7 noen 

      7 ned 

      7 hvis 

      7 gå 

      7 gjøre 

      7 frakte 

      7 energi 

      7 dyr 

      7 del 

      7 bli 

      7 1 

      6 trekke 

      6 tanke 

      6 ta 

      6 slå 

      6 slags 

      6 organ 

      6 oppgave 

      6 også 

      6 menneske 

      6 komme 

      6 jobbe 

      6 inni 

      6 hvordan 

      6 gjennom 

      6 gange 

      6 én 

      6 der 

      6 byggestein 

      6 annen 

      5 åre 

      5 virke 

      5 stoff 

      5 stativ 

      5 se 

      5 renne 

      5 pumpe 

      5 næringsstoff 
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      5 nerve 

      5 koble 

      5 knokkel 

      5 klare 

      5 kalle 

      5 igjennom 

      5 hvor 

      5 forvandle 

      5 dermed 

      5 blodplate 

      5 bestemme 

      4 tynn 

      4 tykk 

      4 svamp 

      4 suse 

      4 størrelse 

      4 strekke 

      4 snar 

      4 skje 

      4 sekk 

      4 milliard 

      4 mens 

      4 mage 

      4 litt 

      4 like 

      4 ligne 

      4 leve 

      4 kroppsdel 

      4 krok 

      4 jo 

      4 hode 

      4 hard 

      4 gang 

      4 følelse 

      4 for eksempel 

      4 flyte 

      4 dette 

      4 bryst 

      4 bruke 

      4 Blodsystemet 

      4 beskjed 

      4 bare 

      4 arm 

      4 alt 
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      3 ørliten 

      3 vev 

      3 vann 

      3 uten 

      3 ulik 

      3 type 

      3 topp 

      3 to 

      3 tenke 

      3 telefonledning 

      3 stå 

      3 stoffe 

      3 spre 

      3 Skjelettet 

      3 skikkelig 

      3 saft 

      3 røre 

      3 rest 

      3 puste 

      3 over 

      3 ny 

      3 nervesystem 

      3 nemlig 

      3 minutt 

      3 minne 

      3 meter 

      3 melding 

      3 lit 

      3 kommandosentral 

      3 karbondioksid 

      3 innside 

      3 ingrediens 

      3 igjen 

      3 hvit 

      3 hverandre 

      3 hull 

      3 hul 

      3 holde 

      3 hjelpe 

      3 henge 

      3 haug 

      3 fram 

      3 fort 

      3 fast 
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      3 enn 

      3 eneste 

      3 dra 

      3 derfor 

      3 dele 

      3 bunt 

      3 bryte 

      3 begynne 

      2 øye 

      2 vår 

      2 vite 

      2 ville 

      2 vilje 

      2 verden 

      2 vene 

      2 veldig 

      2 vei 

      2 ved 

      2 vanntett 

      2 vanlig 

      2 tråd 

      2 trenges 

      2 transportsystem 

      2 tilbake 

      2 tenne 

      2 temmelig 

      2 svær 

      2 suppe 

      2 suge 

      2 strømme 

      2 stramme 

      2 sterk 

      2 stadig 

      2 spesiell 

      2 sløyfe 

      2 slange 

      2 skjelettbein 

      2 sive 

      2 sin 

      2 siden 

      2 sette 

      2 sen 

      2 samtidig 

      2 saltsyre 
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      2 rundtur 

      2 redskap 

      2 rar 

      2 overarm 

      2 oppreist 

      2 opplysning 

      2 oppfatte 

      2 omkring 

      2 nok 

      2 Nervesystemet 

      2 nervecelle 

      2 nedover 

      2 muskelbunt 

      2 munn 

      2 million 

      2 midt 

      2 mester 

      2 melde 

      2 løype 

      2 lynkjapp 

      2 Lungene 

      2 lukt 

      2 levende 

      2 ledning 

      2 kuppel 

      2 klump 

      2 kjøttklump 

      2 kanskje 

      2 kalsium 

      2 jord 

      2 inneholde 

      2 ingen 

      2 hjertemuskel 

      2 handling 

      2 grå 

      2 fylle 

      2 fugl 

      2 frisk 

      2 framside 

      2 fosse 

      2 forsvinne 

      2 fordøye 

      2 fordi 

      2 feste 
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      2 fange 

      2 etter 

      2 ende 

      2 egentlig 

      2 egen 

      2 dunk 

      2 drive 

      2 diger 

      2 denne 

      2 dag 

      2 bøye 

      2 bæsj 

      2 bygge 

      2 blodstrøm 

      2 bite 

      2 +bilde 

      2 bakterie 

      2 bakside 

      2 avlang 

      2 arterie 

      2 ansvar 

      2 aller 

      2 alle 

      2 Alle 

2 kroppen 

2 206 

      1 øvre 

      1 øre 

      1 vond 

      1 vits 

      1 virus 

      1 virker. 

      1 virkelighet 

      1 vill 

      1 vid 

      1 Vi 

      1 velte 

      1 veksle 

      1 veie 

      1 vegg 

      1 vaskebøtte 

      1 varme 

      1 vanskelig 

      1 utside 



94 

 

      1 utover 

      1 utenfor 

      1 ute 

      1 utallig 

      1 ut. 

      1 under 

      1 umulig 

      1 ubevisst 

      1 tøyelig 

      1 tynner 

      1 tygge 

      1 tusenvis 

      1 tusen 

      1 tung 

      1 trådbunt 

      1 trygg 

      1 trene 

      1 trekk 

      1 tre 

      1 ti 

      1 tette 

      1 tarmvegg 

      1 tarmmuskel 

      1 tarmene. 

      1 tann 

      1 sørge 

      1 søppel. 

      1 syre 

      1 Syltynne 

      1 syltynn 

      1 sykkel 

      1 svømme 

      1 svelge 

      1 supertynn 

      1 sulten 

      1 styr 

      1 stund 

      1 strø 

      1 stoppe 

      1 stiv 

      1 stinkbombe 

      1 stille 

      1 sterk.(+bilde 

      1 sted 
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      1 stapp 

      1 spytt 

      1 spurte 

      1 spiss 

      1 spising 

      1 spille 

      1 spesiallagd 

      1 speider 

      1 snakke 

      1 småbiter. 

      1 smak 

      1 slitsom 

      1 slippe 

      1 slimete 

      1 slimet 

      1 slappe 

      1 slag 

      1 skummel 

      1 skrullete 

      1 skrubbsår 

      1 skrift 

      1 skjønne 

      1 skapning 

      1 skaffe 

      1 sjokoladekake 

      1 signal 

      1 setning 

      1 servere 

      1 selv 

      1 seg. 

      1 samspill 

      1 sammensette 

      1 Sammendrag 

      1 samba 

      1 samarbeide 

      1 samarbeid 

      1 saltvann 

      1 sakte 

      1 sakene. 

      1 sak 

      1 rå 

      1 rør 

      1 rødfarge 

      1 ryggrad 
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      1 runde 

      1 rom 

      1 ro 

      1 ribbein 

      1 rett 

      1 rekke 

      1 pynt 

      1 pust 

      1 pumpe- 

      1 presse 

      1 press 

      1 porsjon 

      1 politi 

      1 plukke 

      1 plass 

      1 pause 

      1 organer. 

      1 ordre 

      1 oppskrift 

      1 oppover 

      1 oppi 

      1 oppe 

      1 oppdage 

      1 Om 

      1 ofte 

      1 observere 

      1 nå 

      1 Noen 

      1 noe 

      1 nett 

      1 nesten 

      1 nese 

      1 Nervene 

      1 Nervecellene 

      1 nervebeskjed 

      1 nei 

      1 nedre 

      1 nedenfor 

      1 måltid 

      1 mørkebrun 

      1 Muskler 

      1 muskelvev 

      1 Muskelcellene 

      1 mus 



97 

 

      1 murstein 

      1 munnhule 

      1 morsom 

      1 monter 

      1 minutt. 

      1 menneskemat. 

      1 menneskekropp 

      1 mene 

      1 mellom 

      1 melk 

      1 matrest 

      1 magesyre 

      1 magesekk 

      1 lår 

      1 lære 

      1 lysebrun 

      1 lys 

      1 lyd 

      1 lungevegg 

      1 lungeblære 

      1 livsviktig 

      1 liv 

      1 Litt 

      1 lite 

      1 lime 

      1 lilletå 

      1 lik 

      1 lette 

      1 lett 

      1 lese 

      1 legge 

      1 lege 

      1 lagre 

      1 kvitte 

      1 kulde 

      1 ku 

      1 krølle 

      1 kommandosentral- 

      1 knyttneve 

      1 knipe 

      1 kne 

      1 knaske 

      1 knall 

      1 klær 
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      1 klumpe 

      1 klemme 

      1 kjøttstykke 

      1 kjøtte 

      1 kjøtt 

      1 kjenne 

      1 kilometer 

      1 kilo 

      1 kanonball 

      1 jobb 

      1 jakt 

      1 i vei 

      1 i stedet for 

      1 i stedet 

      1 intelligent 

      1 innover 

      1 innenfor 

      1 Ingredienser 

      1 imponere 

      1 imot 

      1 illustrasjon 

      1 hårstrå 

      1 hårrørsåre 

      1 hår 

      1 høy 

      1 høre 

      1 hvorfor 

      1 Hvordan 

      1 hvile 

      1 hverken 

      1 hvem 

      1 Hva 

      1 hundre 

      1 hulrom 

      1 Hudcellene 

      1 hud 

      1 hodeskalle 

      1 Hjertet 

      1 hjerteslag 

      1 hjerter 

      1 hjernen- 

      1 Hjernen 

      1 her 

      1 hente 
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      1 helst 

      1 hamre 

      1 halvpart 

      1 gårde 

      1 gulv 

      1 gruppe 

      1 gress 

      1 greie 

      1 god 

      1 gli 

      1 gjemme 

      1 gjelle 

      1 gass 

      1 ganske 

      1 før 

      1 føle 

      1 føde 

      1 full 

      1 fremdeles 

      1 forstå 

      1 forsker 

      1 form 

      1 foregå 

      1 Fordøyelsessystemet 

      1 fordøyelsessystem 

      1 Fordøyelsen 

      1 fordøyelse 

      1 forbi 

      1 flytende 

      1 fly 

      1 fisker 

      1 fisk 

      1 fire 

      1 finne 

      1 finger 

      1 fest 

      1 ferskvann 

      1 ferd 

      1 fasong 

      1 fart 

      1 farge 

      1 fare 

      1 fantastisk 

      1 ene 



100 

 

      1 endetarm 

      1 enden- 

      1 enda 

      1 elefant 

      1 eksempel 

      1 dytte 

      1 Du 

      1 dråpe 

      1 drømme 

      1 diss 

      1 Det 

      1 derfra 

      1 deler 

      1 danse 

      1 dam 

      1 da 

      1 celletype 

      1 Celler 

      1 Cellene 

      1 Ca. 

      1 byggematerial 

      1 bur 

      1 brødskive 

      1 brun 

      1 bo 

      1 blære 

      1 blyant 

      1 blodårene. 

      1 blodsystem 

      1 blindvei 

      1 blant annet 

      1 blande 

      1 bitteliten 

      1 bit 

      1 bilde 

      1 biff 

      1 bevisst 

      1 bety 

      1 beskytte 

      1 berøring 

      1 beinvev 

      1 beine 

      1 begge 

      1 baviankropp 
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      1 bavian 

      1 banan 

      1 ballspill 

      1 avhengig 

      1 avgjør 

      1 avføring- 

      1 arbeide 

      1 andre 

      1 and 

      1 an 

      1 allerede 

      1 aldri 

      1 akkurat 

      1 90 

      1 7-8 

17 000 

      1 60 

      1 59 

      1 58 

      1 57 

      1 56 

      1 55 

      1 54 

      1 53 

      1 52 

      1 51 

15 000 

      1 50 

      1 5 

      1 49 

      1 48 

 

 

 


